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Astratt 
 
Din in-nota tanalizza l-esperjenza tas-separazzjoni vertikali fis-settur 
ferrovjarju Ewropew. In-nota tiddiskuti l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-
separazzjoni vertikali kif ukoll l-impatti tagħha fuq l-ekonomija, l-
operazzjonijiet, is-sigurtà u l-utenti. Approċċi differenti għas-
separazzjoni vertikali pproduċew riżultati differenti, jiġifieri wħud 
minnhom kellhom impatt pożittiv sostanzjali f’termini tal-iżvilupp 
kompetittiv tal-ferroviji filwaqt li oħrajn kellhom impatt inqas pożittiv. 
Din in-nota tippreżenta r-riżultati ta’ analiżi komparattiva, filwaqt li 
tibbaża ruħha fuq firxa ta’ materjal bażi. 
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L-impatt tas-separazzjoni bejn il-ġestjoni tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet tat-trasport fis-settur ferrovjarju fl-
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
L-objettiv ta’ din in-nota huwa li tiġi pprovduta sinteżi tal-esperjenza tal-Istati Membri tal-
UE dwar is-separazzjoni (disassoċjazzjoni) tal-operazzjonijiet ferrovjarji mill-ġestjoni tal-
infrastruttura ferrovjarja, filwaqt li jitqiesu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-separazzjoni 
vertikali. Din in-nota tirrapporta wkoll dwar ħames studji tal-każijiet: ir-Renju Unit, l-
Isvezja, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Italja u Franza (f’kull każ, hija teżamina l-impatt tas-
separazzjoni fuq l-ispejjeż ekonomiċi, l-operazzjonijiet, il-kompetizzjoni u s-sikurezza, kif 
ukoll tieħu inkunsiderazzjoni l-perspettiva ta’ min juża l-ferroviji), u dawn l-istudji tal-
każijiet intgħażlu bħala każijiet rappreżentattivi tad-diversi mudelli ta’ separazzjoni fl-
Ewropa. Finalment, in-nota toħroġ konklużjonijiet mill-esperjenza Ewropea tas-separazzjoni 
vertikali bl-għan li jinbena l-għarfien għal diskussjonijiet futuri dwar il-politika. 
 
F’diversi industriji tan-netwerk, is-separazzjoni vertikali rawmet l-iżvilupp tal-kompetizzjoni 
u l-istabbiliment tal-akbar swieq li huma wkoll aktar effiċjenti u li stimulaw aktar impjiegi u 
żieda fl-investimenti. Is-settur ferrovjarju huwa differenti minn utilitajiet tan-netwerk oħra, 
prinċipalment minħabba s-sistemi li jeħtieġu investiment koordinat u l-ostakli teknoloġiċi 
sostanzjali li għad hemm bejn l-Istati Membri. 
 
L-esperjenza ta’ industriji oħra tindika li hemm gwadanni sinifikanti x’jittieħdu mir-
ristrutturar u l-liberalizzazzjoni, minkejja l-eżistenza ta’ ostakli teknoloġiċi bejn in-netwerks 
nazzjonali. Ir-Riformulazzjoni tikkonsolida r-rekwiżiti f’Direttivi preċedenti u tiddefinihom 
b’mod aktar dettaljat, iżda ma tmurx sal-punt li tirrikjedi separazzjoni vertikali totali tal-
maniġer tal-intrastruttura u l-impriżi ferrovjarji. 
 
Is-sejbiet ta’ din in-nota jindikaw li l-leġiżlazzjoni ferrovjarja reċenti tal-UE, filwaqt li 
għandha impatt sinifikanti fuq l-organizzazzjoni tal-industriji ferrovjarji fid-diversi Stati 
Membri, qajla rnexxielha żżid is-sehem ferrovjarju tas-swieq tal-passiġġieri u tal-
merkanzija. L-impatt tas-separazzjoni vertikali jista’ ma jkunx evidenti qabel perjodu twil, u 
l-industrija tal-ferrovija qed topera f’ambjent leġiżlattiv, regolatorju u ekonomiku 
raġonevolment stabbli. L-istudji tal-każijiet magħżulin jissuġġerixxu li x-xejriet osservati fl-
ispejjeż, in-nollijiet u l-kwalità tas-servizz jistgħu jiġu spjegati permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ 
fatturi u ma jistgħux jiġu attribwiti għas-separazzjoni vertikali nnifisha. 
 
Minkejja dan, huwa ċar li l-iżvilupp tal-kompetizzjoni sar aktar stabbilit f’pajjiżi li ġew 
soġġetti għas-separazzjoni totali, bħal pereżempju r-Renju Unit, milli fi Stati Membri oħra 
fejn il-grad ta’ ristrutturar kien aktar limitat.  Dan jappoġġja l-fehma li s-separazzjoni 
akkumpanjata minn qafas regolatorju tajjeb jistgħu jkunu aktar effettivi mir-
regolamentazzjoni waħedha sabiex jiġi żgurat aċċess nondiskriminatorju għan-netwerks 
ferrovjarji. 
 
