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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0977/2008 , ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Christos 
Vlachopoulos un kam pievienoti 6 paraksti, par jauno dzelzceļa savienojumu 
Atēnas–Patras.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, vietējo iedzīvotāju izveidotās koordinēšanas komitejas biedrs, 
norāda, ka jaunais dzelzceļa savienojums Atēnas–Patras, kas saņem Kohēzijas fonda 
finansējumu, ved tieši caur Diakopto pašvaldību Akhaia administratīvajā apgabalā 
Peloponēsas ziemeļu daļā. Viņš pauž bažas, ka plānotais maršruts mazinās sociālo kohēziju 
un palielinās nelaimes gadījumu varbūtību. Viņš uzskata, ka projekta ietekme uz vidi un tā 
iedarbība uz vietējo ekonomiku un sabiedrību nav pietiekami sīki pārbaudīta, un tāpēc aicina 
Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir vietējo iedzīvotāju izveidotās koordinēšanas komitejas 
biedrs, atsaucas uz jauno, vēl nepabeigto dzelzceļa līniju Atēnas–Patras, kas saņem Kohēzijas 
fonda finansējumu un ved tieši caur Diakopto pašvaldību Ahejas administratīvajā apgabalā 
Peloponēsas ziemeļu daļā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī, ka plānotais dzelzceļa līnijas 
maršruts izraisīs ciemata sociālās kohēzijas šķelšanos un palielinās nelaimes gadījumu 
iespējamību. Viņš uzskata, ka projekta ietekme uz vidi un tā ietekme uz vietējo ekonomiku un 
sabiedrību nav pietiekami sīki pārbaudīta.
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Piemērojot subsidiaritātes principu, kohēzijas politikas intervenču ieviešanas galvenais 
priekšnoteikums ir dalībvalstu un Komisijas sadarbība. Šajā gadījumā izvēlēties un izstrādāt 
tādu projektu kā dzelzceļa līnijas celtniecība, ieskaitot precīzu tās trajektorijas noteikšanu, ir 
dalībvalsts kompetento varas iestāžu pienākums. 

Attiecībā uz projektiem, kurus līdzfinansē Kohēzijas fonds, Komisija izvērtē valstu 
pieteikumus projektu līdzfinansējuma saņemšanai un nolemj, vai tie atbilst Kopienas atbalsta 
saņemšanas priekšnoteikumiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 1164/94 par 
Kohēzijas fonda izveidi un tās vēlāk izdarītajos grozījumos.

Grieķijas atbildīgās iestādes Komisijai 2004. gada 1. septembrī iesniedza pieteikumu, lai 
saņemtu Kohēzijas fonda finansējumu projektam „Jauna divu virzienu sliežu ceļa būve posmā 
Kiato–Rododafni”. Pieteikumā bija sniegta nepieciešamā informācija un bija izpildīti visi 
nepieciešamie priekšnoteikumi, īpaši attiecībā uz vides aizsardzību, kā arī izmaksu–ieguvumu 
analīzi, kas apstiprināja projekta finansiālo dzīvotspēju un sociālekonomisko ietekmi.  Līdz ar 
to Komisija ar 2004. gada 24. decembra Lēmumu C(2004) 5701, kas pēdējo reizi grozīts ar 
2006. gada 6. novembra Lēmumu C(2006) 5391, šī projekta īstenošanai (kura kopējās 
izmaksas ir EUR 480 miljoni) piešķīra finansiālu atbalstu no Kohēzijas fonda EUR 240 
miljonu apmērā.

Projekta izstrādāšana, ieskaitot precīzas trajektorijas noteikšanu, nodrošinot gan atbilstošu 
līdzsvaru starp finansiālajiem, sociālajiem un vides faktoriem, gan atbilstību ES normatīvajām 
prasībām, ir dalībvalstu varas iestāžu pienākums.


