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IT-TRASPORT FERROVJARJU

Il-politika Ewropea tat-trasport ferrovjarju għandha l-għan li toħloq żona ferrovjarja unika.
Il-ftuħ tas-settur għall-kompetizzjoni, li beda fl-2001, kien jikkonsisti, fl-ispazju ta' għaxar
snin, fi tliet pakketti u riformulazzjoni ġenerali. Ir-raba' pakkett, li kien maħsub li jlesti l-
liberalizzazzjoni tat-traffiku ferrovjarju, ġie adottat fl-ewwel qari, fit-totalità tiegħu, mill-
Parlament Ewropew (fi Frar 2014) u, fir-rigward tal-pilastru tekniku, ukoll fit-tieni qari
(fit-28 ta' April 2016).

BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 100(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

GĦANIJIET

Politika komuni tat-trasport li tippreserva l-kompetizzjoni u li tiggarantixxi l-provvista libera
ta' servizzi teħtieġ armonizzazzjoni tar-regoli fl-oqsma tekniċi, amministrattivi u ta' sikurezza.
Armonizzazzjoni gradwali ta' dawn ir-rekwiżiti hija indispensabbli għall-interoperabilità tas-
sistemi ferrovjarji nazzjonali differenti. Il-miżuri li jħarsu l-ambjent jew il-konsumatur jistgħu
wkoll jeħtieġu armonizzazzjoni biex jiġi evitat it-tfixkil tal-kompetizzjoni u biex jiġi ffaċilitat
l-aċċess ta' kumpaniji ġodda.
Il-pjan direzzjonali tal-Kummissjoni "Trasport 2050" jistabbilixxi bħala objettivi: fit-tul, il-
kisba ta' netwerk ferrovjarju Ewropew b'veloċità għolja; fuq medda medja ta' żmien (mil-
lum sal-2030), li jikber bi tliet darbiet it-tul tan-netwerk b'veloċità għolja u li jinżamm
netwerk ferrovjarju sfiq fl-Istati Membri kollha. Barra minn hekk, jirrakkomanda li fl-2050, il-
maġġoranza tat-trasport tal-passiġġieri għal distanza medja ssir bil-ferrovija.

