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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0793/2012, którą złożył Egon Schmidt (Austria) w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz nowego połączenia kolejowego Thayatal, w sprawie 
przywrócenia połączenia kolejowego Thayatal, łączącego Austrię i Czechy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do przywrócenia obecnie niefunkcjonującego transgranicznego 
połączenia kolejowego Thayatal, łączącego Austrię i Czechy, wskazując na to, że w obu 
krajach padło wiele deklaracji politycznych w tym zakresie, zainwestowano w plany i 
przygotowania, a także zatwierdzono środki UE na ten cel. Jednak w 2011 r. władze 
austriackiego kraju związkowego Bundesland Niederösterreich (Dolna Austria) wprowadziły 
zmiany w planach, co w rezultacie uniemożliwiło realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Składający petycję wzywa do podjęcia działań przeciwko władzom Dolnej Austrii oraz 
domaga się wsparcia w realizacji przedsięwzięcia polegającego na przywróceniu 
przedmiotowego połączenia kolejowego, które jego zdaniem ponownie pobudziłoby 
gospodarkę. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Petycja została złożona w imieniu Stowarzyszenia na rzecz nowego połączenia kolejowego 
Thayatal, które dąży do przywrócenia linii kolejowej między Waidhofen an der Thaya (AT) i 
Slavonicami (CZ). Linia kolejowa Thayatal została zainaugurowana w 1891 r., zaś 
świadczenie tej usługi transgranicznej zawieszono w 1945 r. Przywrócenie tej linii kolejowej 
było priorytetem regionalnym do chwili, gdy dnia 1 stycznia 2011 r. została ona przekazana 
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na własność krajowi związkowemu Dolnej Austrii. Po stronie austriackiej usługi pasażerskie 
zostały zaniechane w grudniu 2010 r. i zastąpiono je przewozem autokarowym. Władze 
Dolnej Austrii planują przekształcić niektóre odcinki dawnego traktu kolejowego w drogi 
rowerowe. 

Składający petycję od 2010 r. przedstawiał wielokrotnie wniosek o udzielenie mu informacji 
w sprawie sieci TEN-T oraz włączenie tego projektu do wytycznych dotyczących TEN-T. 
Podczas przeglądu wytycznych TEN-T w 2010 i 2011 r.1 Austria nie brała pod uwagę tej linii 
kolejowej. Dlatego też Komisja Europejska nie ujęła jej w swoim wniosku.

Pismami Komisji z dnia 8 lutego 2010 r., 31 marca 2010 r., 25 października 2010 r. oraz 12 
października 2011 r. składający petycję i przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz nowego 
połączenia kolejowego Thayatal zostali poinformowani, że „Thayatalbahn” nie jest częścią 
sieci TEN-T oraz że nie przewidziano nań żadnych środków finansowych w ramach TEN-T. 
Ta linia kolejowa jest obecnie własnością regionalną.

W programie operacyjnym dotyczącym współpracy Austrii i Republiki Czeskiej w okresie 
2000–2006 nie przewidziano współfinansowania INTERREG w odniesieniu do tej 
infrastruktury i nie są obecnie realizowane projekty związane z odbudową transgranicznej 
linii kolejowej „Thayatalbahn” za okres 2007–2013. Jednakże komitet monitorujący 
wdrażanie programu europejskiej współpracy terytorialnej między Austrią a Republiką 
Czeską zatwierdził projekt stworzenia trasy rowerowej wzdłuż dawnych torów kolejowych 
między Dobersbergiem (AT) a Slavonicami (CZ). Realizacja tego projektu rozpoczęła się 
dnia 1 stycznia 2012 r. i zostanie zakończona 31 grudnia 2013 r. Wkład z EFRR wyniesie do 
829 109 EUR.

Organ zarządzający programem operacyjnym Austria – Republika Czeska zaznaczył, że 
inwestycje służące przywróceniu „Thayatalbahn” sięgałyby blisko 30 mln EUR i byłyby zbyt 
wysokie, by ująć je w ramach programu operacyjnego, którego całkowity budżet wynosi 107 
mln EUR. Ponadto ocenia się, że inwestycja ta mogłaby przynieść straty, biorąc pod uwagę 
bardzo niewielki ruch pasażerski na wspomnianej trasie. Organ zarządzający stwierdził, że 
istnieją usługi autobusowe, które zastąpiły „Thayatalbahn”.

Wniosek

Wspomniana linia kolejowa nie stanowi części sieci TEN-T, a Austria nie zwróciła się o jej 
włączenie do tej sieci. 

Obecnie nie przewiduje się finansowania w ramach współpracy transgranicznej w celu 
przywrócenia „Thayatalbahn”.  Wydaje się, że strona austriacka znalazła ekonomicznie 
zadowalające rozwiązanie, by utrzymać transport publiczny, uruchamiając usługi autobusowe 
na trasie Waidhofen an der Thaya-Slavonice, o czym wspomina składający petycję. 

                                               
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (COM/2011/0650).


