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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0977/2008, adresată de Christos Vlachopoulos, de naționalitate elenă, 
însoțită de 6 semnături, privind noua legătură feroviară dintre Atena și Patras

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, membru al comitetului coordonator instituit de rezidenții locali, indică faptul că 
noua legătură feroviară dintre Atena și Patras, care primește finanțare din Fondul de coeziune, 
este proiectată a trece direct prin municipalitatea Diakopto, în prefectura Akhaia din nordul 
Peloponezului. Acesta își exprimă preocuparea cu privire la faptul că ruta proiectată va 
submina coeziunea socială și va crește riscul de accidente. Petiționarul este de părere că 
impactul de mediu al proiectului și efectele acestuia asupra economiei și comunității locale nu 
au fost examinate cu suficientă profunzime și solicită prin urmare o investigație din partea 
Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul, care este un membru al comitetului coordonator instituit de rezidenții locali ai 
municipalității Diakoptó, face referire la linia feroviară în curs de construire dintre Atena și 
Patras, care primește ajutor financiar prin Fondul de coeziune și care va trece direct prin 
municipalitatea Diakoptó, în prefectura Achaea din nordul Peloponezului. Petiționarul afirmă, 
de asemenea, că ruta proiectată pentru linia feroviară va afecta coeziunea socială a comunei și 
va crește riscul de accidente. Acesta consideră că impactul ecologic al proiectului, precum și 
efectele sale asupra economiei și comunității locale nu au fost examinate cu suficientă 
profunzime.
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În aplicarea principiului subsidiarității, implementarea intervențiilor prin politica de coeziune 
se bazează pe parteneriatul dintre statele membre și Comisie. În acest context, autoritățile 
naționale competente dintr-un stat membru sunt cele cărora le revine sarcina de a selecta și 
concepe un proiect, precum construirea unei noi linii feroviare, inclusiv traseul precis al 
acesteia.

În privința proiectelor care sunt cofinanțate de Fondul de coeziune, Comisia evaluează 
cererile statelor privind cofinanțarea proiectelor și stabilește dacă acestea îndeplinesc 
condițiile necesare pentru primirea unui ajutor din partea Comunității, așa cum sunt ele 
stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1164/94 de creare a Fondului de coeziune, astfel cum a 
fost modificat.

În ceea ce privește proiectul „Construcția unei noi căi ferate duble Atena (SKA) – Patras pe 
porțiunea Kiato – Rododafni”, autoritățile elene au trimis Comisiei o solicitare de finanțare 
prin Fondul de coeziune la 1 septembrie 2004. Această cerere a cuprins informațiile necesare 
și a îndeplinit condițiile aplicabile, în special prezența unor termeni și condiții de mediu 
aprobate, precum și prezența unei analize cost-beneficiu care confirma viabilitatea financiară 
și impactul socio-economic al proiectului. În consecință, Comisia a aprobat ajutorul financiar 
de 240 de milioane de euro din partea Fondului de coeziune pentru acest proiect, al cărui cost 
total eligibil se ridică la 480 de milioane de euro, prin Decizia C(2004) 5701 din 24 decembrie 
2004, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia C(2006) 5391 din 6 noiembrie 
2006.

Statele membre sunt cele cărora le revine sarcina de a concepe un proiect, inclusiv traseul său 
precis, de a asigura un echilibru corespunzător între considerentele de ordin financiar, social și 
ecologic și de a garanta respectarea cerințelor de reglementare aplicabile ale UE.


