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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

 
Skont rapporti tal-Istati Membri mħejjija mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) fl-
2010, l-istorbju ferrovjarju jaffettwa madwar 12-il miljun abitant tal-UE binhar, 
b’espożizzjoni għall-istorbju ta’ 'l fuq minn 55 dB(A), u madwar 9 miljuni billejl, 
b’espożizzjoni għall-istorbju ta’ ’l fuq minn 50 dB(A). Fil-verità, il-figuri reali huma bla dubju 
iktar għoljin peress li l-inizjattiva Ewropea ta’ mmappjar tal-istorbju tal-EEA tikkonċentra 
fuq agglomerazzjonijiet b’iktar minn 250 000 abitant u fuq linji ferrovjarji ewlenin b’iktar 
minn 60 000 ferrovija fis-sena. Il-problema tal-istorbju ferrovjarju hija kkonċentrata fl-
Ewropa Ċentrali, fejn jgħixu l-maġġoranza taċ-ċittadini affettwati u fejn il-volum tat-
trasport ferrovjarju tal-merkanzija huwa l-ogħla (primarjament il-Ġermanja, l-Italja u l-
Isvizzera, iżda d-densità tat-traffiku hija għolja wkoll fil-Polonja, l-Awstrija, il-Pajjiżi l-Baxxi 
u Franza, u l-immappjar tal-istorbju jindika li popolazzjoni sinifikanti hija affettwata fil-
Belġju u l-Lussemburgu). 
 
L-istorbju huwa fenomenu li jagħti fastidju, billi jikkontamina l-ambjent u jaffettwa b’mod 
negattiv is-saħħa tal-persuni esposti għal livelli ta’ storbju ambjentali għoljin ’il fuq minn 70 
db(A) – jew anki inqas. Id-diskussjoni dwar l-istorbju ferrovjarju saret importanti ħafna 
f’diversi pajjiżi Ewropej hekk kif it-trasport ferrovjarju qiegħed jikber u jaqdi rwol aktar 
importanti fil-kisba ta’ trasport aktar ekoloġiku. Sabiex jiġu implimentati l-miri ta' 
sostenibbiltà fformulati fil-White Paper tal-2011 tal-KE dwar it-Trasport u fil-pakkett 
"Trasport aktar ekoloġiku", l-impatt ambjentali (il-karbonju, l-enerġija, l-istorbju, eċċ.) tal-
operazzjonijiet ferrovjarji jeħtieġ li jkun minimizzat biex tinżamm il-pożizzjoni tal-ferrovija 
bħala mezz ta' trasport ekoloġiku - u b'dan il-mod tiġi promossa bidla modali lejn it-
trasport bil-ferrovija, sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali tat-trasport b’mod ġenerali. 
 
Sabiex tiġi analizzata s-sitwazzjoni tal-istorbju fl-Ewropa, b'konformità mal-leġiżlazzjoni 
attwali tal-KE, l-Istati Membri għandhom jipprovdu mapep tal-istorbju u pjanijiet ta’ azzjoni 
dwar l-istorbju. Il-pjanijiet ta’ azzjoni dwar l-istorbju jiddeskrivu l-miżuri li ttieħdu sabiex 
jitnaqqas l-istorbju ambjentali għal abitanti affettwati identifikati. Madankollu, il-
kundizzjonijiet legali jvarjaw ħafna minn naħa għal oħra tal-Ewropa peress li l-Istati Membri 
għandhom limiti differenti għall-emissjonijiet tal-istorbju ambjentali, u ħafna drabi dawn il-
limiti huma ttestjati biss meta tinbena infrastruttura ġdida jew waqt żvilupp mill-ġdid ta' 
ċerta importanza. 
 
B’mod ġenerali, huma identifikati tliet sorsi differenti ta’ storbju ferrovjarju: 
 

 L-istorbju tal-magni 
 L-istorbju tat-tidwir 
 L-istorbju aerodinamiku. 

