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Ref.: Petiția nr. 0793/2012, adresată de Egon Schmidt, de cetățenie austriacă, în numele 
Asociației Noului Tronson Feroviar Thayatal, privind redarea în folosință a 
legăturii feroviare Thayatal dintre Austria și Republica Cehă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul sugerează ca tronsonul dezafectat de cale ferată Thayatal, care traversează granița 
dintre Austria și Republica Cehă, să fie dat în folosință din nou. Potrivit petiționarului, în 
ambele țări s-au făcut multe concesii politice, s-a investit în planuri și pregătiri și s-au alocat 
fonduri din partea Uniunii Europene. În anul 2011, administrația din landul Niederösterreich 
(Austria Inferioară) a decis totuși modificarea planurilor, împiedicând astfel realizarea 
proiectului. Petiționarul solicită să se ia măsuri împotriva autorităților din Austria Inferioară și 
să se acorde sprijin pentru executarea planurilor de redare în folosință a legăturii de cale 
ferată, care, în opinia petiționarului, va duce la redresarea economiei. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiția a fost depusă în numele Asociației Noului Tronson Feroviar Thayatal, o asociație care 
face lobby pentru redarea în folosință a liniei de cale ferată dintre Waidhofen an der Thaya 
(AT) și Slavonice (CZ). Tronsonul feroviar Thayatal a fost deschis în 1891, iar serviciul 
transfrontalier a fost suspendat în 1945. Redarea în folosință a tronsonului a fost o prioritate 
regională până la implementarea transferului său în proprietatea regională – Austria Inferioară 
– înainte de 1.1.2011. De partea austriacă, serviciul pentru călători a fost abandonat înainte de 
decembrie 2010 și înlocuit de un serviciu de transport cu autobuzul. Este planificat ca unele 
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secțiuni din vechiul aliniament să fie transformate de autoritățile din Austria Inferioară în 
piste pentru biciclete. 

Din 2010 petiționarul a solicitat de mai multe ori informații privind TEN-T și includerea 
proiectului în orientările TEN-T. În timpul revizuirii orientărilor TEN-T din 2010 și 20111,
Austria nu a luat în considerare această linie ferată.  Prin urmare, Comisia Europeană nu l-a 
inclus în propunerea sa.

Prin scrisorile transmise de Comisie la 8 februarie 2010, 31 martie 2010, 25 octombrie 2010 și 
12 octombrie 2011, petiționarul sau reprezentanții Asociației Noului Tronson Feroviar 
Thayatal au fost informați că „Thayatalbahn” nu făcea parte din rețeaua TEN-T și nu a fost 
alocată finanțare TEN-T. Linia ferată este acum proprietate regională.

Nu a existat nicio cofinanțare INTERREG a infrastructurii feroviare menționate în Programul 
operațional Austria-Republica Cehă în perioada 2000-2006 și nu există niciun proiect în 
desfășurare privind renovarea căii ferate „Thayatalbahn” pentru perioada 2007-2013. Cu toate 
acestea, Comitetul de monitorizare al programului ETC Austria-Republica Cehă a aprobat un 
proiect care are ca obiectiv construirea unei piste pentru bicicliști de-a lungul fostelor șine de 
cale ferată între Dobersberg (AT) și Slavonice (CZ). Proiectul a început la 1.1.2012 și va fi 
finalizat la 31.12.2013. Implicarea FEDER adaugă până la 826 109 EUR.

Autoritatea de management a programului operațional Austria-Republica Cehă a indicat că 
investiția pentru renovarea căii ferate „Thayatalbahn” s-ar ridica la aproximativ 30 de 
milioane EUR și ar fi prea mare pentru un program operațional al cărui buget total se ridică la 
107 milioane EUR. În plus, se estimează că investiția va produce pierderi având în vedere că 
traficul de călători este foarte mic pe ruta în cauză. Autoritatea de management a afirmat că 
există în prezent un serviciu de transport cu autobuzul care înlocuiește linia „Thayatalbahn”.

Concluzie

Lina ferată nu face parte din TEN-T, iar Austria nu a solicitat includerea sa. 

În prezent, nu este prevăzută nicio finanțare în cadrul cooperării transfrontaliere pentru 
renovarea liniei „Thayatalbahn”. Autoritățile austriece au găsit o soluție suficientă din punct 
de vedere economic pentru a menține transportul public prin introducerea unui serviciu de 
transport cu autobuzul pe ruta Waidhofen an der Thaya-Slavonice, menționată de către 
petiționar.

                                               
1 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, COM/2011/0650.


