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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0793/2012 af Egon Schmidt, østrigsk statsborger, på vegne af 
New Thayatal Railway Association, om genoprettelse af Thayatal-
jernbaneforbindelsen mellem Østrig og Den Tjekkiske Republik

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til genindførsel i drift af den nu nedlagte grænseoverskridende 
Thayatal-jernbaneforbindelse mellem Østrig og Tjekkiet, idet han oplyser, at der er gjort 
mange politiske indrømmelser i begge lande med henblik herpå, foretaget investeringer i 
planer og forberedelser, og tildelt EU-midler til formålet. I 2011 ændrede myndighederne i 
den østrigske delstat Niederösterreich dog planerne, hvilket reelt forpurrede projektet. 
Andrageren opfordrer til at skride ind over for myndighederne i Niederösterreich og søger 
støtte til projektet til genoprettelse af jernbaneforbindelsen, som efter hans opfattelse ville 
stimulere økonomien på ny. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Andragendet er indgivet på vegne af New Thayatal Railway Association, en forening, der 
arbejder for at genoplive en jernbanelinje mellem Waidhofen an der Thaya i Østrig og 
Slavonice i Tjekkiet. Thayatal-jernbaneforbindelsen blev åbnet i 1891, den 
grænseoverskridende drift blev suspenderet i 1945. Genoplivelsen af jernbaneforbindelsen var 
en regional prioritet, indtil den overgik til regionalt ejerskab – delstaten Niederösterreich – pr. 
1. januar 2011. På den østrigske side blev passagerdriften skrinlagt ved udgangen af december 
2010, og den blev erstattet af busdrift. Nogle dele af den gamle strækning planlægges af 
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Niederösterreich omdannet til en cykelsti. 

Andrageren har adskillige gange siden 2010 anmodet om oplysninger om TEN-T og om, at 
projektet blev omfattet af retningslinjerne for TEN-T. Ved revisionen af retningslinjerne for 
TEN-T i 2010 og 20111 tog Østrig ikke denne jernbaneforbindelse med om bord. Derfor 
medtog Kommissionen den ikke i sit forslag.

Med Kommissionens skrivelser af 8. februar 2010, 31. marts 2010, 25. oktober 2010 og 12. 
oktober 2011 er andrageren eller repræsentanter for New Thayatal Railway Association blevet 
informeret om, at "Thayatalbahn" ikke indgik i TEN-T-netværket, og at der ikke blev betalt 
nogen TEN-T-midler til den. Thayaltalbanen ejes nu af regionen.

Der blev ikke nævnt noget om samfinansiering under Interreg af den omhandlede 
jernbaneinfrastruktur i det operationelle program for Østrig-Tjekkiet i perioden 2000-2006, og 
der er ikke noget igangværende projekt vedrørende renovering af den grænseoverskridende 
jernbane, Thayatalbanen, for perioden 2007-2013. Derimod har styringskomitéen for det 
europæiske territoriale samarbejdsprogram Østrig-Tjekkiet godkendt et projekt, hvis formål er 
at anlægge en cykelsti langs det tidligere jernbanespor mellem Dobersberg i Østrig og 
Slavonice i Tjekkiet.  Projektet blev påbegyndt den 1. januar 2012 og skal være afsluttet den 
31. december 2013. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling deltager med i alt 826 109 
EUR.

Styringskomitéen for det operationelle program Østrig-Tjekkiet påpegede, at investeringen til 
genetablering af Thayatalbanen ville løbe op i omtrent 30 mio. EUR og ville være for stor for 
et operationelt program, hvis samlede budget beløber sig til 107 mio. EUR. Derudover 
vurderes investeringen at være tabsgivende i betragtning af det meget lille antal passagerer på 
den omhandlede strækning. Styringskomitéen anførte, at der er en eksisterende buslinje, som 
erstatter Thayatalbanen.

Konklusion

Denne jernbaneforbindelse indgår ikke i TEN-T, og Østrig har ikke anmodet om at få den 
med i TEN-T. 

Der er i øjeblikket ikke planlagt nogen tildeling af midler inden for rammerne af det 
grænseoverskridende samarbejde til genetablering af Thayatalbanen. Det ser ud til, at man på 
den østrigske side har fundet en økonomisk dækkende løsning på problemet med at 
opretholde den offentlige transport, idet man har etableret busdrift på den af andrageren 
nævnte strækning Waidhofen an der Thaya-Slavonice.

                                               
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske transportnet, COM(2011)0650.


