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Tema: Peticija Nr. 0793/2012 dėl Tajatalio geležinkelio linijos tarp Austrijos ir Čekijos 
Respublikos rekonstrukcijos, kurią pateikė Austrijos pilietis Egon Schmidt 
Naujojo Tajatalio geležinkelio draugijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina vėl pradėti naudoti šiuo metu nenaudojamą tarpvalstybinę Tajatalio 
geležinkelio liniją tarp Austrijos ir Čekijos Respublikos ir nurodo, kad šiuo klausimu abiejose 
šalyse buvo padaryta daug politinių nuolaidų, buvo investuota į projektavimą ir 
parengiamuosius darbus ir buvo patvirtintas ES finansavimas. Tačiau 2011 m. Austrijos 
Žemutinės Austrijos žemės valdžios institucijos pakeitė planus ir tokiu būdu sutrukdė 
įgyvendinti projektą. Peticijos pateikėjas ragina imtis veiksmų prieš Žemutinės Austrijos 
valdžios institucijas ir prašo paramos geležinkelio linijos rekonstrukcijos projektui, kuris, jo 
nuomone, atgaivintų ekonomiką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Peticija buvo pateikta Naujojo Tajatalio geležinkelio draugijos vardu, kuri pasisako už 
geležinkelio linijos tarp Vaidhofeno prie Tajos (Austrija) ir Slavonicos (Čekija) atnaujinimo. 
Tajatalio geležinkelio linija buvo atidaryta 1891 m., o tarpvalstybinės paslaugos buvo 
sustabdytos 1945 m. Geležinkelio linijos atkūrimas buvo žemės prioritetinis klausimas iki 
2011 m. sausio 1 d. linija buvo perduota Žemutinės Austrijos žemės nuosavybei. Austrijos 
pusėje keleivių pervežimo geležinkeliu paslaugos buvo nutrauktos 2010 m. gruodį ir pakeistos 
pervežimu autobusais. Kai kurias senosios linijos atkarpas Žemutinės Austrijos žemė planuoja 
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paversti dviračių maršrutu.

Peticijos teikėjas keletą kartų prašė informacijos apie TEN-T ir projekto įtraukimą į TEN-T 
gaires nuo 2010 m. 2010 ir 2011 m.1 persvarstant TEN-T gaires Austrija neįtraukė šios 
geležinkelio linijos.  Todėl Europos Komisija jos neįtraukė į savo pasiūlymą.

2010 m. vasario 8 d., kovo 31 d., spalio 25 d. ir 2011 m. spalio 12  d. Komisijos laiškais 
peticijos teikėjas arba Naujojo Tajatalio geležinkelio draugijos nariai buvo informuoti, kad 
Tajatalio geležinkelio linija nelaikoma TEN-T dalimi ir jai nebuvo skirta TEN-T lėšų. 
Geležinkelio linija šiuo metu laikoma žemės nuosavybe.

Austrijos ir Čekijos veiksmų programoje 2000-2006 m. laikotarpiui nėra paminėta bendro su 
Bendrijos iniciatyva dėl pasienio regionų (INTERREG) finansavimo, taip pat nėra vykdomas 
joks projektas, susijęs su tarpvalstybinės Tajatalio geležinkelio linijos rekonstrukcija 2007–
2013 m. laikotarpiu. Tačiau, Austrijos ir Čekijos Respublikos Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos priežiūros komitetas patvirtino projektą, kuriuo siekiama 
nutiesti dviračių taką palei buvusius geležinkelio bėgius tarp Dobesbergo (Austrija) ir 
Slavonicos (Čekija). Projektas buvo pradėtas 2012 m. sausio 1 d. ir bus baigtas 2013 m. 
gruodžio 31 d.  Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta suma yra lygi 826 109 eurų.

Austrijos  ir Čekijos Respublikos veiklos programos vadovaujančioji institucija nurodė, kad 
investicijos į Tajatalio geležinkelio linijos atstatymą sudarytų apie 30 mln. eurų ir būtų per 
didelės veiklos programai, kurios visas biudžetas yra lygus 107 mln. eurų. Manoma, kad ši 
investicija  neatsipirktų, nes šiuo maršrutu pervežama labai nedaug keleivių. Vadovaujančioji 
institucija pareiškė, kad Tajatalio geležinkelio linijos paslaugos yra pakeistos autobuso 
maršrutu.

Išvada

Geležinkelio linija nėra TEN-T dalis, o Austrija neprašė jos įtraukti į TEN-T apimtį.

Šiuo metu tarpvalstybinio bendradarbiavimo programose Tajatalio geležinkelio linijos 
atstatymui nėra numatyta jokio finansavimo. Austrija rado ekonomiškai pagrįstą būdą teikti 
viešojo transporto paslaugas, paleisdama autobusų liniją maršrutu Vaidhofenas prie Tajos 
(Austrija) – Slavonica (Čekija), kurią ir minėjo peticijos teikėjas. 

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo 
plėtros gairių, COM/2011/0650


