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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0327/2012, którą złożył Ulrich Neef (Niemcy) w sprawie jednolitego 
napięcia w sieciach jezdnych łańcuchowych w odniesieniu do kolei w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się wprowadzenia jednolitego napięcia w sieciach jezdnych 
łańcuchowych w odniesieniu do wszystkich kolei w Europie. Proponuje wykorzystanie 
napięcia 25000 V 50 Hz, ponieważ jest ono już stosowane w większości państw europejskich. 
Jedynie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Norwegii i Szwecji wykorzystuje się jeszcze 
obecnie inne napięcie. Państwa te powinny także zacząć stosować jednolite napięcie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję proponuje, by UE wprowadziła obowiązek modernizacji systemu zasilania 
w krajach środkowo- i północnoeuropejskich przez wprowadzenie napięcia 25 kV.
Przedsiębiorstwa infrastrukturalne powinny stopniowo wymieniać wyposażenie elektryczne w 
momencie upływu okresu jego eksploatacji.

UE dąży do tego, by lokomotywy przestawały być eksploatowane lub wręcz by były 
wymieniane, kiedy pociągi przechodzą z jednego systemu zasilania na inny. Osiągnięcie tego 
celu powinno wiązać się z jak najmniejszymi kosztami. Kiedy w latach 90. UE opracowywała 
swoją politykę w dziedzinie interoperacyjności, przeprowadzone badania wykazały, że pełna 
modernizacja systemu zasilania i wprowadzenie napięcia 25 kV byłoby droższe niż używanie 
lokomotyw wielosystemowych. Dlatego zrezygnowano z tej pierwszej opcji. W technicznych 
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specyfikacjach interoperacyjności (TSI) podsystemu „Energia” dla konwencjonalnego 
systemu kolejowego określono wprawdzie system prądu przemiennego 25 kV/50 Hz jako 
„pożądany system zasilania”, ale z ww. powodów dopuszczono również stosowanie dla 
nowych, zmodernizowanych lub odnawianych podsystemów system prądu przemiennego 
15 kV/16,7 Hz oraz systemy prądu stałego 3 kV i 1,5 kV1.

Komisja uważa, że od tego czasu dane referencyjne nie zmieniły się aż tak drastycznie, by 
uzasadniało to ponowne porównanie ww. opcji. Ponadto wiele przedsiębiorstw 
transportowych, jak również infrastrukturalnych dokonało znaczących inwestycji 
w przeświadczeniu o długoterminowym charakterze tej decyzji. W ostatnich latach zaczęto 
w szczególności ponownie eksploatować dużą liczbę lokomotyw wielosystemowych.
W związku z tym ponowne porównanie najprawdopodobniej tylko potwierdziłoby 
wcześniejsze wnioski.

                                               
1 Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu 
„Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (decyzja 2011/274/UE), załącznik, klauzula 
4.2.3 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:pl:PDF)


