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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0977/2008, którą złożył Christos Vlachopoulos (Grecja) z 6 podpisami, 
w sprawie nowej linii kolejowej między Atenami i Patras

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, członek komitetu koordynacyjnego założonego przez lokalnych 
mieszkańców, twierdzi, że nowa linia kolejowa łącząca Ateny z Patras, finansowana ze 
środków Funduszu Spójności, ma przebiegać prosto przez miasto Diakopto w prefekturze 
Achaja na północnym Peloponezie. Składający petycję wyraża obawę, że planowana trasa 
zaszkodzi spójności społecznej i zwiększy ryzyko wypadków. Uważa on, że nie 
przeanalizowano wystarczająco wnikliwie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
naturalne oraz na lokalną gospodarkę i społeczność, w związku z czym zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję, członek komitetu koordynacyjnego założonego przez mieszkańców 
miejscowości Diakopto, porusza kwestię budowanej nowej linii kolejowej łączącej Ateny 
z Patras, na którą przyznano środki z Funduszu Spójności i która będzie przebiegać prosto 
przez Diakopto w prefekturze Achaja na północnym Peloponezie. Składający petycję 
twierdzi, że zaplanowana trasa linii kolejowej zaszkodzi spójności społecznej wioski
i zwiększy ryzyko wypadków. Uważa on, że nie przeanalizowano wystarczająco wnikliwie 
oddziaływania projektu na środowisko naturalne oraz na lokalną gospodarkę i społeczność.
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Zgodnie z zasadą pomocniczości realizowanie działań w ramach polityki spójności jest oparte 
na partnerstwie pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją. W tym kontekście wybór 
i sporządzenie projektu takiego jak budowa nowej linii kolejowej i określenie jej dokładnego 
przebiegu wchodzi w zakres kompetencji właściwych władz krajowych państwa 
członkowskiego. 

Co się tyczy projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, Komisja ocenia krajowe 
wnioski o współfinansowanie projektów i stwierdza, czy spełniają one wymogi niezbędne do 
przyznania pomocy wspólnotowej określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1164/94 
ustanawiającym Fundusz Spójności, z późn. zmianami.

W odniesieniu do projektu „Budowa nowej dwutorowej linii kolejowej, Ateny (SKA) – Patras 
na odcinku Kiato – Rododafni” władze greckie złożyły do Komisji wniosek o finansowanie 
z Funduszu Spójności w dniu 1 września 2004 r. Wniosek ten zawierał niezbędne informacje 
i spełniał odpowiednie warunki, w szczególności określenie zatwierdzonych warunków 
środowiskowych i analizę korzyści i kosztów potwierdzającą stabilność finansową i skutki 
społeczno-gospodarcze projektu. W związku z powyższym, decyzją C(2004) 5701 z dnia 
24 grudnia 2004 r., ostatnio zmienioną decyzją C(2006) 5391 z dnia 6 listopada 2006 r.,
Komisja zatwierdziła przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Spójności w wysokości
240 mln EUR na przedmiotowy projekt, którego łączne koszty kwalifikowalne wynoszą 
480 mln EUR.

Sporządzenie projektu, w tym określenie dokładnego przebiegu linii, zapewnienie właściwej 
równowagi pomiędzy kwestiami finansowymi, społecznymi i środowiskowymi oraz 
zagwarantowanie przestrzegania odpowiednich wymogów prawa UE wchodzi w zakres 
kompetencji władz krajowych państwa członkowskiego


