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Suġġett: Petizzjoni 0793/2012 imressqa minn Egon Schmidt ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, f’isem l-Assoċjazzjoni Ferrovjarja New Thayatal, dwar ir-
restawr tal-link ferrovjarju ta’ Thayatal bejn l-Awstrija u r-Repubblika 
Ċeka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob għad-dħul mill-ġdid fl-operazzjoni tal-link ferrovjarju transkonfinali ta’ 
Thayatal li m’għadux jintuża bejn l-Awstrija u ir-Repubblika Ċeka, bl-indikazzjoni li ħafna 
konċessjonijiet politiċi saru fiż-żewġ pajjiżi għal dan il-għan, saru investimenti fi pjanijiet u 
preparazzjonijiet u ġew approvati fondi tal-UE. Mandankollu fl-2011, l-awtoritajiet Awstrijaċi 
ta’ Bundesland Niederösterreich għamlu bidliet fil-pjanijiet, u b’mod effettiv ġabu l-proġett 
fix-xejn. Il-petizzjonant jitlob sabiex tittieħed azzjoni kontra l-awtoritajiet ta' Niederösterreich 
land u qed ifittex appoġġ għall-proġett ta’ restawr tal-link ferrovjarju, li skont hu, jerġa 
jsaħħaħ l-ekonomija. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-15 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-27 ta' Novembru 2012

Il-petizzjoni tressqet f'isem l-"Assoċjazzjoni Ferrovjarja New Thayatal", assoċjazzjoni li 
tmexxi lobby favur ir-riattivazzjoni ta' linja ferrovjarja bejn Waidhofen an der Thaya (AT) u 
Slavonice (CZ). Il-Linja Ferrovjarja Thayatal infetħet fl-1891, is-servizz transkonfinali ġie 
sospiż fl-1945. L-użu mill-ġdid tal-linja ferrovjarja kien prijorità reġjonali sakemm ma ġie 
implimentat it-trasferiment għal propjetà reġjonali - Niederösterreich land - sal-01.01.2011. 
Minn naħa Awstrijaka s-servizz tal-passiġġier ġie abbandunat minn Diċembru 2010 u ġie 
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sostitwit minn servizz ta' xarabank. Xi sezzjonijiet tal-allinjament antik huma ppjanati li 
jinbidlu minn Niederösterreich land biex isiru rotta għar-roti. 

Il-petizzjonant talab ħafna drabi informazzjoni dwar it-TEN-T u l-inklużjoni tal-proġett fil-
linjigwida tat-TEN-T mill-2010. Matul ir-reviżjoni tal-linjigwida tat-TEN-T fl-2010 u l-20111

l-Awstrija ma inkludietx din il-linja ferrovjarja.  Għaldaqstant il-Kummissjoni Ewropea ma 
inkludithiex fil-proposta tagħha.

Permezz tal-ittri tal-Kummissjoni tat-8 ta' Frar 2010, tal-31 ta' Marzu 2010, tal-
25 ta' Ottubru 2010, u tat-12 ta' Ottubru 2011 il-petizzjonant jew ir-rappreżentanti tal-
"Assoċjazzjoni Ferrovjarja New Thayatal" ġew infurmati li t-"Thayatalbahn" ma kinetx parti 
min-netwerk TEN-T u ma tħallas l-ebda finanzjament tat-TEN-T. Il-linja ferrovjarja issa hi 
propjetà reġjonali.

Ma kien hemm l-ebda kofinanzjament INTERREG tal-infrastruttura ferrovjarja imsemmija 
fil-Programm Operazzjonali tal-Awstrija u r-Repubblika Ċeka fil-perjodu 2000-06 u ma 
hemm l-ebda proġett għaddej bħalissa relatat mar-rinnovazzjoni tal-ferrovija transkonfinali t-
"Thayatalbahn" għall-perjodu bejn l-2007-13. Madankollu, il-Kumitat ta' Monitoraġġ tal-
programm tal-ETC tal-Awstrija u r-Repubblika Ċeka approva proġġett li għandu l-għan li 
jibni rotta għar-roti tul il-linji tal-ferrovija ta' qabel bejn Dobersberg (AT) u Slavonice (CZ). 
Il-proġett inbeda fl-01/01/2012 u għandu jitlesta fil-31/12/2013. L-involviment tal-FEŻR 
jammonta għal EUR 826.109.

L-Awtorità Maniġerjali tal-Programm Operazzjonali tal-Awstrija u r-Repubblika Ċeka ġibdet 
l-attenzjoni għall-fatt li l-investiment għar-restawr tat-"Thayatalbahn" jammonta għal madwar 
EUR 30 miljun u jkun wisq għal-Programm Operazzjonali li l-baġit totali tiegħu jammonta 
għal EUR 107 miljun. Barra minn hekk, l-investiment hu stimat li jwassal għal telf jekk 
wieħed jikkunsidra t-traffiku żgħir ħafna tal-passiġġieri fir-rotta msemmija. L-Awtorità 
Maniġerjali ddikjarat li jeżisti servizz ta' xarabank li jieħu post it-"Thayatalbahn".

Konklużjoni

Il-linja ferrovjarja mhijiex parti mit-TEN-T u ma kien hemm l-ebda talba mill-Awstrija biex 
tiġi inkluża. 

Bħalissa ma hemm l-ebda finanzjament maħsub fi ħdan il-Kooperazzjoni Transkonfinali għar-
restawr tat-"Thayatalbahn". Il-parti Awstrijaka tidher li sabet soluzzjoni ekonomikament 
suffiċjenti biex jinżamm it-trasport pubbliku bit-twaqqif ta' servizz ta' xarabank fir-rotta 
Waidhofen an der Thaya-Slavonice msemmija mill-petizzjonant.

                                               
1 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-linjigwida tal-
Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-ewropew, COM/2011/0650.