RIŻULTATI

A. L-interoperabilità
Flimkien mad-Direttiva 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 fuq l-interoperabilità tas-sistema
ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja u d-Direttiva 2001/16/KE tad-19 ta' Marzu 2001
dwar l-interoperabilità tas-sistema konvenzjonali dwar ferroviji, l-Unjoni Ewropea nediet
proċess bl-għan li jiġi permess l-użu attwali tas-sistemi ferrovjarji differenti tal-Istati Membri u
l-passaġġ bla xkiel u sikur minn netwerk nazzjonali għal ieħor. Fil-kuntest ta' dawn id-direttivi,
diversi soluzzjonijiet tekniċi (magħrufa bħala "speċifikazzjonijiet tekniċi ta' interoperabiltà")
kienu diġà ġew żviluppati. Dawn jikkonċernaw qabel kollox l-aspetti essenzjali bħas-sewqan
u s-sikurezza tal-ferroviji, is-senjalazzjoni, l-applikazzjoni tat-telematika għat-trasport tal-
merkanzija, il-kwalifiki tal-persunal fit-trasport transkonfinali, il-vaguni għall-ġarr u l-istorbju.
Iż-żewġ Direttivi msemmija hawn fuq ġew emendati u aġġornati bid-Direttiva 2004/50/
KE tad-29 ta' April 2004. Il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-sistemi ferrovjarji
konvenzjonali ġiet estiża għan-netwerk Ewropew kollu bħala tweġiba għar-rekwiżiti tal-ftuħ
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sħiħ tan-netwerk ferrovjarju ta' servizzi ta' trasport nazzjonali u internazzjonali tal-merkanzija
(Jannar 2007) u tat-trasport internazzjonali tal-passiġġieri (Jannar 2010). Id-Direttiva 2008/57/
KE tas-17 ta' Ġunju 2008, emendata bid-Direttivi 2009/131/KE u 2011/18/UE għaqqdet
f'test wieħed id-Direttivi preċedenti. L-element ċentrali tad-Direttiva huwa l-prinċipju ta'
rikonoxximent reċiproku: wara li l-vetturi jkunu ġew spezzjonati u awtorizzati minn Stat
Membru, l-Istati Membri l-oħra jistgħu biss jivverifikaw il-parametri li jikkonċernaw b'mod
speċifiku l-kompatibilità teknika man-netwerks tagħhom. Ir-raba' pakkett ferrovjarju għandu
jħassar dan sabiex jiġi affermat ir-rwol tal-Aġenzija (ara B hawn taħt).
Sabiex jitnaqqsu l-ostakli tekniċi għall-interoperabilità tal-ferroviji, ir-rappreżentanti tas-
settur ferrovjarju u l-Kummissjoni ffirmaw fl-2005, fl-2008 u fl-2012, Memorandum ta'
Ftehim dwar l-introduzzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta' sinjalazzjoni ferrovjarja (Sistema
Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju – ERTMS/ETCS) bl-għan li jiġu standardizzati
l-madwar għoxrin sistema ta' sinjalazzjoni differenti koeżistenti fl-Ewropa u jiddaħħal
kontroll awtomatiku uniformi tal-veloċità, ibbażat fuq l-aħħar avvanzi teknoloġiċi fit-
telekomunikazzjonijiet. F'Lulju tal-2009, il-Kummissjoni Ewropea adottat pjan Ewropew li
jipprevedi l-użu gradwali tal-ERTMS tul ir-rotot ferrovjarji prinċipali Ewropej fi żmien għaxar
snin (għal aktar dettalji, ara r-rapport tal-2013 tal-koordinatur K.Vinck).
Mill-1 ta' Jannar 2007, it-trasport nazzjonali u internazzjonali tal-merkanzija infetaħ totalment
għall-kompetizzjoni. Sabiex isir l-aħjar użu min-netwerk internazzjonali tal-merkanzija, titjieb
l-interoperabilità u b'hekk is-settur ferrovjarju jsir aktar kompetittiv meta mqabbel ma' mezzi
oħra ta' trasport, l-Unjoni Ewropea ddefiniet disa' kurituri Ewropej kompetittivi tal-merkanzija
(ir-Regolament (UE) Nru 913/2010 tat-22 ta' Settembru 2010) għall-merkanzija li tgħaddi minn
diversi Stati Membri.
B. L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea
Biex jitjiebu l-interoperabilità u s-sikurezza tas-sistema ferrovjarja Ewropea, ġiet stabbilita
Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA), li tinsab f'Lille u f'Valenciennes (Franza), permezz tar-
Regolament (KE) Nru 881/2004 tad-29 ta' April 2004. Il-missjoni ewlenija tal-aġenzija hija
li tqarreb, tirreġistra u tikkontrolla l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' interoperabilità (STI) fis-
sistema ferrovjarja Ewropea kollha u li tistabbilixxi objettivi komuni ta' sikurezza għall-ferroviji
Ewropej. L-aġenzija nnifisha ma għandha l-ebda setgħa ta' deċiżjoni iżda tgħin fl-abbozzar
tal-proposti għal deċiżjonijiet għall-Kummissjoni. Ir-Regolament (KE) Nru 1335/2008
tas-16 ta' Diċembru 2008 jagħti kompiti ġodda lill-ERA, li huma marbuta mal-emendi li saru
lid-Direttivi dwar is-sikurezza ferrovjarja (2004/49/KE) u dwar l-interoperabilità tas-sistema
ferrovjarja (2008/57/KE). Wara l-adozzjoni tar-raba' pakkett ferrovjarju, l-ERA għandha ssir
l-uniku korp responsabbli għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet tal-vetturi (lokomottivi u vaguni)
maħsuba għall-attivitajiet transkonfinali kif ukoll għall-għoti taċ-ċertifikati tas-sikurezza tal-
impriżi ferrovjarji li joperaw f'diversi Stati Membri. Fil-fatt, il-migrazzjoni lejn ċertifikat tas-
sikurezza Komunitarju waħdieni kienet l-objettiv primarju tar-reviżjoni tad-Direttiva 2004/49/
KE.
C. L-armonizzazzjoni soċjali
Id-Direttiva 2005/47/KE tat-18 ta' Lulju 2005 tistabbilixxi kundizzjonijiet tal-ħaddiema mobbli
assenjati għal servizzi transkonfini interoperabbli fis-settur tal-ferroviji. Din hija bbażata
fuq ftehim bejn l-imsieħba soċjali Ewropej fis-settur ferrovjarju. Id-Direttiva 2007/59/KE
tat-23 ta' Ottubru 2007 għandha l-għan li tarmonizza r-rekwiżiti minimi fil-qasam tal-kwalifika
u ċ-ċertifikazzjoni tas-sewwieqa tal-lokomotivi u ferroviji fl-Unjoni. Din tipprevedi li s-
sewwieqa kollha tal-ferroviji għandu jkollhom liċenzja (li tiċċertifika li dawn jissodisfaw ir-
rekwiżiti minimi ta' saħħa, taħriġ bażiku u għarfien professjonali ġenerali) u ċertifikat ta' taħriġ

