
CM\777662HU.doc PE423.689v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

20.03.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Christos Vlachopoulos, görög állampolgár által benyújtott 0977/2008. számú, 
további 6 aláírást tartalmazó petíció az Athént Patrasszal összekötő új 
vasútvonalról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki tagja a helyi lakosok által alapított koordinációs bizottságnak, az 
Athént Patrasszal összekötő új vasútvonalra hivatkozik, amely keresztülvezet a 
Peloponnészosz északi részén fekvő Archaïa prefektúrában található Diakopto városán. A 
petíció benyújtója rámutat, hogy a vasút tervezett vonalvezetése a társadalmi összetartozás 
megszűnéséhez vezet és növeli a balesetek kockázatát. Mivel a petíció benyújtója úgy véli, 
hogy a projekttel kapcsolatos környezeti, helyi gazdasági és társadalmi hatásokat nem 
vizsgálták ki kellő alapossággal, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az 
üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója – aki a Diakopto városának helyi lakosai által létrehozott koordinációs 
bizottság tagja – az építés alatt álló, Athént Patrasszal összekötő új vasútvonalra hivatkozik, 
amely a Kohéziós Alapból részesül pénzügyi támogatásban, és amely közvetlenül áthalad 
majd a Peloponnészosz északi részén fekvő Archaïa prefektúrában található Diakopto 
városán. Ezenkívül a petíció benyújtója kifejti, hogy a vasút tervezett vonalvezetése a falu 
társadalmi összetartozásának megszűnéséhez vezet, és növeli a balesetek kockázatát. Azon a 
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véleményen van, hogy a projekt által kifejtett környezeti hatásokat, valamint annak a helyi 
gazdaságra és közösségre gyakorolt hatásait nem vizsgálták meg kellő mélységben.

A szubszidiaritás elvének alkalmazásában a kohéziós politikával kapcsolatos cselekvések 
végrehajtása a tagállamok és a Bizottság közötti partnerségen alapul. Ezzel összefüggésben a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak feladata egy adott projekt kiválasztása és 
megtervezése, mint például egy új vasútvonal megépítése, ideértve annak pontos nyomvonalát 
is.

Ami a Kohéziós Alapból társfinanszírozott projekteket illeti, a Bizottság a projektek
társfinanszírozása iránti nemzeti kérelmeket értékeli, és megállapítja, hogy azok megfelelnek-
e a közösségi támogatás előírt feltételeinek, a későbbiekben módosított, a Kohéziós Alap 
létrehozásáról szóló 1164/94/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerint.

Ami az „Új kétpályás vasútvonal kiépítése Athén (SKA) és Patras között a Kiato–Rododafni 
szakaszon” elnevezésű projektet illeti, a görög hatóságok 2004. szeptember 1-jén a Kohéziós 
Alapból biztosított finanszírozás iránti kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz. A szóban forgó 
kérelem tartalmazta a szükséges információkat, és megfelelt az alkalmazandó feltételeknek, 
kiváltképpen ami a jóváhagyott környezeti feltételek, valamint egy költséghaszon-elemzés 
meglétét illeti, amely alátámasztja a projekt pénzügyi megvalósíthatóságát és társadalmi-
gazdasági hatásait. Következésképpen a legutóbb a 2006. november 6-i C(2006) 5391 
határozattal módosított, 2004. december 24-i C(2004) 5701 határozatával a Bizottság a 
Kohéziós Alapból 240 millió EUR összegű pénzügyi támogatást hagyott jóvá a szóban forgó 
projekt számára, amely összes támogatható költsége 480 millió EUR.

A tagállamok nemzeti hatóságainak feladata egy adott projekt megtervezése – ideértve annak 
pontos menetét is –, a pénzügyi, társadalmi és környezetvédelmi szempontok közötti 
megfelelő egyensúly biztosítása, valamint az alkalmazandó uniós jogszabályi követelmények 
tiszteletben tartásának garantálása.


