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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1418/2007, внесена от Konstantinos Skoufis, с гръцко 
гражданство, от името на жителите на западната част на Родиа в 
община Диакопто, подкрепена от 372 подписа, относно новата 
железопътна линия от Атина до Патрас

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е член на координационния комитет, учреден от 
горепосочените жители, споменава новата железопътна линия от Атина до Патра, която 
получава финансова помощ от Кохезионния фонд и която ще преминава пряко през 
село Родиа в община Диакопто в префектура Ахея в Северен Пелопонес. Вносителят на 
петицията също така заявява, че планираният железопътен маршрут ще доведе до 
нарушение на социалната сплотеност на селото и ще увеличи опасността от инциденти. 
Тъй като вносителят на петицията счита, че последствията от този проект за околната 
среда, местната икономика и социалния живот не са били подробно проучени, той 
призовава Европейския парламент да се занимае с въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

По отношение на прилагането на принципа на субсидиарност изпълнението на 
политиката на сближаване се основава на партньорство между държавите-членки и 
Комисията. В този контекст, отговорността за избирането и разработване на проекти, 
като изграждането на нова железопътна линия, включително и точния маршрут, 
принадлежи на компетентните национални органи на държавата-членка.
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По отношение на проектите, които са съфинансирани от Кохезионния фонд, Комисията 
оценява заявленията на държавите-членки за съфинансиране на проекти и определя 
дали отговарят на необходимите условия за подпомагане от страна на Общността, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета за създаване на Кохезионен фонд, във 
вида, в който е изменен впоследствие.

По отношение на проекта „Изграждане на нова двойна железопътна линия Атина 
(SKA) – Патрас в отсечката Kiato – Rododafni”, на 1 септември 2004 г. гръцките органи
са подали до Комисията заявление за финансиране от Кохезионния фонд. Заявлението
съдържа необходимата информация и отговаря на приложимите условия, в частност 
наличието на одобрени условия във връзка с околната среда, както и анализ на 
разходите и ползите, който потвърждава финансовата жизнеспособност и социално-
икономическото въздействие на проекта. Поради това, с Решение C(2004) 5701 от 24 
декември 2004 г., последно изменено с Решение C(2006) 5391 от 6 ноември 2006 г., 
Комисията одобрява финансова помощ на стойност 240 милиона евро от Кохезионния 
фонд за този проект, чиито общи допустими разходи възлизат на 480 милиона евро.

Отговорност на националните власти на държавата-членка е да изготвят проект, 
включително точния маршрут, да гарантират, че е намерен подходящ баланс между 
финансовите, социалните аспекти и аспектите, свързани с околната среда, и да 
гарантират спазването на приложимите регулаторни изисквания на ЕС.
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