 
L-istorbju ferrovjarju huwa fil-parti l-kbira problema tal-ferroviji tal-merkanzija u ferroviji li 
jkun fihom vaguni jew magni qodma, u huwa problema partikolarment serja matul il-lejl. L-
istorbju tat-tidwir huwa ġeneralment ogħla fil-każ ta’ vetturi ferrovjarji miżmumin ħażin, u 
fil-każ ta’ ferroviji li jkunu qed jivvjaġġaw fuq infrastruttura miżmuma ħażin. L-istorbju 
aerodinamiku huwa relevanti b’mod partikolari għal-linji ferrovjarji ta’ veloċità għolja fejn, 
f’ħafna każijiet, jiġu implimentati miżuri li jillimitaw l-istorbju, bħall-bini ta’ lqugħ għall-
istorbju; l-ilqugħ għall-istorbju jnaqqas l-impatt tal-istorbju tat-tidwir, iżda ħafna drabi 
huwa baxx wisq biex ikollu xi effett fuq l-istorbju li joriġina fil-pantografu. L-istorbju tal-
magni huwa l-aktar relevanti f'veloċitajiet baxxi sa madwar 30 kilometru fis-siegħa, l-
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istorbju tat-tidwir ’il fuq minn 30 kilometru fis-siegħa u l-istorbju aerodinamiku jiddomina 
meta l-veloċità tkun ’il fuq minn 200 kilometru fis-siegħa. L-iktar sors importanti ta’ storbju 
huwa l-istorbju tat-tidwir, li jaffettwa kull tip ta' ferrovija. 
 
Sabiex jitnaqqas l-istorbju ferrovjarju, tista’ ssir distinzjoni bejn miżuri passivi fil-post fejn 
iseħħ l-istorbju u miżuri attivi fis-sors tal-istorbju. L-aktar metodi passivi importanti użati 
biex jitnaqqas l-impatt tal-istorbju ferrovjarju fuq l-ambjent huma l-ħitan ta' protezzjoni 
mill-istorbju u t-twieqi iżolanti, u fil-parti l-kbira l-pjanijiet ta' azzjoni u l-investimenti tal-
Istati Membri jikkonċentraw fuq dawn il-metodi. Madankollu huma effettivi biss lokalment, 
billi jeħtieġu investimenti enormi biex jipproteġu partijiet usa' tan-netwerks ferrovjarji. 
 
B'kuntrast, miżuri mħaddma mis-sors inaqqsu l-istorbju mas-sistema ferrovjarja kollha jekk 
jiġu introdotti b'mod wiesa'. Bħala eżempju, il-problema tal-vetturi ferrovjarji tal-
merkanzija storbjużi tista’ titnaqqas permezz tas-sostituzzjoni tal-blokok tal-brejkijiet tal-
ħadid fondut minn blokok tal-brejkijiet komposti. Fil-preżent dan qed jiġi studjat mill-
industrija ferrovjarja u jkun jaffettwa madwar 370 000 vagun tal-merkanzija qadim. Barra 
minn hekk, il-wheel absorbers, id-disinn aerodinamiku tal-pantografi u l-iżolazzjoni tal-
istorbju tat-tagħmir ta’ trazzjoni (eż. il-magni tal-lokomottivi) huma miżuri biex jitnaqqas l-
istorbju mis-sors. Skont l-Istandard Tekniku tal-Interoperabilità (TSI Storbju) attwali, il-
vetturi ferrovjarji li ġew introdotti mis-sena 2000 'l hawn (inklużi l-magni u l-vaguni tal-
passiġġieri) huma meħtieġa jnaqqsu l-emissjonijiet tal-istorbju b’madwar 10 dB(A) meta 
mqabbla mat-tagħmir tas-sittinijiet u s-sebgħinijiet. 
 
Fl-opinjoni tal-awturi, l-istorbju għandu idealment jitnaqqas mis-sors għaliex dawn il-miżuri 
għandhom effett man-netwerk kollu. Fejn l-infrastruttura tal-binarji tikkawża livelli ogħla ta' 
storbju (eż. storbju minn vjadotti rradjat mill-istruttura jew it-twerżiq tar-roti f'kisriet ta' 
radju dejjaq), jew fejn l-ambjent lokali jkun partikolarment sensittiv għall-istorbju (eż. żoni 
ta' sbuħija naturali jew ambjenti urbani b'residenzi qrib ħafna tal-linja ferrovjarja) jistgħu 
jkunu neċessarji miżuri addizzjonali ta' tnaqqis tal-istorbju maġenb il-binarji. Miżuri bħal 
dawn jinkludu modifikaturi tal-frizzjoni, dampers tal-binarji, binarji taċ-ċangatura “floating” 
(jew iżolati) u, naturalment, strutturi li jtaffu l-ħsejjes u ta' lqugħ għall-istorbju f’għoli 
differenti. Il-vetturi u l-binarji kollha għandhom jinżammu tajjeb sabiex ikunu eliminati 
sorsi mhux neċessarji ta' storbju, eż. il-korrugazzjoni. 
 
