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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Betrifft: Andragende 0327/2012af Ulrich Neef, tysk statsborger, om ensartede regler 
for spændingen i jernbanernes køreledninger i Europa

1. Sammendrag

Andrageren taler for, at der indføres ensartet spænding for alle jernbaners køreledninger i 
Europa. Han foreslår, at man anvender en spænding på 25.000 V 50 Hz, eftersom dette 
allerede anvendes i de fleste lande i Europa. Det er kun Tyskland, Østrig, Schweiz, Norge og 
Sverige, der for indeværende anvender en anden spænding. Disse lande bør også skifte til den 
ensartede spænding.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Andrageren foreslår, at EU gør det obligatorisk at ændre kørestrømforsyningen i mellem- og 
nordeuropæiske lande til 25kV. Infrastrukturvirksomheder bør gradvist udskifte deres 
elektriske anlæg, efterhånden som disse når udløbet af deres udnyttelsesperiode. 

EU tilstræber, at lokomotivet ikke længere behøver at standse eller endog blive skiftet ud, når 
et tog kører fra et kørestrømsystem og ind i et andet. Dette mål bør nås med så få 
omkostninger som muligt. Da EU forberedte sin interoperabilitetspolitik i 1990'erne, viste 
undersøgelser, at det ville være dyrere fuldstændig at ændre kørestrømforsyningen til 25kV 
end at anvende flerstrømslokomotiver. Derfor undersøgte man ikke den første mulighed 
yderligere. Ifølge de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) for det konventionelle 
jernbanesystem – delsystemet Energi – er 25kV/50Hz-vekselstrømsystemet ganske vist det 



PE506.257v01-00 2/2 CM\929930DA.doc

DA

tilstræbte målsystem, men af ovennævnte grunde er også vekselstrømsystemer med 15 
kV/16,7 Hz og jævnstrømsystemer med 3kV og 1,5kV tilladt til nye, opgraderede eller 
fornyede delsystemer1.

Kommissionen vurderer, at rammedataene siden da ikke har ændret sig så radikalt, at det ville 
være berettiget at foretage en ny sammenligning af disse muligheder. Dertil kommer, at ikke 
blot mange transportvirksomheder men også mange infrastrukturvirksomheder i tiltro til, at 
denne afgørelse var langsigtet, har foretaget betydelige investeringer. Især er der i de seneste 
år blevet indsat et stort antal flersystemlokomotiver. Som følge heraf antages en ny 
sammenligning blot at ville bekræfte det tidligere resultat.

                                               
1 Kommissionens afgørelse af 26. april 2011 om en teknisk specifikation for interoperabilitet 
gældende for delsystemet Energi i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog 
(afgørelse 2011/274/EU), bilag, afsnit 4.2.3 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:DA:PDF). 


