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Θέμα: Αναφορά 0327/2012του Ulrich Neef, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ομοιόμορφη τάση για τους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την εισαγωγή ομοιόμορφης τάσης για όλους τους σιδηροδρόμους στην 
Ευρώπη. Προτείνει, εν προκειμένω, τάση 25000 V 50 Hz, διότι αυτή χρησιμοποιείται ήδη 
στις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη. Μόνο στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη 
Νορβηγία και τη Σουηδία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται επί του παρόντος διαφορετική 
τάση. Πρέπει και αυτές οι χώρες να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση προς την ομοιόμορφη 
τάση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Ο αναφέρων προτείνει να καταστεί υποχρεωτική από την ΕΕ η χρήση τάσης ρεύματος έλξης 
25 kV στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
εταιρείες υποδομής πρέπει να αντικαθιστούν σταδιακά τον εξοπλισμό τους όταν φτάνει στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

Στόχος της ΕΕ είναι να μην χρειάζεται να σταματούν ή να αντικαθίστανται οι μηχανές όταν 
τα τραίνα αλλάζουν σύστημα ρεύματος έλξης. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί με το 
μικρότερο δυνατόν κόστος. Κατά το σχεδιασμό της πολιτικής διαλειτουργικότητας της ΕΕ τη 
δεκαετία του '90, οι έρευνες απέδειξαν ότι η πλήρης μετατροπή της τροφοδοσίας ρεύματος 
έλξης στην τάση 25kV θα κόστιζε ακριβότερα από τη χρήση μηχανών πολλαπλών 
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ηλεκτρικών συστημάτων. Για το λόγο αυτό δεν εξετάστηκε περαιτέρω η πρώτη εναλλακτική. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για το συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα -
υποσύστημα «ενέργεια» - ορίζουν μεν το σύστημα εναλλασσόμενου ρεύματος 25kV/50Hz ως 
το επιδιωκόμενο σύστημα τροφοδοσίας, αλλά επιτρέπουν επίσης τη χρήση συστημάτων 
εναλλασσόμενου ρεύματος 15 kV/16,7 Hz και συστημάτων συνεχούς ρεύματος 3kV και 
1,5kV σε νέα, αναβαθμισμένα ή ανακαινισμένα υποσυστήματα για τους προαναφερθέντες 
λόγους1.

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι βασικές παράμετροι έχουν αλλάξει σημαντικά έκτοτε, ούτως 
ώστε να απαιτείται εκ νέου σύγκριση των εναλλακτικών επιλογών. Επιπλέον, πολλές 
εταιρείες μεταφορών και υποδομών έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις θεωρώντας ότι η 
συγκεκριμένη απόφαση έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Ειδικότερα, κατά τα τελευταία έτη 
έχει τεθεί σε λειτουργία ένας μεγάλος αριθμός νέων μηχανών πολλαπλών συστημάτων. Με 
βάση τα ανωτέρω κρίνεται ότι μια νέα σύγκριση θα επιβεβαίωνε απλώς το προηγούμενο 
συμπέρασμα.

                                               
1 Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2011 σχετικά με τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το 
υποσύστημα «ενέργεια» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (Απόφαση 
2011/274/EΕ), Παράρτημα, ρήτρα 4.2.3 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:EL:PDF)