L-installazzjoni (retrofitting) f’vetturi ferrovjarji tal-merkanzija eżistenti ta’ blokok tal-
brejkijiet komposti “K” jew (jekk ikunu approvati) “LL” hija l-aktar miżura ekonomika mil-
lat tal-vettura. Miżuri addizzjonali mil-lat tal-vettura huma wheel absorbers, modifikaturi 
tal-frizzjoni mmuntati fuq il-vettura (effettivi l-aktar fin-netwerks urbani u suburbani) u 
(għal ferroviji ta' veloċità għolja) pantografi ddisinjati bl-aħjar mod mil-lat aerodinamiku 
(eż. shielding jew kisi). Dawn il-miżuri huma effettivi fuq in-netwerk kollu.  
 
Tista' ssir riċerka addizzjonali dwar kostruzzjonijiet modifikati tar-roti peress li huma 
effettivi ħafna iżda esperjenzi b'inċidenti jwasslu għal riluttanza li jintużaw kostruzzjonijiet 
ġodda tar-roti minflok tipi ta' blokka waħda. 
 
Mil-lat tal-infrastruttura, il-modifikaturi tal-frizzjoni, id-dampers tal-binarji u l-binarji taċ-
ċangatura huma miżuri ekonomiċi għat-tnaqqis tal-istorbju. F'ambjenti b'popolazzjoni 
densa u partijiet tal-linji ferrovjarji traffikużi ħafna, l-użu ta’ lqugħ jew koperturi kontra l-
istorbju ma jistax jiġi evitat. Madankollu, jekk ikun hemm introduzzjoni wiesa’ ta’ miżuri 
relatati mal-vettura, in-numru ta’ lqugħ jew koperturi kontra l-istorbju jista' jiċkien b'mod 
sinifikanti.  
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Barra minn hekk, ir-roti u l-binarji jeħtieġu monitoraġġ u manutenzjoni frekwenti sabiex 
jitnaqqas l-istorbju. Il-kwalità tal-wiċċ tar-roti u tal-binarji hija fattur ewlieni li jiddetermina 
l-istorbju tat-tidwir u dan jiddeterjora b’mod naturali matul iż-żmien; uċuh li għandhom 
ħsara serja (roti mhux tondi jew binarji mmewġin) huma sors ewlieni ta' storbju. 
 
Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea jippruvaw jinkoraġġixxu lill-Istati Membri 
biex jieħdu iktar azzjoni sabiex jitnaqqas l-istorbju ferrovjarju, eż. billi jintroduċu skemi ta' 
pprezzar tal-aċċess għall-binarji skont l-istorbju; Inċentivi ekonomiċi bħal dawn (ħlas għall-
aċċess għall-binarju skont l-emissjonijiet tal-istorbju) jistgħu jgħinu biex: 
 

 jistimulaw l-użu ta’ teknoloġija bi storbju baxx għall-vetturi ferrovjarji; 
 irawwmu l-użu ta’ rotot li jevitaw żoni ta’ riskju għoli mil-lat tal-istorbju; 
 irawwmu sekwenzi operattivi u veloċitajiet li jnaqqsu l-istorbju f'żoni sensittivi. 

 
Mil-lat regolatorju, l-iskema Ġappuniża “tal-aqwa vettura ferrovjarja” 1 hija eżempju ta' kif 
tasal għat-tnaqqis tal-istorbju fit-tul. It-TSI Storbju hija bażi xierqa għar-regolazzjoni tal-
istorbju fuq perjodu ta' żmien medju u twil. Attwalment, l-istandards għall-emissjonijiet tal-
istorbju huma validi biss għal vetturi ġodda jew modifikati. Fuq perjodu ta’ żmien medju u 
twil it-TSI tista' ssir obbligatorja għall-vetturi kollha. Il-livelli ta’ storbju fit-TSI Storbju 
għandhom ukoll jitbaxxew kull tant żmien skont l-iżvilupp tekniku bħal fl-eżempju 
Ġappuniż. 
 
