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Lūgumrakstu komiteja

26.09.2008.

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Tēma: Lūgumraksts 1418/2007, ko kopā ar 372 parakstiem Rodiá rietumu daļas 
(Diakofto (Diakoptó) municipalitātē) iedzīvotāju vārdā iesniedza Grieķijas 
valstspiederīgais Konstantinos Skoufis, par jauno dzelzceļa līniju no Atēnām līdz 
Patras pilsētai.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir iepriekš minēto iedzīvotāju izveidotās koordinējošās 
komitejas loceklis, atsaucas uz jauno dzelzceļa līniju no Atēnām līdz Patras pilsētai, kas 
saņem finansiālu atbalstu no Kohēzijas fonda un kas tieši šķērsos Rodiá ciematu Ahejas 
(Achaea) prefektūras Diakofto municipalitātē Pelponēsas (Peloponnese) ziemeļdaļā. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka iecerētais dzelzceļa līnijas maršruts ciematā izraisīs 
sociālo sašķeltību un paaugstinās nelaimes gadījumu risku. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka nav rūpīgi izvērtēta šī projekta ietekme uz apkārtējo vidi un vietējo ekonomiku, kā 
arī projekta sociālā ietekme, viņš aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 26. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Piemērojot subsidiaritātes principu, Kohēzijas politikas ietvaros veiktajos iejaukšanās 
pasākumos tiek īstenota dalībvalstu un Komisijas partnerība. Šajā kontekstā Komisija norāda, 
ka dalībvalsts kompetentās varas iestādes pašas atlasa un sagatavo attiecīgo projektu, 
piemēram, jaunas dzelzceļa līnijas izbūvei, tostarp nosakot precīzu dzelzceļa līnijas 
trajektoriju. 
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Attiecībā uz Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem projektiem Komisija izvērtē valstu 
pieteikumus projektu līdzfinansējuma saņemšanai un lemj, vai tie atbilst Kopienas atbalsta 
piešķiršanas nosacījumiem, kas norādīti Padomes Regulā (EK) N° 1164/94 par Kohēzijas 
fonda izveidi, ar vēlāk izdarītajiem grozījumiem.

Attiecībā uz projektu “Jaunas divsliežu dzelzceļa līnijas Atēnas (SKA) – Patras izbūvi posmā 
Kiato – Rododafni" Grieķijas varas iestādes 2004. gada 1. septembrī iesniedza Komisijā 
iesniegumu Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai. Šajā iesniegumā bija iekļauta 
nepieciešamā informācija un izpildīti attiecīgie nosacījumi, īpaši attiecībā uz vides faktoru 
izvērtēšanu, kā arī attiecībā uz izmaksu un ieguvumu analīzi, parādot projekta finansiālo 
pamatotību un sociāli ekonomisko ietekmi. Līdz ar to Komisijas ar savu 2004. gada 
24. decembra Lēmumu C(2004) 5701, jaunākie grozījumi izdarīti ar 2006. gada 6. novembra 
Lēmumu C(2006) 5391, apstiprināja finansiālo palīdzību 240 miljonu € apmērā no Kohēzijas 
fonda šim projektam, kura kopējās attiecināmās izmaksas ir 480 miljoni €. 

Dalībvalstu kompetentās varas iestādes pašas sagatavo attiecīgo projektu, tostarp nosakot 
precīzu dzelzceļa līnijas trajektoriju, lai nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru starp projekta 
finansiālajiem, sociālajiem un vides aspektiem un lai garantētu attiecīgo ES reglamentējošo 
prasību ievērošanu.
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