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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0793/2012 , внесена от Egon Schmidt, с австрийско гражданство, от 
името на сдружение New Thayatal Railway, относно възстановяване на 
железопътната връзка Thayatal между Австрия и Чешката република

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за повторно привеждане в действие на излязлата от 
употреба презгранична железопътна връзка Thayatal между Австрия и Чешката 
република, като посочва, че за тази цел и в двете държави са направени много 
политически отстъпки, инвестиции в планове и подготовки, както и че е одобрено 
финансиране от ЕС. През 2011 г. обаче органите на австрийската провинция Долна 
Австрия са предприели изменения на плановете, с което в крайна сметка осуетяват 
проекта. Вносителят на петицията призовава за предприемане на действия срещу 
органите на Долна Австрия и търси подкрепа за проекта за привеждане в действие на 
железопътната връзка, което според него ще представлява нов стимул за икономиката. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Петицията е внесена от името на сдружението New Thayatal Railway, което се застъпва 
за повторно привеждане в действие на железопътна връзка между Waidhofen an der 
Thaya (Австрия) и Slavonice (Чешката република). Железопътната линия Thayatal е 
открита през 1891 г. и презграничните превози са преустановени през 1945 г. 
Съживяването на железопътната линия е представлявало регионален приоритет до 
прехвърлянето й като регионална собственост на провинция Долна Австрия на 1 януари 
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2011 г. От страната на Австрия пътническите превози са преустановени през декември 
2010 г. и са заменени от автобусни превози. Някои части от старата линия предстои да 
бъдат превърнати от провинция Долна Австрия във велосипедна пътека. 

От 2010 г. насам вносителят на петицията многократно изисква информация относно 
трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и включването на проекта в насоките за 
развитие на трансевропейската транспортна мрежа . При преразглеждането на насоките 
за развитие на трансевропейската транспортна мрежа през 2010 и 2011 г.1 Австрия не 
включва тази железопътна линия.  Ето защо Европейската комисия не я включва в 
предложението си.

С писма на Комисията от 8 февруари 2010 г., 31 март 2010 г., 25 октомври 2010 г. и 12 
октомври 2011 г. вносителят на петицията или представители на сдружението Thayatal 
Railway биват осведомени, че железопътната линия Thayatalbahn не е включена в 
мрежата TEN-T и не получава финансиране от TEN-T. Понастоящем железопътната 
линия е регионална собственост.

В оперативната програма Австрия – Чешка република за периода 2000-2006 г. няма 
съфинансиране на споменатата железопътна инфраструктура по програма INTERREG и 
понастоящем няма текущ проект, свързан с повторното привеждане в действие на 
презграничната железопътна линия Thayatalbahn за периода 2007-2013 г. Комитетът за 
мониторинг на програмата Европейско териториално сътрудничество (ЕТС) Австрия –
Чешка република одобрява обаче проект, чиято цел е създаването на велосипедна 
пътека по продължението на бившите релси между Dobersberg (Австрия) и Slavonice 
(Чешка република). Началото на проекта е поставено на 1 януари 2012 г., а 
завършването предстои на 31 декември 2013 г. Средствата, отпуснати от ЕФРР, са в 
размер на 826.109 EUR.

Управителният орган на Оперативна програма Австрия – Чешката република обръща 
внимание на това, че инвестициите за повторното привеждане в действие на 
железопътна линия Thayatalbahn биха достигнали размер от приблизително 30 милиона 
евро и биха били прекалено големи за оперативна програма, чийто общ бюджет възлиза 
на 107 милиона евро. Освен това се очаква инвестицията да е нерентабилна, като се 
вземе предвид ограничения пътников поток по въпросната отсечка. Управителният 
орган заявява, че съществува автобусна линия, която замества железопътната линия 
Thayatalbahn.

Заключение

Железопътната линия не е част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и 
Австрия не е подала заявление за включването на тази линия в мрежата. 

За момента не е предвидено финансиране в рамките на трансграничното 
сътрудничество за повторно привеждане в действие на Thayatalbahn. Изглежда 
австрийската страна е намерила икономическо задоволителното решение за 
поддържане на обществения транспорт чрез създаване на автобусна линия за 

                                               
1 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за 
развитието на трансевропейската транспортна мрежа COM/2011/0650
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споменатата от вносителя на петицията отсечка Waidhofen an der Thayа – Slavonice.