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_en.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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komplementari armonizzat. B'mod partikolari, is-sewwieqa għandu jkollhom ċertifikati li juru
li għandhom taħriġ speċifiku biex joperaw fiż-żoni kkonċernati, iħaddmu t-tagħmir użat u
jirrispettaw il-proċeduri operattivi u tas-sikurezza stabbiliti minn kumpanija awtorizzata. Fuq
din il-bażi, id-Direttiva tipprevedi r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki.
Minn Ottubru tal-2011 'l quddiem, iċ-ċertifikati jew il-liċenzji jinħarġu għas-sewwieqa li
jipprovdu servizzi transkonfinali, kabotaġġ jew trasport tal-merkanzija fi Stat Membru ieħor,
jew li jaħdmu f'mill-inqas żewġ Stati Membri.
Din id-Direttiva tistipula wkoll il-kompiti li għandhom l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri, is-sewwieqa tal-ferroviji u l-partijiet interessati oħra fis-settur, b'mod partikolari
l-impriżi ferrovjarji, il-ġestjonarji tan-netwerk u l-istituti ta' taħriġ. L-intrapriżi ferrovjarji,
li huma detenturi ta' ċertifikat ta' sikurezza, għandhom l-obbligu li jżommu reġistru taċ-
ċertifikazzjonijiet addizzjonali kollha.
D. L-aċċess għall-professjoni tal-impriżi tat-trasport ferrovjarju
Id-Direttiva 95/18/KE tad-19 ta' Ġunju 1995 tipprevedi li, biex tikseb aċċess għall-infrastrutturi
tal-Istati Membri kollha, impriża ferrovjarja jrid ikollha liċenzja. Il-liċenzja ferrovjarja tingħata
mill-Istat Membru fejn tinsab l-impriża, dment li ċerti kundizzjonijiet komuni (ir-reputazzjoni,
il-kapaċità finanzjarja u l-kompetenza professjonali) jkunu rispettati. Din id-Direttiva ġiet
emendata bid-Direttiva 2001/13/KE tas-26 ta' Frar 2001, li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet
għall-eżerċitar tal-professjoni ta' trasportatur ferrovjarju (ta' sikurezza, tekniċi, ekonomiċi u
finanzjarji) validi fit-territorju kollu tal-Komunità u tirregola l-proċedura ta' approvazzjoni li
tippermetti t-tħaddim ta' servizzi ferrovjarji fuq in-netwerk transkonfinali Ewropew.
Id-Direttiva 2012/34/UE tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika
Ewropea, imsejħa r-riformulazzjoni tal-ewwel pakkett ferrovjarju, ħadet post u ħassret it-tliet
Direttivi 2001/12/KE, 2001/13/KE u 2001/14/KE tas-26 ta' Frar 2001 (ara F).
E. L-istorbju mill-ferroviji
Id-Direttiva 2002/49/KE tal-25 ta' Ġunju 2002 (dwar il-ħsejjes) dwar il-valutazzjoni u l-ġestjoni
tal-ħsejjes ambjentali tipprovdi l-bażi għall-adozzjoni ta' miżuri Komunitarji intiżi biex inaqqsu
l-ħsejjes ikkawżati mill-vetturi u l-infrastrutturi ferrovjarji. Abbażi ta' dan, fl-2003, ġew adottati
linji gwida dwar il-metodi ta' kalkolu tal-istorbju tal-ferroviji u, f'Ġunju 2006, daħlu fis-seħħ
limiti ta' emissjonijiet akustiċi għall-vetturi ferrovjarji użati fl-Unjoni. F'April 2011, deċiżjoni
ġdida tal-Kummissjoni rrevediet l-STI dwar il-vetturi ferrovjarji tas-sistema ferrovjarja.
Fit-8 ta' Lulju 2008, il-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni dwar it-tnaqqis tal-
ħsejjes ferrovjarji fuq il-flotta eżistenti (COM(2008)0432), fejn tistabbilixxi l-objettiv tal-
modernizzazzjoni tal-vaguni kollha tal-merkanzija u tistabbilixxi s-sena 2015 bħala d-data mira
biex jintlaħaq dan l-objettiv. Id-Direttiva 2012/34/UE tipprevedi wkoll termini ta' imposti skont
iż-żoni kkonċernati fil-qasam tal-istorbju, sabiex tinkoraġġixxi l-użu ta' vaguni bi brejkijiet
inqas storbjużi (is-sistema Ewropea ta' kontroll tal-ferroviji ETCS). It-termini tal-infrastruttura
differenzjati skont l-istorbju għandhom jikkonċernaw bi prijorità l-vaguni tal-merkanzija li
ma jikkonformawx mal-kontenut tal-STI dwar "il-vetturi ferrovjarji – l-istorbju" tas-sistema
ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea.
F. Ir-riformulazzjoni tal-ewwel pakkett, diġà adottat, u r-raba' pakkett ferrovjarju, li qed jiġi
addottat.
Id-Direttiva 2012/34/UE dwar żona ferrovjarja unika Ewropea – li għandha tiġi trasposta
qabel nofs l-2015, tgħaqqad f'test wieħed il-prinċipji marbuta mal-iżvilupp tas-settur ferrovjarju
(iffokata, fost affarijiet oħra, fuq is-separazzjoni bejn il-ġestjoni tal-infrastruttura u l-attività tat-
trasport), mal-liċenzji tal-impriżi ferrovjarji u mal-imposti għall-infrastruttura. B'mod ġenerali,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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din id-Direttiva ssaħħaħ il-kompetizzjoni billi tipprovdi trasparenza akbar tal-kundizzjonijiet
ta' aċċess għas-suq, separazzjoni ċara tal-kontabilità u l-indipendenza u t-tisħiħ tar-regolaturi
nazzjonali. Din tiddefinixxi f'aktar dettall il-kundizzjonijiet ta' aċċess għan-netwerk, għas-
servizzi u għar-regoli fil-qasam tal-ħlas tal-imposti.
Barra minn hekk, f'Jannar 2013, il-Kummissjoni ppreżentat sitt proposti leġiżlattivi, li jifformaw
ir-"raba' pakkett ferrovjarju", sabiex titlesta ż-żona ferrovjarja unika Ewropea u tittejjeb l-
interoperabilità tagħha. B'mod partikolari, dan kien jikkonsisti fil-ftuħ, mhux aktar tard minn
Diċembru 2019, tal-kuntratti ta' servizz pubbliku fis-swieq domestiċi għall-kompetizzjoni
sabiex jitjiebu l-kwalità u l-effettività tas-servizzi tat-trasport nazzjonali tal-passiġġieri. B'mod
partikolari, dan ir-raba' pakkett, li l-Parlament Ewropew diġà addotta fl-ewwel qari, għandu l-
għan li jemenda l-atti li ġejjin li jagħmlu parti mill-pilastru tekniku (il-punti a, b u c) jew mill-
pilastru politiku (il-punti d, e u f):

a. ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ara B hawn
fuq),

b. id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità (ara A u B hawn fuq),

c. id-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tad-29 ta' April 2004 li timponi ċ-ċertifikat ta' sikurezza fuq kull impriża
ferrovjarja sabiex din tikseb aċċess għall-infrastruttura,

d. ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 tas-26 ta' Ġunju 1969 dwar regoli komuni
għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija,

e. ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar l-obbligi tas-servizz pubbliku għat-trasport
ferrovjarju tal-passiġġieri,

f. id-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (ara D
u E hawn fuq).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew, fil-kuntest tal-kompetenzi leġiżlattivi tiegħu, appoġġja l-maġġoranza
tal-proposti għall-armonizzazzjoni tal-Kummissjoni, iżda fl-istess ħin enfasizza ċerti aspetti:
— fir-riżoluzzjonijiet tal-15 ta' Ġunju 2006 u tal-11 ta' Marzu 2008 fil-qasam tal-Politika tat-

Trasport Sostenibbli, il-Parlament wera l-appoġġ espliċitu tiegħu għall-introduzzjoni tas-
sistema ta' sikurezza, ta' sewqan u ta' sinjalazzjoni ferrovjarja ERTMS/ETCS sabiex jiġu
eliminati l-ostakli tekniċi, u impenja ruħu għall-kisba ta' żona ferrovjarja unika Ewropea;

