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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1418/2007, mressqa minn Konstantinos Skoufis, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem ir-residenti tal-parti tal-punent ta’ Rodiá fil-muniċipalità ta’ 
Diakoptó, b’372 firma, dwar il-linja tal-ferrovija ġdida minn Ateni għal 
Patras

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa membru tal-kumitat ta’ koordinament imwaqqaf mir-residenti 
msemmija hawn fuq, jirreferi għal-linja tal-ferrovija ġdida minn Ateni għal Patras, li qiegħda 
tirċievi għajnuna finanzjarja mill-Fond ta’ Koeżjoni, u li se tgħaddi direttament mir-raħal ta’ 
Rodiá, fil-muniċipalità ta’ Diakoptó fil-Prefettura ta’ Achaea fin-naħa ta’ fuq tal-Peloponnese. 
Il-petizzjonant jiddikjara wkoll li r-rotta ppjanata għal-linja tal-ferrovija se twassal għal firda 
fil-koeżjoni soċjali tar-raħal u għal żieda fir-riskju tal-aċċidenti. Billi l-petizzjonant jidhirlu li 
l-effetti ambjentali, ekonomiċi lokali u soċjali ta’ dan il-proġett ma ġewx investigati bir-reqqa, 
huwa jistieden lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ il-kwistjoni. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Meta jiġi applikat il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-implimentazzjoni ta’ interventi tal-Politika 
ta’ koeżjoni tkun ibbażata fuq is-sħubija bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. F’dan il-
kuntest, hija responsabiltà tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta’ Stat Membru li jagħżlu u 
jfasslu proġett, bħall-bini ta’ linja tal-ferrovija ġdida, inkluża r-rotta preċiża tiegħu. 
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Rigward il-proġetti li huma kofinanzjati mill-Fond ta’ Koeżjoni, il-Kummissjoni tevalwa l-
applikazzjonijiet nazzjonali għall-kofinanzjament ta’ proġetti u tikkonkludi jekk jissodisfawx 
il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-għajnuna Komunitarja kif stabbiliti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1164/94 li jistabbilixxi Fond ta’ Koeżjoni, kif modifikat sussegwentement.

Rigward il-proġett “Bini ta’ linja tal-ferrovija ġdida b’żewġ binarji minn Ateni (SKA) sa 
Patras fit-taqsima  Kiato – Rododafni”, l-awtoritajiet Griegi ssottomettew lill-Kummissjoni 
applikazzjoni għal finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni fl-1 ta’ Settembru 2004. Din l-
applikazzjoni kienet tinkludi l-informazzjoni neċessarja u kienet tissodisfa l-kondizzjonijiet 
applikabbli, b’mod partikolari kemm il-preżenza ta’ termini u kondizzjonijiet ambjentali 
approvati, kif ukoll il-preżenza ta’ analiżi tal-qligħ meta mqabbel man-nefqa li tikkonferma l-
vijabiltà finanzjarja u l-impatt soċjoekonomiku tal-proġett. Konsegwentement, bid-Deċiżjoni 
tagħha C(2004) 5701 tal-24 ta’ Diċembru 2004, kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni C(2006) 
5391 tas-6 ta’ Novembru 2006, il-Kummissjoni approvat għajnuna finanzjarja ta’ 240 miljun 
€ mill-Fond ta’ Koeżjoni lil dan il-proġett li l-ispiża eliġibbli totali tiegħu tammonta għal 480 
miljun €. 

Hija responsabiltà tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri li jfasslu proġett inkluża r-rotta 
preċiża tiegħu, sabiex jiżguraw li jinstab bilanċ xieraq bejn konsiderazzjonijiet finanzjarji, 
soċjali u ambjentali, u sabiex jiggarantixxu r-rispett tar-rekwiżiti regolatorji applikabbli tal-
UE.
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