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Temats: Lūgumraksts Nr. 0327/2012, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Ulrich 
Neef, par vienotu gaisvadu kontakttīkla spriegumu Eiropas dzelzceļos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ieviest vienotu gaisvadu kontakttīkla spriegumu visos Eiropas 
dzelzceļos. Viņš ierosina izmantot 25 000 V spriegumu un 50 Hz frekvenci, ņemot vērā to, ka 
šāds spriegums jau tiek izmantots lielākajā daļā Eiropas valstu. Vienīgi Vācija, Austrija, 
Šveice, Norvēģija un Zviedrija pašlaik vēl izmanto atšķirīgu spriegumu. Arī šīm valstīm 
vajadzētu pāriet uz vienota sprieguma izmantošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina, lai Eiropas Savienība noteiktu Centrāleiropas un 
Ziemeļeiropas valstīm saistošu prasību pilnveidot vilces energoapgādi, mainot sprieguma 
parametru uz 25 kV. Insfrastruktūras uzņēmumiem pakāpeniski būtu jānomaina 
elektroiekārtas, līdzko būtu beidzies to ekspluatācijas laiks.

ES mērķis ir nodrošināt, lai, vilcieniem iebraucot citā vilces energoapgādes sistēmā, 
lokomotīves vairs nebūtu jāaptur vai jānomaina. Šis mērķis būtu jāsasniedz ar iespējami 
zemām izmaksām. Kad ES pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados izstrādāja dzelzceļu 
savstarpējas izmantojamības politiku, veiktie pētījumi liecināja, ka pilnībā pārveidot vilces 
ernergoapgādes sistēmu uz 25 kV spriegumu būtu dārgāk nekā izmantot vairākspriegumu 
lokomotīves. Tādēļ pirmais variants netika tālāk izskatīts. Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas 
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savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās attiecībā uz energoapgādes 
apakšsistēmu gan ir noteikts, ka apgādes mērķsistēmas parametriem jābūt 25 kV / 50 Hz, 
tomēr, ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, jaunās, modernizētās un atjaunotās 
apakšsistēmās ir atļauts izmantot arī 15 kV / 16,7 Hz maiņstrāvas sistēmu, kā arī 3 kV un 
1,5 kV līdzstrāvas sistēmu.1

Komisija uzskata, ka kopš tā laika pamatnosacījumi nav mainījušies tik lielā mērā, lai būtu 
pamatoti no jauna veikt iepriekš minēto variantu salīdzinājumu. Turklāt daudzi transporta 
uzņēmumi, kā arī infrastruktūras uzņēmumi, paļaujoties uz minētā lēmuma ilgtermiņa spēkā 
esamību, jau ir veikuši ievērojamus ieguldījumus. Jo īpaši jāatzīmē, ka pēdējos gados 
ekspluatācijā nodots liels skaits vairāksistēmu lokomotīvju. Tādējādi jauns abu variantu 
salīdzinājums tikai apstiprinātu jau iepriekš izdarītos secinājumus.

                                               
1 Komisijas 2011. gada 26. aprīļa lēmums par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas parasto 
dzelzceļu sistēmas enerģijas apgādes apakšsistēmai (Lēmums 2011/274/ES), pielikuma 4.2.3. punkts (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:LV:PDF).


