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Betreft: Verzoekschrift 977/2008, ingediend door Christos Vlachopoulos (Griekse 
nationaliteit) en 6 medeondertekenaars, over de nieuwe spoorwegverbinding van 
Athene naar Patras

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die lid is van het door de lokale bewoners ingestelde coördinatiecomité, vestigt de
aandacht op de nieuwe spoorwegverbinding van Athene naar Patras, waarvoor financiële 
steun wordt verleend uit het Cohesiefonds, en die midden door de gemeente Diakoptó in de 
prefectuur Archaïa in de noordelijke Peloponnesos komt te lopen. Indiener wijst er verder op 
dat het voor de spoorweg geplande tracé zal leiden tot een verbrokkeling van de sociale 
cohesie en de kans op ongelukken zal vergroten. Aangezien indiener van mening is dat de aan 
het project verbonden gevolgen voor het milieu, de plaatselijke economie en het sociale leven 
niet diepgaand zijn onderzocht, verzoekt hij het Europees Parlement om deze kwestie te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener, die lid is van het door de lokale bewoners van de gemeente Diakoptó ingestelde 
coördinatiecomité, vestigt de aandacht op de nieuwe spoorwegverbinding die wordt aangelegd 
tussen Athene en Patras, waarvoor financiële steun wordt verleend uit het Cohesiefonds, en 
die midden door de gemeente Diakoptó in de prefectuur Archaïa in de noordelijke 
Peloponnesos komt te lopen. Indiener wijst er verder op dat het voor de spoorweg geplande 
tracé zal leiden tot een verbrokkeling van de sociale cohesie in het dorp en de kans op 
ongelukken zal vergroten. Hij is van mening is dat de aan het project verbonden gevolgen 
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voor het milieu, de plaatselijke economie en het sociale leven niet voldoende diepgaand zijn 
onderzocht.

In overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel worden steunmaatregelen in het kader van 
het cohesiebeleid uitgevoerd op basis van het partnerschap tussen de lidstaten en de 
Commissie. Het is hierbij aan de bevoegde nationale instanties van de lidstaat om een project, 
zoals de aanleg van een nieuwe spoorwegverbinding, uit te kiezen en vorm te geven, inclusief 
het precieze tracé ervan.

Wat betreft de mede door het Cohesiefonds te financieren projecten, beoordeelt de Commissie
de nationale aanvragen voor de medefinanciering van projecten om te bepalen of deze al dan 
niet voldoen aan de voorwaarden voor financiële bijstand van de Gemeenschap als neergelegd 
in Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad tot oprichting van een Cohesiefonds, zoals 
gewijzigd.

Voor het project "aanleg van een nieuwe dubbelspoorverbinding Athene (SKA) – Patras,
traject Kiato – Rododafni", hebben de Griekse autoriteiten op 1 september 2004 een aanvraag 
bij de Commissie ingediend voor financiering vanuit het Cohesiefonds. Deze aanvraag 
bevatte de benodigde informatie en voldeed aan de van toepassing zijnde voorwaarden, met 
name de aanwezigheid van goedgekeurde milieuvoorwaarden en de aanwezigheid van een 
kosten-batenanalyse ter bevestiging van de economische levensvatbaarheid en het 
sociaaleconomische effect van het project. Vervolgens heeft de Commissie een financiële 
steun ter hoogte van 240 miljoen EUR vanuit het Cohesiefonds aan dit project, waarvan de 
totale subsidiabele kosten 480 miljoen EUR bedragen, goedgekeurd bij Beschikking C(2004) 
5701 van 24 december 2004, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking C(2006) 5391 van 6 
november 2006.

Het is aan de nationale autoriteiten van de lidstaat om een project, inclusief het precieze tracé 
ervan, vorm te geven, om te zorgen dat er een passend evenwicht is tussen financiële, sociale 
en milieugerichte overwegingen, en om te garanderen dat wordt voldaan aan de geldende 
communautaire regelgeving.