Bħala prinċipju, hemm tliet approċċi għall-ipprezzar tal-aċċess għall-binarji skont l-istorbju, 
u kull wieħed jista' jkun ikkonfigurat bħala taħlita ta' komponenti ta' bonus u penali: 
 

1. L-emissjonijiet tal-istorbju relatati mal-ferroviji jistgħu jiġu mkejla f’punti kritiċi 
f’żoni b’densità għolja ta’ popolazzjoni u/jew distanzi qosra għal żoni residenzjali u 
mbagħad allokati għall-ferroviji li jikkawżaw l-istorbju. Il-mark-up tal-istorbju għall-
imposta tal-aċċess għall-binarju mbagħad tkun tvarja mal-livell lokali ta' storbju u 
eventwalment mal-espożizzjoni għall-istorbju tal-popolazzjoni residenzjali. 

 
2. Il-vaguni jistgħu jiġu kklassifikati f’kategoriji ta’ storbju u jintalbu jħallsu l-mark-up 

tal-istorbju jew mogħtija bonus skont il-kategorija tal-istorbju. L-operatur 
ferrovjarju jħallas l-imposta lil, jew jieħu bonus mingħand, il-mexxej tal-
infrastruttura, u jgħaddi l-kont jew jagħti l-bonus lis-sid jew l-operatur tal-vettura. 

 
3. Il-ferroviji jistgħu jiġu kklassifikati skont it-tipi ta' vetturi ferrovjarji li huma 

komposti minnhom. Fil-każ tal-ferroviji tal-merkanzija, il-kategorija tal-emissjoni ta’ 
ferrovija tista’ tvarja ma’ kull bidla fil-kompożizzjoni tal-ferrovija fl-istazzjonijiet tat-
tqassim tal-vaguni. 

 
L-ewwel approċċ ikun jikkorrispondi direttament għall-prinċipju ta' "min iħammeġ iħallas", 
iżda jikkawża spejjeż tat-tranżazzjoni għoljin għall-implimentazzjoni u l-kontroll. It-tieni 
approċċ huwa l-iktar wieħed sempliċi u faċli biex jiġi implimentat, iżda jinjora n-natura tal-
istorbju ferrovjarju; huwa meħtieġ perċentwal għoli ta’ vetturi li jkun tnaqqsilhom l-istorbju 
sabiex jinkiseb tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet relatati mal-ferroviji. It-tielet approċċ ma 
jirrikjedix sistema ta' ħlas sofistikata iżda jeħtieġ sistema tal-informazzjoni li taħdem (u 
eventwalment internazzjonali) għall-kontroll tal-vaguni. 
 

                                                 
1  Din l-iskema timmira li tnaqqas il-konsum tal-enerġija u l-impatt fuq il-klima permezz ta' stabbiliment 

dinamiku tal-miri tal-emissjonijiet skont l-aħjar prattika attwali (il-prestazzjoni “tat-top runners”). 
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L-iskemi tal-ipprezzar jistgħu jiġu integrati f'regolamenti leġiżlattivi xierqa biex jiġi stabbilit 
qafas ċar għal attivitajiet fit-tul sabiex jitnaqqas l-istorbju ferrovjarju. L-istrumenti għar-
regolazzjoni li ġejjin huma possibbli: 
 

 Limiti għall-istorbju stazzjonarju u l-istorbju huma u għaddejjin għall-vaguni u l-
lokomottivi tal-merkanzija; 

 
 Regoli għall-operazzjoni u l-manutenzjoni; 
 
 Teknoloġija li tillimita l-istorbju għall-vetturi ferrovjarji l-ġodda skont l-iskema 

Ġappuniża “tat-top runners”. Din l-iskema timmira li tnaqqas il-konsum tal-enerġija 
u l-impatt fuq il-klima permezz ta' stabbiliment dinamiku tal-miri tal-emissjonijiet 
skont l-aħjar prattika attwali (il-prestazzjoni “tat-top runners”); 

 
 Programmi ta’ installazzjoni ta’ partijiet ġodda f’vetturi li jkunu qed jintużaw 

attwalment (skeda ta’ obbligu gradwali). 
 
Imposti għall-aċċess għall-binarji skont il-livell ta' storbju (NDTAC - Noise depending track 
access charges) għandhom jiġu introdotti biex is-sidien tal-vetturi jkunu inkoraġġati biex 
jinvestu f’miżuri ta’ tnaqqis tal-istorbju. Fl-ewwel fażi għandhom jiffukaw. 
 
fuq il-vaguni ferrovjarji tal-merkanzija iżda l-iskema tista’ tinkludi vetturi jew miżuri oħrajn 
aktar tard jew tiffoka fuq il-limiti tal-istorbju u tinjora l-miżura biex jintlaħaq il-limitu. 
 
