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Betreft: Verzoekschrift 0327/2012, ingediend door Ulrich Neef (Duitse nationaliteit), over 
een uniforme bovenleidingspanning voor het spoor in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor de invoering van een uniforme bovenleidingspanning voor alle treinen in 
Europa. Hij stelt voor hiervoor de spanning van 25.000 V bij 50 Hz te gebruiken, daar deze 
reeds in de meeste Europese landen gebruikelijk is. Alleen in Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Noorwegen en Zweden wordt nu nog een andere spanning gebruikt. Ook deze 
landen zouden moeten overstappen op de uniforme spanning.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener stelt voor dat de EU bindend voorschrijft dat de stroomvoorziening van alle treinen
in Midden- en Noord-Europese landen eveneens 25 kV moet bedragen. 
Infrastructuurbedrijven moeten hun elektrische uitrusting stapsgewijs vervangen zodra deze 
het einde van de levensduur heeft bereikt.

De EU streeft ernaar dat locomotieven niet meer behoeven te stoppen of zelfs moeten worden 
gewisseld als treinen een land met een ander aandrijvingssysteem binnenrijden. Dit doel dient 
met zo min mogelijk kosten te worden bereikt. Toen de EU in de jaren ’90 voorbereidingen 
trof voor haar interoperabiliteitsbeleid, bleek uit onderzoek dat een volledig overschakeling 
van de aandrijvingssystemen op een spanning van 25 kV duurder zou worden dan het inzetten 
van meerspanningslocomotieven. Daarom is de eerste optie niet verder verkend. De 
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technische specificatie inzake operabiliteit (TSI) voor het conventionele spoorsysteem –
subsysteem energie – bepaalt weliswaar dat het 25 kV/50Hz wisselspanningssysteem “als 
doel moet worden genomen”, maar staat toe dat het wisselspanningssysteem 15 kV/16,7 Hz 
en de gelijkspanningssystemen 3 kV en 1,5 kV om bovengenoemde redenen voor nieuwe, 
gemoderniseerde of vernieuwde subsystemen worden gebruikt1.

De Commissie gaat ervan uit dat de randvoorwaarden sindsdien niet zo grondig zijn 
veranderd dat het nu opnieuw gerechtvaardigd zou zijn om deze opties opnieuw te 
vergelijken. Hier komt nog bij dat veel vervoersbedrijven, maar ook 
infrastructuurondernemingen, vertrouwend op het langetermijnkarakter van deze beslissing 
omvangrijke investeringen hebben gedaan. Zo zijn met name de afgelopen jaren een groot 
aantal nieuwe meerspanningslocomotieven in bedrijf genomen. Het valt dan ook aan te nemen 
dat een nieuwe vergelijking het eerdere resultaat alleen maar zou bevestigen.

                                               
1 Besluit van de Commissie van 26 april 2011 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van 
het subsysteem “Energie” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (Besluit 2011/274/EU), 
bijlage, punt 4.2.3
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011D0274:20130124:NL:PDF).


