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Temats: Lūgumraksts Nr. 0793/2012, ko asociācijas „New Thayatal Railway” vārdā 
iesniedza Austrijas valstspiederīgais Egon Schmidt par Thayatal dzelzceļa 
līnijas atjaunošanu starp Austriju un Čehiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa atjaunot pašlaik apspriesto pārrobežu dzelzceļa līniju Thayatal
starp Austriju un Čehiju, norādot, ka šajā sakarībā abas valstis ir vairākkārt piekāpušās, ir 
veikti ieguldījumi plānos un sagatavošanas darbos un ir apstiprināts ES finansējums. Tomēr 
2011. gadā Austrijas Lejasaustrijas Federālās zemes iestādes ieviesa izmaiņas plānos, faktiski 
izjaucot projektu. Lūgumraksta iesniedzējs prasa veikt pasākumus pret Lejasaustrijas 
iestādēm un meklē atbalstu dzelzceļa līnijas atjaunošanas projektam, kas, pēc viņa domām, 
veicinātu ekonomikas atveseļošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksts tika iesniegts asociācijas „New Thayatal Railway” vārdā, kas iestājas par 
dzelzceļa līnijas starp Vaidfohenn pie Taijas (Austrija) un Slavonici (Čehija) atjaunošanu. 
Thayatal dzelzceļa līnija tika atklāta 1891. gadā, taču pārrobežu pakalpojumu sniegšana tika 
apturēta 1945. gadā. Dzelzceļa līnijas atjaunošana bija reģiona prioritāte līdz tās nodošanai 
Lejasaustrijas Federālās zemes īpašumā 2011. gada 1. janvārī. Austrija 2010. gada decembrī 
atteicās no dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem šajā posmā un aizstāja tos ar autobusu 
transporta pakalpojumiem. Lejasaustrija dažus vecās dzelzceļa līnijas posmus plāno pārveidot 
par velosipēdistu celiņiem. 
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Kopš 2010. gada lūgumraksta iesniedzējs ir vairākkārtīgi lūdzis informāciju par Eiropas 
transporta tīklu (TEN-T) un par projekta iekļaušanu tā pamatnostādnēs. Pārskatot TEN-T
pamatnostādnes 2010. un 2011. gadā1, Austrija šo dzelzceļa līniju tīklā neiekļāva. Tādēļ 
Eiropas Komisija to neiekļāva savā priekšlikumā.

Komisija 2010. gada 8. februāra, 2010. gada 31. marta, 2010. gada 25. oktobra un 2011. gada 
12. oktobra vēstulēs informēja lūgumraksta iesniedzēju un asociācijas „New Thayatal 
Railway” pārstāvjus, ka Thayatalbahn nav daļa no TEN-T tīkla, un TEN-T finansējums tai 
netika piešķirts. Dzelzceļa līnija šobrīd ir reģiona īpašums.

Laikā no 2000. gada līdz 2006. gadam Austrijas un Čehijas darbības programmā INTERREG
līdzfinansējums dzelzceļa infrastruktūrai netika paredzēts, un šobrīd (laikposmam no 2007. 
līdz 2013. gadam) nav projekta, kas paredz pārrobežu dzelzceļa līnijas Thayatalbahn  
atjaunošanu. Tomēr Eiropas teritoriālās sadarbības programmas starp Austriju un Čehiju 
Uzraudzības komiteja apstiprināja projektu, kura mērķis ir velosipēdistu celiņa izbūve gar 
bijušajiem sliežu ceļiem posmā starp Dobersbergu (Austrija) un Slavonici (Čehija). Projekta 
īstenošanu uzsāka 2012. gada 1. janvārī, un tas tiks pabeigts līdz 2013. gada 31. decembrim. 
ERAF ieguldījuma summa ir EUR 826109.

Pārvaldības iestāde, kas atbildīga par Austrijas un Čehijas darbības programmu, noradīja, ka 
Thayatalbahn atjaunošanai būtu nepieciešami apmēram EUR 30 milj., –– summa, kas rīcības 
programmai, kuras kopējais budžets veido EUR 107 milj., būtu par augstu. Turklāt 
ieguldījums būtu nerentabls, ņemot vērā, ka pasažieru skaits attiecīgajā maršrutā ir ļoti neliels. 
Pārvaldības iestāde norādīja, ka pasažieru pārvadājumus Thayatalbahn vietā nodrošina  
autobusi.

Secinājums

Dzelzceļa līnija nav daļa no TEN-T un Austrija nebija izteikusi lūgumu to tajā iekļaut. 

Šobrīd finansējums pārrobežu sadarbības jomā dzelzceļa līnijas Thayatalbahn atjaunošanai 
nav paredzēts. Austrija, šķiet, ir radusi ekonomiski atbilstošu risinājumu, lai nodrošinātu 
sabiedrisko transportu,  norīkojot autobusus pasažieru pārvadājumiem starp Vaidfohenn pie 
Taijas un Slavonici. 

                                               
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības pamatnostādnēm 
Eiropas transporta tīkla attīstībai (COM(2011)0650).


