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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus 1418/2007 , Konstantinos Skoufis, Kreikan kansalainen, Diakopton 
kunnassa sijaitsevan Rodian länsiosien asukkaiden puolesta, 
372 allekirjoittanutta, uudesta Ateena–Patras-rautatielinjasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on edellä mainittujen asukkaiden perustaman 
koordinointikomitean jäsen, viittaa uuteen Ateena–Patras-rautatielinjaan, joka saa rahoitusta 
koheesiorahastosta ja halkaisee Pohjois-Peloponnesoksen Akhaian maakunnan Diakopton 
kunnassa sijaitsevan Rodian kylän. Vetoomuksen esittäjä kertoo myös, että suunniteltu 
rautatielinjan reitti rikkoo kylän sosiaalisen yhtenäisyyden ja lisää onnettomuusriskejä. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tämän hankkeen vaikutuksia ympäristölle, paikalliselle 
taloudelle ja yhteiskunnalle ei ole tutkittu riittävän tarkoin, minkä vuoksi hän pyytää 
Euroopan parlamenttia ottamaan asian käsiteltäväksi. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti koheesiopolitiikan toimenpiteiden täytäntöönpano 
perustuu jäsenvaltioiden ja komission yhteistyöhön. Tämän johdosta jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen vastaa hankkeen valinnasta ja suunnittelusta, kuten uuden 
rautatien rakentamisesta sekä sen kulkureitin valinnasta.  

Yhteisrahoitusta koheesiorahastosta saavien hankkeiden osalta komissio arvioi kansalliset 
toteutukset hankkeiden yhteisrahoitusta varten ja päättää täyttävätkö ne yhteisön tuen 
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saamiselle asetetut ehdot, joista määrätään koheesiorahastoa koskevassa asetuksessa (EY) 
N:o 1164/94, jota on jälkeenpäin muutettu.

Uuden kaksiraiteisen Ateena (SKA) –Patras -rautatielinjan rakentamista osuudelle Kiato–
Rododafni koskevan hankkeen osalta Kreikan viranomaiset jättivät 1. syyskuuta 2004 
komissiolle hakemuksen saadakseen hankkeelle rahoitusta koheesiorahoitusta. Hakemuksessa 
oli tarvittavat tiedot ja se täytti asetetut ehdot, erityisesti hyväksyttyjen ympäristöön liittyvien 
ehtojen osalta, sekä kustannus-hyötysuhteen arvioinnin, joka varmisti hankkeen taloudellisen 
kannattavuuden ja yhteiskunnallis-taloudellisen vaikutuksen. Tämän johdosta komissio 
myönsi 24. joulukuuta annetulla päätöksellään K(2004) 5701, jota muutettiin viimeksi 
6. marraskuuta 2006 annetulla päätöksellä K(2006) 5391, koheesiorahastosta 240 miljoonaa 
euroa tälle hankkeelle, jonka tukikelpoiset kokonaiskustannukset nousivat 480 miljoonaan 
euroon.

Jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten vastuulla on hankkeen suunnittelu, mukaan lukien 
radan tarkka reitti, sen takaamiseksi, että löydetään tasapaino rahoituksellisten, 
yhteiskunnallisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden välille ja että noudatetaan 
asianmukaisia Euroopan unionin määräyksiä.
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