Importanti li l-NDTAC jiġu implimentati b’tali mod li ma jfeġġux piżijiet għall-kompetittività 
tas-settur ferrovjarju. L-ispejjeż tal-investiment u l-ispejjeż operattivi ogħla għandhom 
ikunu koperti. L-NDTAC għandhom ikunu armonizzati fl-Istati Membri u kull vettura li 
topera f’netwerk nazzjonali għandha tkun inkluża (anki vetturi barranin). Biex jiġi sodisfatt 
il-fatt li tnaqqis sinikifikanti fl-istorbju jista’ jinkiseb biss jekk il-ferroviji jkunu mgħammra 
kompletament b'tagħmir bi storbju baxx, l-NDTAC għandhom jiffavorixxu ferroviji li jkunu 
mgħammra kważi għal kollox b'dawn il-vetturi. Sabiex jiġi evitat telf fil-kompetittività, parti 
sostanzjali mill-imposta aktar baxxa tal-aċċess għall-binarji għal vetturi bi storbju baxx 
għandha tkun iffinanzjata mill-Istati Membri. Bħala inċentiv għall-bidla bikrija lejn vetturi bi 
storbju baxx jew installazzjoni ta’ partijiet ġodda f’vaguni tal-merkanzija eżistenti, il-
finanzjament dirett tal-investimenti għandu wkoll jiġi kkunsidrat għal ftit snin. 
 
Sinteżi tar-rakkomandazzjonijiet 
 
Peress li l-vaguni ferrovjarji tal-merkanzija normalment jivvjaġġaw għal distanzi 
internazzjonali ikbar, huwa essenzjali li l-politiki tal-leġiżlazzjoni dwar l-istorbju jkunu 
armonizzati minn naħa għal oħra tal-Ewropa. Għaldaqstant l-awturi jirrakkomandaw enfasi 
fuq l-azzjonijiet li ġejjin: 
 

 L-installazzjoni fil-flotta eżistenti ta’ vaguni tal-merkanzija ta’ sistemi ta’ brejkijiet bi 
storbju baxx speċjalment billi l-ħadid fondut jiġi sostitwit bi blokok tal-brejkijiet 
komposti bħala l-ewwel pass li huwa l-aktar importanti u effettiv ta' miżuri ta’ 
tnaqqis tal-istorbju mis-sors. 

 
 L-istabbiliment ta’ skemi ta’ finanzjament li jkopru l-installazzjoni ta’ partijiet ġodda 

u l-ispejjeż operattivi addizzjonali tat-teknoloġiji l-ġodda għat-tnaqqis tal-istorbju 
sabiex ikun evitat tnaqqis fil-kompetittività tas-settur ferrovjarju; parti sostanzjali 
mill-ispejjeż għandha tkun koperta mill-Istati Membri, peress li ferroviji aktar 
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silenzjużi jnaqqsu l-bżonn ta’, u allura n-nefqa ta’, miżuri ta’ mitigazzjoni tal-istorbju 
tal-infrastruttura. 

 

 L-introduzzjoni ta' sistemi ta' imposti tal-aċċess għall-binarji li jbiddlu l-imposti 
skont il-kategorija ta' storbju ta' ferrovija. Il-klassifikazzjoni tal-istorbju ta’ ferrovija 
għandha tkun iddeterminata mill-vagun bl-ogħla livell ta’ emissjoni ta’ istorbju. 

 
 It-twettiq ta’ attivitajiet li jikkonċernaw l-NDTAC jew ir-regolazzjoni tal-limitu tal-

istorbju skont l-istess azzjonijiet fil-każ tat-trasport bit-triq sabiex ikun evitat telf fil-
kompetittività għas-settur ferrovjarju. 

 
 L-obbligu biex il-vetturi ferrovjarji eżistenti ukoll jissodisfaw il-limiti tal-istorbju mit-

TSI Storbju (TSI Storbju 2011) 10 jew 12-il sena wara l-introduzzjoni ta’ skemi ta’ 
finanzjament u limiti tal-istorbju għal vetturi ferrovjarji ġodda. 

 
 L-aġġustament tal-limiti tat-TSI Storbju fi proċess gradwali għal futur medju u fit-tul 

sabiex jitrawwem l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda għat-tnaqqis tal-istorbju. 
 
 Il-monitoraġġ u l-manutenzjoni tal-iżvilupp tal-istorbju kkawżat mill-brix sabiex 

ikunu żgurati livelli baxxi ta’ storbju anki matul l-operat fuq perjodi twal. 


