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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0327/2012, внесена от Ulrich Neef, с германско гражданство, 
относно еднакво електрическо напрежение за железопътния транспорт в 
Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията пледира за въвеждане на еднакво електрическо напрежение за 
целия железопътен транспорт в Европа. Той предлага за тази цел да се използва 
напрежение от 25 000 V при 50 Hz, тъй като такова вече се прилага в повечето държави 
в Европа. Единствено в Германия, Австрия, Швейцария, Норвегия и Швеция към 
момента се използва различно напрежение. Тези държави би следвало също да 
преминат към единното напрежение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията предлага ЕС да приеме разпоредби със задължителна сила за 
модернизирането на тяговото електрозахранване в държавите от Централна и Северна 
Европа с оглед преминаване към 25 kV. Инфраструктурните предприятия следва 
постепенно да подменят своите електрически съоръжения при достигане на края на 
техния период на експлоатация. 

Целта на ЕС е локомотивите да не трябва повече да спират или дори да бъдат 
подменяни, когато влаковете преминават от една система на тягово електрозахранване  
към друга. Тази цел следва да бъде постигната при възможно най-ниски разходи. 
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Когато през 90-те години ЕС подготвяше своята политика за оперативна съвместимост, 
проучванията показаха, че едно цялостно модернизиране  на тяговото 
електрозахранване с оглед преминаване към напрежение 25 kV би било по-скъпо, 
отколкото използването на локомотиви, които могат да функционират в повече от една 
енергийна система. Затова първият вариант беше изоставен.  Техническите 
спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) за конвенционалната железопътна 
система – подсистема „Енергия“ – определят системата за променливо напрежение 
25 kV-50Hz като „целева захранваща система”, но поради горепосочените причини 
разрешават употребата за нови, модернизирани или обновени подсистеми също така на 
системата за променливо напрежение 15 kV 16,7 Hz, както и системите за постоянно 
напрежение 3 kV и 1,5 kV.1

Според Комисията рамковите условия не са се изменили толкова радикално оттогава, 
така че да е наложително да се направи ново сравнение между различните варианти. 
Освен това много транспортни предприятия, както и инфраструктурни предприятия, 
които са разчитали, че това решение ще действа дългосрочно, са направили значителни 
инвестиции. В частност през последните години са въведени в употреба голям брой 
многосистемни локомотиви. Вследствие на това едно ново сравнение само би 
потвърдило предишните резултати.

                                               
1 Решение на Комисията от 26 април 2011 г. относно техническа спецификация за оперативна 

съвместимост по отношение на подсистемата „Енергия“ на трансевропейската конвенционална 
железопътна система (Решение 2011/274/ЕС), приложение, точка 4.2.3 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:BG:PDF)