 

SEJBIET EWLENIN DWAR IS-SEPARAZZJONI VERTIKALI 

 Fl-industrija ferrovjarja, l-akbar benefiċċji jirriżultaw mis-separazzjoni tal-
operazzjonijiet tal-merkanija – iktar milli mill-operazzjonijiet tal-passiġġieri – 
minn mal-ġestjoni tal-infrastruttura, billi l-operazzjonijiet tal-passiġġieri normalment 
jiddependu ħafna fuq il-finanzjament pubbliku, u l-opportunitajiet ta’ operazzjonijiet 
purament kummerċjali għandhom it-tendenza jkunu aktar limitati.  
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 Fir-Renju Unit, l-introduzzjoni tal-kompetizzjoni permezz ta’ sejħiet għall-offerti 
għall-konċessjonijiet għenet sabiex tistimula t-tkabbir tas-suq u inkoraġġiet l-
innovazzjoni tas-servizzi u llimitat il-fatturi tal-ispiża bażika, għalkemm l-ispejjeż 
żdiedu sostanzjalment mis-sena 2000 ’l hawn. Filwaqt li dan jirrifletti parzjalment iż-
żieda fl-investimenti b’rispons għall-effetti tal-politiki preċedenti dwar l-attivitajiet ta’ 
tiġdid, tressaq l-argument li l-ispejjeż tal-industrija huma eċċessivi u li dan jista’ 
jkun dovut parzjalment għall-kumplessitajiet u l-ineffiċjenzi introdotti mill-matriċi 
kuntrattwali applikata fil-privatizzazzjoni.  

 Fl-Isvezja, li għandha storja twila ta’ separazzjoni vertikali, ma kienx hemm 
kwistjonijiet ta’ koordinazzjoni wara s-separazzjoni vertikali. Għall-kuntrarju, kien 
hemm titjib fil-prestazzjoni u tnaqqis fid-dewmien minn meta saret is-separazzjoni. 

 Fil-Pajjiżi l-Baxxi, l-evidenza tindika li s-separazzjoni vertikali tas-settur ferrovjarju 
għenet biex żdiedu l-puntwalità, l-affidabilità, il-kapaċità u s-sikurezza.   Barra minn 
hekk, m’hemm ebda evidenza ċara li s-separazzjoni vertikali wasslet għal żieda 
sinifikanti fl-ispejjeż la tal-maniġer tal-infrastruttura u lanqas tal-operatur 
ferrovjarju ewlieni attwali. 

 Fl-Italja, kien hemm dħul sostanzjali fis-suq tal-merkanzija wara l-ftuħ tas-suq, 
minkejja l-fatt li għad hemm integrazzjoni parzjali u li l-operaturi ġodda li qed jidħlu 
għadhom jiltaqgħu ma’ ostakli fl-aċċess għan-netwerk. 

 L-esperjenza tal-industrija ferrovjarja Franċiża ftit li xejn tipprovdi evidenza tal-
impatt li kellha s-separazzjoni. In-natura parzjali tas-separazzjoni fissret li l-għan 
tal-introduzzjoni tal-kompetizzjoni u taż-żieda fit-trasparenza ma ntlaħaqx u li ftit li 
xejn kien hemm bidla fl-effiċjenza u fl-esperjenza tal-passiġġieri. 

 L-awturi ta’ din in-nota jissuġġerixxu li, bl-għan li jiġi żgurat aċċess 
nondiskriminatorju u li jiġi mħeġġeġ id-dħul, jista’ jkun utli li l-għażliet ta’ 
politika futuri jiffukaw fuq l-indipendenza tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
operazzjonali b’mod distint mis-separazzjoni legali, aktar u aktar billi r-
regolazzjoni waħedha x’aktarx ma tipprevenix in-nondiskriminazzjoni. 
Għandhom jiġu indirizzati wkoll kwistjonijiet oħra, bħal pereżempju l-kapaċità ta’ 
impriża ferrovjarja dominanti li tinfluwenza bla bżonn l-allokazzjoni tal-kapaċità u 
deċiżjonijiet oħra permezz tal-qsim tal-istess lokazzjoni mal-maniġer tal-
infrastruttura.  

 Il-mekkaniżmi li jiżguraw separazzjoni vertikali totali jeħtieġu fehim tajjeb 
ħafna tal-ispejjeż potenzjali li jirriżultaw mill-adozzjoni ta’ mudell 
strutturali partikolari. Dawn jistgħu jkunu sinifikanti meta l-mudell ikun jirrikjedi 
l-introduzzjoni ta’ qafas kuntrattwali kumpless li jipprovdi, inter alia, għall-
koordinazzjoni tal-iskeda, il-likwidazzjoni tad-danni minħabba dewmien u 
konsultazzjoni estensiva mal-operaturi ferrovjarji kollha meta jkun qed jiġi ppjanat 
it-titjib tal-infrastruttura.  

 Ikun utli wkoll li jkun hemm fehim aħjar tal-impatt tas-separazzjoni vertikali 
fuq il-ġestjoni tal-kollegamenti bejn roti u binarji milli dak li huwa attwalment 
possibbli abbażi ta’ studji preċedenti. Madankollu, fl-investigazzjoni ulterjuri ta’ 
dawn il-kwistjonijiet, huwa importanti li jiġu evitati konklużjonijiet eċċessivament 
sempliċi bbażati fuq l-esperjenza tal-Istati Membri individwali. Kif muri mill-evidenza 
li ssemmiet hawn fuq, ix-xejriet osservati fl-ispejjeż, in-nollijiet u l-kwalità tas-
servizz jistgħu jiġu spjegati permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ fatturi u, fil-parti l-kbira 
tal-każijiet, ma jistgħux jiġu attribwiti għas-separazzjoni vertikali nnifisha. 


