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Betreft: Verzoekschrift 0793/2012, ingediend door Egon Schmidt (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens de vereniging Neue Thayatalbahn, over de 
heringebruikname van de Thayatal-spoorverbinding tussen Oostenrijk en de 
Tsjechische Republiek

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit ervoor dat de Thayatalbahn, een in onbruik geraakte grensoverschrijdende 
spoorverbinding tussen Oostenrijk en Tsjechië, weer in gebruik wordt genomen. Volgens 
indiener zijn hierover in beide landen al vele politieke toezeggingen gedaan, is er geïnvesteerd 
in plannen en voorbereidingen en was er geld uit EU-fondsen toegezegd. In 2011 hebben de 
autoriteiten van de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk echter de plannen zodanig 
gewijzigd dat de heraansluiting niet gerealiseerd kan worden. Indiener verzoekt om optreden 
tegen Neder-Oostenrijk en om steun voor de uitvoering van de plannen voor de 
heringebruikname van de spoorverbinding, wat volgens indiener zal leiden tot een 
economische opleving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Het verzoekschrift is ingediend namens de vereniging Neue Thayatalbahn, die ijvert voor een 
heringebruikname van de spoorverbinding tussen Waidhofen an der Thaya (AT) en Slavonice 
(CZ). De Thayatal-spoorverbinding is opengesteld in 1891 en de grensoverschrijdende 
dienstverlening is opgeschort in 1945. De heringebruikname van de spoorlijn was een 
regionale prioriteit totdat de eigendom op 1 januari 2011 in regionale handen (deelstaat 
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Neder-Oostenrijk), is overgegaan. Aan Oostenrijkse zijde werd de passagiersdienst in 
december 2010 opgeheven en vervangen door een busdienst. De deelstaat Neder-Oostenrijk is 
voornemens om enkele secties van de oude spoorbaan om te zetten in een fietspad.

Indiener heeft sinds 2010 meerdere malen verzocht om informatie over TEN-V en om 
opneming van het project in de TEN-V-richtsnoeren. Oostenrijk heeft deze spoorverbinding 
buiten de herziening van de TEN-V-richtsnoeren in 2010 en 20111 gelaten. Om deze reden 
heeft de Europese Commissie het niet opgenomen in zijn voorstel.

Indiener of vertegenwoordigers van de vereniging Neue Thayatalbahn zijn door de 
Commissie bij brieven van 8 februari, 31 maart, 25 oktober 2010 en 12 oktober 2011 ingelicht 
dat de Thayatalbahn geen deel uitmaakte van het TEN-V-netwerk en er geen financiering op 
grond hiervan was voorzien. De spoorlijn is momenteel regionaal eigendom.

In het operationeel programma voor de periode 2000-2006 van Oostenrijk en de Tsjechische 
Republiek is geen sprake van medefinanciering van de spoorweginfrastructuur in het kader 
van Interreg en is er geen lopend project in de periode 2007-2013 voor de heringebruikname 
van de grensoverschrijdende spoorverbinding Thayatalbahn. Het beheerscomité van het ETS-
programma tussen Oostenrijk en de Tsjechische Republiek heeft echter een project 
goedgekeurd dat tot doel heeft een fietspad langs de voormalige spoorlijn tussen Dobersberg 
(AT) en Slavonice (CZ) aan te leggen. Het project is van start gegaan op 1 januari 2012 en zal 
aflopen op 31 december 2013. Het EFRO draagt in totaal 826.109 EUR bij.

De beheersautoriteit van het operationele programma Oostenrijk-Tsjechische republiek heeft 
erop gewezen dat het herstel van de de Thayatalbahn in totaal ongeveer 30 miljoen euro zou 
kosten en dat dit teveel is voor een operationeel programma waarvan de totale budget 107 
miljoen euro bedraagt. Bovendien is de investering naar verwachting verliesgevend gezien het 
zeer kleine aantal passagiers dat gebruik zal maken van deze verbinding. Volgens de 
beheersautoriteit bestaat er een busdienst die de Thyatalbahn vervangt.

Conclusie

De spoorverbinding maakt geen onderdeel uit van TEN-V en Oostenrijk heeft geen verzoek 
tot opneming ingediend.

Momenteel is er in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking geen financiering 
voorzien voor het herstel van de Thayatalbahn. Oostenrijk lijkt een economisch toereikende 
oplossing te hebben gevonden om het openbaar vervoer in stand te houden met de instelling 
van een door de indiener vermelde busverbinding tussen Waidhofen an der Thaya en 
Slavonice.

                                               
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-
richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet, COM/2011/0650.


