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Suġġett: Petizzjoni 0327/2012, imressqa minn Ulrich Neef, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar vultaġġ uniformi tal-kejbils tal-elettriku fil-għoli għall-
ferroviji fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob l-implimentazzjoni ta’ vultaġġ uniformi għall-kejbils tal-elettriku tal-
ferroviji kollha fl-Ewropa. Għalhekk huwa jissuġġerixxi li jintuża vultaġġ ta’ 25 000 V 50 Hz, 
billi dan diġà jintuża fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej. Huma biss il-Ġermanja, l-Awstrija, 
l-Isvizzera, in-Norveġja u l-Isvezja li għadhom jużaw vultaġġ differenti. Dawn il-pajjiżi 
jmisshom ukoll jibdew jużaw il-vultaġġ uniformi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta' Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013.

Il-petizzjonant qed jipproponi li l-UE tagħmel obbligatorja l-konverżjoni tas-sistema ta’ 
trazzjoni elettrika għal 25 kV fl-Ewropa Ċentrali u l-Ewropa tat-Tramuntana.  L-impriżi tal-
infrastruttura għandhom jissostitwixxu gradwalment it-tagħmir elettriku tagħhom malli dan 
ikun wasal fi tmiem il-ħajja tiegħu. 

L-UE qed taħdem biex ma jkunx iżjed meħtieġ li l-ferroviji jieqfu jew saħansitra jiġi mibdula 
meta jgħaddu minn sistema ta’ trazzjoni elettrika għal oħra.  Dan il-għan għandu jintlaħaq bl-
inqas spejjeż possibbli. Meta l-UE fasslet il-politika tagħha ta’ interoperabilità fid-disgħinijiet, 
l-istudji kienu juru li konverżjoni sħiħa tal-provvista ta’ trazzjoni elettrika għal vultaġġ ta’ 
25kV tkun tiswa aktar milli jqum l-użu ta’ ferroviji b’sistemi multipli ta’ elettriku. Għal din 
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ir-raġuni, l-ewwel possibilità ma ġietx aktar segwita. Għaldaqstant, għalkemm l-
Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għall-Interoperabilità (STI) għas-sistema ferrovjarja 
konvenzjonali – subsistema tal-“enerġija” – jiddefinixxu s-sistema AC 25kV/50Hz bħala “s-
sistema ta’ provvista fil-mira”, għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq,  l-użu tas-sistema 
b’kurrent alternat AC 15kV/16.7Hz, kif ukoll is-sistemi b’kurrent dirett DC 3kV u 1.5kV għal 
subsistemi ġodda, aġġornati jew imġedda huwa permess ukoll1.

Il-Kummissjoni tqis li d-data bażika minn dak iż-żmien 'l hawn ma nbildiltx b'mod 
kunsiderevoli li jiġġustifika paragun ġdid bejn dawn il-possibilitajiet. Barra minn hekk, bosta 
impriżi tat-trasport kif ukoll tal-infrastruttura, fuq il-bażi tas-suppożizzjoni li din kienet 
deċiżjoni fuq perjodu twil ta’ żmien, għamlu investimenti sinifikanti. B’mod partikolari, fl-
aħħar snin ġew introdotti fis-servizz ammont kbir ta’ ferroviji b’sistemi multipli. 
Konsegwentement, jekk isir paragun ġdid, dan għandu jikkonferma dak li kien irriżulta qabel.  

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2011 dwar speċifikazzjoni teknika għall-
interoperabilità relatata mas-subsistema tal-“enerġija” tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali 
trans-Ewropea (Deċiżjoni 2011/274/UE), Anness, klawżola 4.2.3 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:EN:PDF)


