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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1418/2007, adresată de Konstantinos Skoufis, de naţionalitate 
elenă, în numele locuitorilor din partea de vest a Rodiei în municipalitatea 
Diakoptó, însoţită de 372 de semnături, privind noua cale ferată dintre Atena 
şi Patras

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul, care este membru al comitetului de coordonare înfiinţat de locuitorii mai sus 
menţionaţi, face referire la noua cale ferată dintre Atena şi Patras, care primeşte ajutor 
financiar de la Fondul de Coeziune, şi care va trece direct prin satul Rodiá, din 
municipalitatea Diakoptó în Prefectura Achaea din nordul regiunii Pelopones. Petiţionarul 
declară de asemenea că ruta planificată pentru calea ferată va duce la diviziunea coeziunii 
sociale a satului şi la creşterea riscului accidentelor. Întrucât petiţionarul consideră că efectele 
asupra mediului, local-economice şi sociale nu au fost examinate în mod serios, el solicită 
Parlamentului European să examineze proiectul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

În temeiul principiului subsidiarităţii, punerea în aplicare a intervenţiilor privind politicile de 
coeziune se bazează pe parteneriatul dintre statele membre şi Comisie. În acest context, 
autorităţile naţionale competente ale unui anumit stat membru răspund de selectarea şi de 
elaborarea unui proiect cum ar fi construirea unei noi linii de cale ferată, inclusiv traiectoria 
precisă a acesteia.
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În ceea ce priveşte proiectele care sunt co-finanţate de Fondul de coeziune, Comisia este cea 
care evaluează solicitările de la nivel naţional pentru co-finanţarea proiectelor şi decide dacă 
acestea respectă sau nu respectă condiţiile necesare pentru sprijin comunitar prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului de creare a unui Fond de coeziune, cu 
modificările ulterioare.

Referitor la proiectul „Construirea unei linii de cale ferată cu şină dublă Atena (SKA) – Patras
în secţiunea Kiato – Rododafni”, autorităţile greceşti au prezentat Comisiei o solicitare de 
finanţare din Fondul de coeziune la data de 1 septembrie 2004. Respectiva solicitare a cuprins 
informaţiile necesare şi a îndeplinit condiţiile aplicabile, în special existenţa unor termeni şi 
condiţii aprobaţi privind mediul, precum şi existenţa unei analize cost-beneficii care confirma 
viabilitatea financiară şi impactul socio-economic al proiectului respectiv. Ca urmare, prin 
Decizia C(2004) 5701 din 24 decembrie 2004, astfel cum a fost ultima dată modificată prin 
Decizia C(2006) 5391 din 6 noiembrie 2006, Comisia a aprobat un sprijin financiar în valoare 
de 240 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru respectivul proiect ale cărui costuri 
eligibile totale sunt în valoare de 480 de milioane de euro.

Autorităţile naţionale ale statelor membre trebuie să elaboreze un proiect care să includă
traiectoria precisă a acestuia, pentru a se asigura că există un echilibru corespunzător între 
aspectele financiare, sociale şi de mediu şi pentru a garanta respectarea cerinţelor de 
reglementare aplicabile ale UE.
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