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Ref.: Petiția nr. 0327/2012, adresată de Ulrich Neef, de cetățenie germană, privind 
tensiunea uniformă pentru catenarele căilor ferate din Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă stabilirea unei tensiuni uniforme pentru catenarele tuturor căilor ferate 
din Europa. Prin urmare, el propune utilizarea tensiunii de 25 000 V 50 Hz, având în vedere 
că aceasta este deja utilizată în majoritatea țărilor europene. Germania, Austria, Elveția, 
Norvegia și Suedia sunt singurele care încă mai utilizează în prezent o tensiune diferită. 
Aceste țări ar trebui, de asemenea, să treacă la tensiunea uniformă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarul propune ca UE să prevadă obligativitatea trecerii la alimentarea cu energie 
electrică pentru tracțiune cu tensiune de 25 kV în țările din centrul și nordul Europei. 
Furnizorii de infrastructură ar trebui să își înlocuiască progresiv echipamentele electrice de 
îndată ce acestea și-au încheiat durata de viață. 

Obiectivul UE este acela ca locomotivele să nu mai fie oprite sau chiar înlocuite atunci când 
trenurile trec de la un sistem de alimentare cu energie electrică la altul. Acest obiectiv ar 
trebui realizat cu costuri cât mai scăzute. În anii '90, când UE pregătea politica de 
interoperabilitate, studii de specialitate au evidențiat faptul că trecerea completă la o tensiune 
de 25 kV ar fi mai costisitoare decât introducerea locomotivelor multisistem. Din acest motiv, 
prima opțiune nu a mai fost luată în considerare. Specificațiile tehnice de interoperabilitate 
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(STI) pentru sistemul feroviar convențional  - subsistemul „energie” - definesc sistemul de 
curent alternativ de 25 kV/50 Hz  drept „sistemul de alimentare țintă”, permit însă, din 
motivele enumerate mai sus, și utilizarea pentru subsistemele noi, modernizate sau înnoite a 
sistemului de curent alternativ 15 kV/16,7 Hz sau a sistemelor de curent continuu de 3 kV și 
1,5 kV1.

Comisia estimează că datele problemei nu s-au modificat atât de mult între timp, încât să 
justifice o nouă analiză a acestor opțiuni. De asemenea, mulți operatori de transport, dar și 
furnizori de infrastructură au făcut investiții considerabile, bazându-se pe longevitatea acestei 
decizii. Mai mult decât atât, în ultimii ani a intrat în funcțiune un număr considerabil de 
locomotive multisistem. Ca urmare, o nouă analiză a opțiunilor ar confirma doar concluzia 
prealabilă.

                                               
1 Decizia Comisiei din 26 aprilie 2011 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul „energie” al sistemului feroviar transeuropean convențional (Decizia 2011/274/UE), anexa, punctul 
4.2.3, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:RO:PDF)


