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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1418/2007, którą złożył Konstantinos Skoufis (Grecja) w imieniu 
mieszkańców zachodniej części miasteczka Rodiá w gminie Diakoptó, z 372 
podpisami, w sprawie nowej linii kolejowej z Aten do Patras

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest członkiem komisji koordynacyjnej ustanowionej przez 
wymienionych powyżej mieszkańców, odnosi się do nowej linii kolejowej z Aten do Patras, 
która otrzymuje pomoc finansową z Funduszu Spójności i która będzie przebiegać 
bezpośrednio przez miasteczko Rodiá, leżące w gminie Diakoptó w prefekturze Achaja na 
północnym Peloponezie. Składający petycję twierdzi również, że trasa planowanej linii 
kolejowej spowoduje podział spójności społecznej miasteczka i zwiększy ryzyko wypadków. 
Zdaniem składającego petycję nie zbadano dokładnie skutków tego przedsięwzięcia dla 
środowiska naturalnego, lokalnej gospodarki i społeczeństwa, wzywa on zatem Parlament 
Europejski do zajęcia się tą kwestią.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Zgodnie z zasadą pomocniczości podejmowanie interwencji dotyczących wdrażania polityki 
spójności opiera się na partnerstwie między państwami członkowskimi i Komisją Europejską. 
W tym kontekście wybór i zaprojektowanie takiego przedsięwzięcia jak budowa nowej linii 
kolejowej, w tym dokładne określenie jej przebiegu, należą do właściwych organów 
krajowych państwa członkowskiego. 
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W wypadku przedsięwzięć współfinansowanych przez Fundusz Spójności Komisja 
Europejska ocenia krajowe wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć i decyduje, czy spełniają 
one wymagane warunki pomocy wspólnotowej przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1164/94 ustanawiającym Fundusz Spójności, wraz z późniejszymi zmianami.

W przypadku przedsięwzięcia „Budowa nowej dwutorowej linii kolejowej Ateny (SKA) –
Patras na odcinku Kiato – Rododafni” dnia 1 września 2004 r. greckie władze skierowały do 
Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Wniosek ten zawierał 
wymagane informacje i spełniał obowiązujące warunki, w szczególności dotyczące obecności
zatwierdzonych warunków ekologicznych oraz analizy opłacalności potwierdzającej zdolność 
finansową i społeczno-gospodarcze oddziaływania przedsięwzięcia. Dlatego decyzją C(2004) 
5701 z dnia 24 grudnia 2004 r. zmienioną decyzją C(2006) 5391 z dnia 6 listopada 2006 r. 
Komisja Europejska zatwierdziła pomoc finansową w wysokości 240 milionów euro 
z Funduszu Spójności na rzecz wspomnianego przedsięwzięcia, którego łączny koszt wyniósł 
480 milionów euro. 

Sporządzenie projektu, w tym określenie dokładnego przebiegu linii kolejowej w celu 
zapewnienia właściwej równowagi między względami finansowymi, społecznymi 
i ekologicznymi oraz zagwarantowanie przestrzegania obowiązujących wymogów 
regulacyjnych UE należy do władz krajowych państw członkowskich.
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