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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0977/2008, ingiven av Christos Vlachopoulos (grekisk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare 6 personer, om den nya 
järnvägsförbindelsen mellan Aten och Patras

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är medlem av den lokala samordningskommittén, tar upp den nya 
järnvägslinjen från Aten till Patras. Linjen får ekonomiskt stöd från Sammanhållningsfonden 
och kommer att gå rakt igenom staden Diakoptó i prefekturen Achaia i nordligaste 
Peloponnesos. Framställaren påpekar dessutom att den planerade sträckningen kommer att 
leda till att den sociala sammanhållningen splittras och att risken för olyckor ökar. Eftersom 
framställaren anser att de miljömässiga, lokalekonomiska och sociala konsekvenserna av 
projektet inte i tillräckligt hög grad har undersökts ber han Europaparlamentet att ta sig an 
ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 1 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren, som är medlem av den lokala samordningskommittén, tar upp den nya 
järnvägslinjen från Aten till Patras. Linjen får ekonomiskt stöd från Sammanhållningsfonden 
och kommer att gå rakt igenom staden Diakoptó i prefekturen Achaia i nordligaste 
Peloponnesos. Framställaren påpekar dessutom att den planerade sträckningen kommer att 
leda till att den sociala sammanhållningen splittras och att risken för olyckor ökar. Eftersom 
framställaren anser att de miljömässiga, lokalekonomiska och sociala konsekvenserna av
projektet inte i tillräckligt hög grad har undersökts.
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Enligt subsidiaritetsprincipen är genomförandet av sammanhållningspolitiska åtgärder 
grundade på partnerskapet mellan medlemsstaterna och kommissionen. Det är i detta 
sammanhang de behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaten som ska välja och 
utforma projekt, t.ex. anläggningen av en ny järnvägslinje, inklusive dess exakta sträckning. 

När det gäller projekt som medfinansieras av Sammanhållningsfonden prövar kommission de 
nationella ansökningarna om medfinansiering av projekt och beslutar om de uppfyller kraven 
på bistånd från kommissionen enligt bestämmelserna i rådets förordning 1164/94 om 
inrättandet av en sammanhållningsfond, i dess ändrade lydelse.

När det gäller projektet ”Anläggning av en ny dubbelspårig järnväg Aten (SKA) – Patras i 
sektionen Kiato – Rododafni” inkom de grekiska myndigheterna den 1 september 2004 med 
en ansökan till kommissionen om stöd från Sammanhållningsfonden. Ansökan innehöll all 
nödvändig information och uppfyllde tillämpliga villkor, speciellt avseende godkända 
miljökrav, och även en kostnads- och intäktsanalys som styrkte projektets ekonomiska
bärkraft och socioekonomiska effekter. Kommission godkände därför ett ekonomiskt bidrag
på 240 miljoner euro från Sammanhållningsfonden till detta projekt, vars totala 
stödberättigande kostnader uppgår till 480 miljoner euro, i sitt beslut K(2004) 5701 av 
den 24 december 2004, senast ändrat genom beslut K(2006) 5391 av den 6 november 2006.

De är de nationella myndigheterna i respektive medlemsstat som ska utforma projekt,
inklusive fatta beslut om deras exakta sträckning, och se till att det föreligger en lämplig 
balans mellan ekonomiska, sociala och miljörelaterade hänsyn och att tillämpliga EU-krav 
uppfylls.


