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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0793/2012 του Egon Schmidt, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Der Verein Neue Thayatalbahn», σχετικά με την 
επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης «Thayatalbahn» μεταξύ 
Αυστρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την επαναλειτουργία του «Thayatalbahn», μιας διασυνοριακής 
σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Αυστρίας και Τσεχίας, η οποία είχε τεθεί εκτός 
λειτουργίας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, και οι δύο χώρες έχουν αναλάβει ήδη πολλές 
πολιτικές δεσμεύσεις, έχουν επενδύσει σε σχέδια και προετοιμασίες, ενώ έχουν δοθεί επίσης 
πολλά κονδύλια από ευρωπαϊκά ταμεία. Εντούτοις, το 2011, η διοίκηση του αυστριακού 
ομόσπονδου κράτους της Κάτω Αυστρίας αποφάσισε να αλλάξει τα σχέδια, με αποτέλεσμα 
να μην είναι δυνατή η επανασύνδεση. Ο αναφέρων ζητεί τη λήψη μέτρων κατά της Κάτω 
Αυστρίας και την υποστήριξη της εκτέλεσης των σχεδίων για την επαναλειτουργία της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης, η οποία, σύμφωνα με τον αναφέροντα, θα οδηγήσει σε 
οικονομική πρόοδο. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012.

Η αναφορά υποβλήθηκε εξ ονόματος του φορέα «Der Verein Neue Thayatalbahn», ένωσης 
που ασκεί πιέσεις υπέρ της επαναλειτουργίας σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το 
Waidhofen an der Thaya (Αυστρία) με τη Slavonice (Τσεχία). Η σιδηροδρομική γραμμή 
«Thayatalbahn» εγκαινιάστηκε το 1891 και η διασυνοριακή αυτή υπηρεσία διακόπηκε το 
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1945. Η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής αποτελούσε περιφερειακή 
προτεραιότητα έως ότου αυτή περιήλθε σε περιφερειακή ιδιοκτησία (ομόσπονδο κράτος της  
Κάτω Αυστρίας) την 01.01.2011. Στην αυστριακή πλευρά, η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών 
καταργήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 και αντικαταστάθηκε από υπηρεσία λεωφορείων.
Ορισμένα τμήματα της παλαιάς γραμμής προβλέπεται να μετατραπούν από τις τοπικές αρχές 
της Κάτω Αυστρίας σε ποδηλατοδρόμους.

Από το 2010 και μετά, ο αναφέρων έχει ζητήσει επανειλλημμένα πληροφορίες σχετικά με τα 
ΔΕΔ-Μ και την ενσωμάτωση του έργου στις κατευθυντήριες γραμμές για τα ΔΕΔ-Μ. Κατά 
τη διάρκεια της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ το 2010 και το 
20111 η Αυστρία δεν έλαβε υπόψη της αυτήν τη σιδηροδρομική γραμμή. Για το λόγο αυτό, 
ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τη συμπεριέλαβε στην πρότασή της.

Μέσω των επιστολών της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2010, της 31ης Μαρτίου 2010, 
της 25ης Οκτωβρίου 2010, και της 12ης Οκτωβρίου 2011, ο αναφέρων και οι αντιπρόσωποι
της ένωσης «Der Verein Neue Thayatalbahn» πληροφορήθηκαν ότι η σύνδεση  
«Thayatalbahn»l δεν είναι τμήμα του ΔΕΔ-Μ και ότι δεν καταβλήθηκε χρηματοδότηση ΔΕΔ-
Μ . Η σιδηροδρομική γραμμή υπάγεται πλέον σε περιφερειακή ιδιοκτησία.

Δεν υπήρξε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα INTERREG της σιδηροδρομικής 
υποδομής που αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο Αυστρία - Τσεχική Δημοκρατία κατά 
την περίοδο 2000 - 06 και δεν υπάρχει κανένα έργο υπό κατασκευή σχετικό με την 
αποκατάσταση της διασυνοριακής σιδηροδρομικής σύνδεσης «Thayatalbahn» για την 
περίοδο 2007 - 2013. Ωστόσο, η επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος της ΕΕΣ 
Αυστρία - Τσεχική Δημοκρατία ενέκρινε σχέδιο που αποσκοπεί στην κατασκευή  
ποδηλατόδρομου κατά μήκος των πρώην σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Dobersberg 
(Αυστρία) και Slavonice (Τσεχία). Το έργο ξεκίνησε την 01/01/2012 και θα ολοκληρωθεί στις 
31/12/2013. Η συμμετοχή του ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 826.109 EUR.

Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος Αυστρία - Τσεχική Δημοκρατία 
επεσήμανε ότι η επένδυση για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Thayatal θα 
ανερχόταν σε περίπου 30 εκατ. ευρώ, ποσό υπερβολικά υψηλό για ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 107 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 
η επένδυση εκτιμάται ότι θα είναι ζημιογόνος, λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά 
περιορισμένης διακίνησης επιβατών σε αυτό το δρομολόγιο. Η διαχειριστική αρχή δήλωσε 
ότι υπάρχει υπηρεσία λεωφορείων που αντικαθιστά τη σιδηροδρομική σύνδεση Thayatal.

Συμπέρασμα

Η σιδηροδρομική γραμμή δεν αποτελεί τμήμα του ΔΕΔ-Μ και η Αυστρία δε ζήτησε να 
συμπεριληφθεί.

Επί του παρόντος δεν προβλέπεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας για την αποκατάσταση του "Thayatalbahn". Η αυστριακή πλευρά δείχνει να έχει 
βρει οικονομικά ικανοποιητική λύση για τη διατήρηση της δημόσιας μεταφοράς, 
                                               
1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
προσανατολισμούς της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
COM/2011/0650.
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δημιουργώντας υπηρεσία λεωφορείων για το δρομολόγιο Waidhofen an der Thaya-Slavonice
που αναφέρει ο αναφέρων.


