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Utskottet för framställningar

26.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1418/2007, ingiven av Konstantinos Skoufis (grekisk medborgare), 
för invånarna i västra delen av Rodiá i kommunen Diakoptó, och undertecknad av 
ytterligare 372 personer, om den nya järnvägslinjen mellan Aten och Patras

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som ingår i den samordningskommitté som inrättats av de ovannämnda 
invånarna, hänvisar till den nya järnvägslinjen mellan Aten och Patras, som får ekonomiskt 
stöd från Sammanhållningsfonden och kommer att gå rakt genom byn Rodiá i kommunen 
Diakoptó i prefekturen Achaea på norra Peloponnesos. Framställaren menar också att den 
planerade järnvägssträckningen kommer att innebära att byns sociala sammanhållning 
splittras och att olycksrisken ökar. Eftersom framställaren anser att det inte gjorts någon 
grundlig utredning av de miljömässiga, lokalekonomiska och sociala konsekvenserna av 
projektet uppmanar han Europaparlamentet att ta upp frågan.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den september 2008

”Insatser inom ramen för sammanhållningspolitiken genomförs i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen som ett samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Det är i 
detta sammanhang medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter som väljer ut och 
utformar projekt, t.ex. anläggningen av en ny järnvägslinje och dess exakta dragning.

När det gäller projekt som delfinansieras av Sammanhållningsfonden bedömer kommissionen 
de nationella ansökningarna om delfinansiering av projekt och slår fast om de uppfyller de
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nödvändiga villkor för att få gemenskapsstöd som fastställs i rådets 
förordning (EG) nr 1164/94 om inrättandet av en sammanhållningsfond, i dess ändrade 
lydelse.

När det gäller projektet ”Anläggande av en ny dubbelspårig järnväg Aten (SKA)–Patras på 
sträckan Kiato–Rododafni” lämnade de grekiska myndigheterna in en ansökan om stöd från 
Sammanhållningsfonden till kommissionen den 1 september 2004. Ansökan innehöll 
nödvändig information och uppfyllde de tillämpliga villkoren, i synnerhet godkända 
miljövillkor och en kostnadsnyttoanalys som styrkte projektets ekonomiska genomförbarhet 
och socioekonomiska inverkan. Kommissionen godkände därför genom beslut C(2004) 5701
av den 24 december 2004, senast ändrat genom beslut C(2006) 5391 av den 6 november 2006,
ett ekonomiskt bidrag på 240 miljoner euro från Sammanhållningsfonden till detta projekt, 
vars sammanlagda stödberättigade kostnader uppgår till 480 miljoner euro.

Det är medlemsstaternas nationella myndigheter som utformar projekt, och fattar beslut om 
t.ex. den exakta dragningen, för att se till att en lämplig avvägning görs mellan ekonomiska, 
sociala och miljörelaterade hänsyn, och för att garantera att tillämpliga krav i 
EU-bestämmelserna uppfylls.”
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