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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amellett érvel, hogy az európai vasutaknál vezessék be az egységes 
felsővezeték-feszültséget. Ehhez a 25 000V/50Hz értéket javasolja, mert a legtöbb európai 
országban már ezt az értéket használják. Jelenleg csak Németországban, Ausztriában, 
Svájcban, Norvégiában és Svédországban alkalmaznak ettől eltérő feszültséget. Ezeknek az 
országoknak is át kellene állniuk az egységes feszültségre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtója azt javasolja, hogy az Európai Unió tegye kötelezővé közép- és észak-
európai országok számára a 25 kV-os vasúti áramellátásra való átállást. Az infrastruktúrát 
kezelő vállalkozásoknak fokozatosan ki kellene cserélniük elektromos berendezéseiket, amint 
azok elérték élettartamuk végét. 

Az Unió törekszik arra, hogy ne kelljen a mozdonyokat megállítani, sőt kicserélni, ha a 
vonatok az egyik áramellátó rendszerből egy másikba haladnak át. Ezt a célt azonban minél 
kisebb költséggel kell elérni. A kölcsönös átjárhatóságra irányuló uniós politika ’90-es 
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évekbeli kialakításakor a vizsgálatok azt mutatták, hogy a vasúti áramellátás 25kV-os 
feszültségre való, teljes körű átállítása drágább lenne, mint a többáramnemű mozdonyok 
alkalmazása. Az előbbi lehetőséget ezért elvetették. Noha a hagyományos vasúti rendszer 
„energiaellátás” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások a 25 kV/50 Hz-es 
váltakozó áramú rendszert jelölik meg célként, a fent említett okokból az új, korszerűsített 
vagy felújított alrendszereken engedélyezik a 15 kV-os 16,7 Hz-es váltakozó áramú, valamint 
a 3 kV-os egyenáramú és az 1,5 kV-os egyenáramú rendszer használatát is1.

A Bizottság becslése szerint a fő paraméterek azóta nem változtak olyan mértékben, hogy 
indokolt volna az említett lehetőségek újbóli összevetése. Emellett sok közlekedési vállalat, 
valamint infrastruktúrakezelő vállalat jelentős beruházásokat hajtott végre, bízva a határozat 
hosszú távú érvényességében. Így például az elmúlt években nagyszámú többáramnemű 
mozdonyt állítottak újonnan forgalomba. Következésképpen egy újbóli összevetés minden 
bizonnyal megerősítené a korábbi megállapítást.

                                               
1 A Bizottság 2011. április 26-i határozata a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás 
alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól (2011/274/EU határozat), Melléklet, 4.2.3. pont (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:HU:PDF).


