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Tema: Peticija Nr. 0327/2012 dėl vienodos Europos geležinkelių elektros oro linijų 
įtampos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Ulrich Neef

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo nustatyti vienodą visų Europos geležinkelių elektros oro linijų 
įtampą. Jis siūlo naudoti 25 000 V 50 Hz įtampą, nes ji jau naudojama daugelyje Europos 
šalių. Tik Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje ir Švedijoje dar naudojama kitokio 
dydžio įtampa. Šiose šalyse taip pat turėtų būti pereita prie vienodos įtampos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjas siūlo ES privalomai nurodyti pertvarkyti Vidurio ir Šiaurės Europos šalių 
traukos srovės tiekimo sistemą pereinant prie 25 kV įtampos. Infrastruktūros įmonės, kai tik 
baigtųsi jų elektros įrangos naudojimo laikas, pamažu ją turėtų pakeisti kita.

ES siekia, kad traukiniams pervažiuojant iš vienos traukos srovės sistemos į kitą 
lokomotyvams nebereikėtų stovėti arba netgi nebereikėtų jų pakeisti. Šį tikslą norima pasiekti 
kuo mažesnėmis sąnaudomis. Kai dešimtajame dešimtmetyje ES kūrė savo sąveikumo 
politiką, iš tyrimų paaiškėjo, kad visiškai pertvarkyti traukos srovės tiekimo sistemą pereinant 
prie 25 kV įtampos būtų brangiau, negu naudoti kelių srovės sistemų lokomotyvus. Todėl 
pirmoji galimybė toliau nebuvo svarstoma. Nors Transeuropinės paprastųjų geležinkelių 
sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijoje 25 kV / 50 Hz kintamosios 
srovės sistema apibrėžiama kaip „tikslinė elektros energijos tiekimo sistema“, tačiau dėl 
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pirmiau išvardytų priežasčių naujuose, patobulintuose ar atnaujintuose posistemiuose 
leidžiama naudoti ir 15 kV / 16,7 Hz kintamosios srovės sistemą bei 3 kV ir 1,5 kV nuolatinės 
srovės sistemas1.

Komisija mano, kad pamatiniai duomenys nuo to laiko nepasikeitė tiek, kad būtų tikslinga 
šias dvi galimybes vėl lyginti. Be to, daugybė transporto ir infrastruktūros įmonių, tikėdamos, 
kad šis sprendimas ilgalaikis, padarė nemažų investicijų, visų pirma, per pastaruosius kelerius 
metus buvo pradėta naudoti daug kelių sistemų lokomotyvų. Todėl pakartotinis lyginimas 
turėtų tik patvirtinti ankstesnį rezultatą.“

                                               
1 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos energijos 
posistemio techninės sąveikos specifikacijos (Sprendimas 2011/274/ES), Priedo 4.2.3 nuostata (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:EN:PDF).