— Fir-riżoluzzjoni ta' Marzu tal-2009 fuq riżoluzzjoni dwar kif it-trasport jista' jsir aktar
ekoloġiku u dwar l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni, il-Parlament Ewropew staqsa
lill-Kummissjoni tippreżenta minnufih proposti konkreti għall-mezzi kollha tat-trasport u,
wara, tippreżenta pjan ġenerali għall-kalkolu u l-ħlas tal-ispejjeż esterni u ta' evalwazzjoni
tal-impatt tagħhom fuq il-bażi ta' mudell li jinftiehem. Huwa talabha tippreżenta proposta
għal Direttiva dwar il-ġbir ta' tariffi għal-lokomotivi u l-vaguni – li jiġu stabbiliti skont
il-livell ta' storbju – u biex tħeġġeġ l-intrapriżi ferrovjarji jbiddlu minnufih il-materjal
ferrovjarju tagħhom għal wieħed inqas storbjuż;

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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— Fir-rigward tas-separazzjoni bejn il-ġestjoni u t-tħaddim tan-netwerks, it-test adottat mill-
Parlament fis-26 ta' Frar 2014 (dwar ir-raba' pakkett) jagħti lill-Istati Membri ċerta
flessibilità fl-għażla bejn is-separazzjoni u l-manutenzjoni tal-impriżi integrati, filwaqt
li jinżamm l-objettiv tal-indipendenza bejn l-attivitajiet tal-ġestjoni tal-infrastruttura u
dawk tal-impriża ferrovjarja. L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jiftħu għall-kompetizzjoni
l-kuntratti tas-servizzi jew jagħtuhom lil operatur wieħed sakemm jiġi determinat tul
massimu għal dawn il-kuntratti u dan l-għoti jkun ġustifikat skont kriterji bħall-puntwalità
tas-servizzi, ir-rapport tal-kost-effettività, il-frekwenza tas-servizzi u s-sodisfazzjon tal-
utenti. Filwaqt li approvaw id-dritt li jiġu offruti servizzi nazzjonali ta' trasport kummerċjali
tal-passiġġieri billi jsir rikors għal porċeduri ta' appell, il-membri stmaw li d-data ta'
skadenza tal-2019, stabbilita mill-Kummissjoni bħala l-iskadenza tal-kuntratti kurrenti,
hija qasira wisq.

— Fir-riżoluzzjoni tad-9 ta' Settembru 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-White Paper f'dak
li jikkonċerna l-kapitolu ferrovjarju, il-Parlament talab, fost affarijiet oħra, l-adozzjoni
immedjata tar-raba' pakkett ferrovjarju li jiggarantixxi ftuħ ibbilanċjat tas-suq intern tat-
trasport ferrovjarju tal-passiġġieri, l-indipendenza tal-operaturi tal-infrastrutturi, sejħiet
għal offerti kompetittivi għal kuntratti ta' servizz pubbliku, l-ogħla livell ta' sikurezza
u interoperabilità ferrovjarji u riżorsi umani u finanzjarji suffiċjenti sabiex l-Aġenzija
Ferrovjarja Ewropea tkun tista' tkun punt ta' kuntatt uniku għall-awtorizzazzjoni tal-vetturi
u ċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza (il-punt 65, l-ewwel inċiż).

Wara l-adozzjoni mill-Kunsill (fl-10 ta' Diċembru 2015) tal-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari
dwar it-tliet proposti taħt il-pilastru tekniku, il-Parlament Ewropew fit-tieni qari approva
formalment l-istess pilastru tar-raba' pakkett ferrovjarju. F'dan ir-rigward il-Parlament,
fit-28 ta’ April 2016, adotta r-rapporti li ġejjin:
— rakkomandazzjoni għat-tieni qari tas-Sra Bilbao Barandica (A8-0071/2016) dwar l-

interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea dwar ir-revoka tad-direttiva
2008/57/KE,

— rakkomandazzjoni għat-tieni qari tas-Sur  Zīle (A8-0073/2016) dwar l-adozzjoni ta'
Regolament dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji;

— rakkomandazzjoni għat-tieni qari tas-Sur Cramer (A8-0056/2016) dwar ir-reviżjoni tad-
Direttiva 2004/49/KE.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0071+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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