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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Petíció: 1418/2007 Konstantinos Skoufis, görög állampolgár által a Diakoptó 
közigazgatási egységben Rodiá nyugati részén lakók nevében benyújtott 
1418/2007. számú, 372 aláírást tartalmazó petíció az Athénből Patraszba 
vezető új vasútvonalról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója, aki a fent említett lakosok által létrehozott koordinációs bizottság tagja, 
az Athénból Patraszba vezető új vasútvonalra utal, amely pénzügyi támogatásban részesül a 
Kohéziós Alapból, és amely egyenesen át fog haladni Rodiá falun, amely a Peloponnészosz 
északi részén, Achaea prefektúrában, Diakoptó közigazgatási egységben található. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a vasútvonal tervezett nyomvonala a falu társadalmi kohéziójának 
megosztásához fog vezetni, és növelni fogja a balesetek kockázatát. Mivel a petíció 
benyújtója úgy véli, hogy nem vizsgálták meg alaposan e projekt környezeti, helyi gazdasági 
és szociális hatásait, felhívja az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A szubszidiaritás elvének alkalmazásából következik, hogy a kohéziós politikához tartozó 
fellépések a tagállamok és a Bizottság közötti partnerkapcsolaton alapulnak. Ennek 
megfelelően a tagállam illetékes hatóságainak döntési jogkörébe tartozik az olyan projektek 
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kiválasztása és megtervezése, amilyen például egy új vasútvonal megépítése, a nyomvonal 
pontos kijelölését is beleértve. 

Ami a kohéziós alap által társfinanszírozott projekteket illeti, a Bizottság értékeli a projektek 
társfinanszírozására benyújtott nemzeti kérvényeket, és megállapítja, hogy azok teljesítik-e a 
Közösségi hozzájárulás feltételeként a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló módosított 
1164/1994/EK tanácsi rendeletben megkívánt követelményeket.

Az „Új kettősvágányú vasútvonal építése Athén (SKA) és Patrasz között, a Kiato – Rododafni
szakaszon" elnevezésű projektről a görög hatóságok 2004. szeptember 1-én kérvényt 
nyújtottak be a Bizottsághoz a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra. Ez a kérvény 
tartalmazta a szükséges információkat, és megfelelt a vonatkozó követelményeknek, különös 
tekintettel a szabályozásnak megfelelő környezeti feltételek, valamint a projekt pénzügyi 
megvalósíthatóságát és társadalmi-gazdasági hatását igazoló költség-haszon elemzés
meglétére. Ennélfogva a Bizottság az utoljára 2006. november 6-án a C(2006) 5391. sz.
határozatával módosított 2004. december 24-i C(2004) 5701. sz. határozatában jóváhagyta a 
projekt 240 millió euró értékű pénzügyi támogatását a Kohéziós Alap terhére. A projekt teljes 
támogatható költsége 480 millió euró. 

A tagállamok nemzeti hatóságainak hatáskörébe tartozik a projektek tervezése, beleértve a 
pontos útvonalat, a pénzügyi, társadalmi és környezeti szempontok közötti megfelelő 
egyensúly megteremtését, valamint a vonatkozó uniós szabályozási követelmények 
betartásának garantálását.
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