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DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 2008/.../KE

ta'...

li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità

(Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)

(Test b'rilevanza ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 

71(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat2,

                                               

1 ĠU C 256, 27.10.2007, p.39.
2 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-29 ta' Novembru 2007 (għada mhix pubblikata fil-

Ġurnal Uffiċjali), Posizzjoni Komuni tal-Kunsill ta'... (għada mhix pubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ... .



16133/3/07 REV 3 PA/ea 2
DG C 3 MT

Billi:

(1) Sabiex ikomplu l-isforzi maħsuba biex jinħoloq suq wieħed tas-servizzi tat-trasport 

ferrovjarju, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw id-Direttiva 2004/49/KE1 li 

tistabbilixxi qafas ta’ regolamenti komuni għas-sigurtà tal-ferroviji.

(2) Oriġinarjament, proċeduri ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid f'sevizz ta' vetturi ferrovjarji kienu 

ttrattati fid-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 dwar l-interoperabbiltà tas-

sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja2 u d-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja 

konvenzjonali trans-Ewropea 3 għal partijiet ġodda jew imtejba tas-sistema ferrovjarja tal-

Komunità, u d-Direttiva 2004/49/KE għal vetturi li diġà qed jintużaw. Skond il-prinċipji ta' 

Regolazzjoni Aħjar, u bil-ħsieb li tiġi simplifikata u modernizzata l-leġiżlazzjoni Komunitarja, 

id-dispożizzjonijiet kollha li jirrigwardaw awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid f'servizz tal-vetturi 

ferrovjarji għandhom jiġu inkorporati f'test legali uniku. Għalhekk, l-Artikolu 14 attwali tad-

Direttiva 2004/49/KE għandha titħassar u dispożizzjoni ġdida li tirrigwarda l-

awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid f'servizz tal-vetturi li diġà qed jintużaw għandha tiġi inkluża 

fid-Direttiva xxx/xxx/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-.. dwar l-interoperabbiltà 

tas-sistema ferrovjarja tal-Komunità+4 (hawn aktar 'il quddiem ''id-Direttiva dwar l-

interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja '' )li ssostitwiet id-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE. .

                                               

1 Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq is-
sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq 
l-għoti tal-liċenzi ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-
allokazzjoni tal-kapaċità ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-
użu ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà (Id-Direttiva tas-
Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44). 

2 ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 
2007/32/KE (ĠU L 141, 2.6.2007, p. 63).

3 ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 
2007/32/KE.

+ ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru u d-data tad-Direttiva.
4 Ara paġna ... ta' dan il-ĠU.
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(3) Id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF) 1999 

l-ġdida fl-1 ta' Lulju 2006 daħħal regoli ġodda li jirregolaw kuntratti għall-użu ta' vetturi.

Skond l-appendiċi CUV tagħha, detenturi tal-vaguni mhumiex aktar obbligati li jirreġistraw il-

vaguni tagħhom ma' intrapriża ferrovjarja. Il-Ftehim "Regolamento Internazionale Veicoli"

(RIV) preċedenti bejn intrapriżi ferrovjarji waqaf milli japplika u kien sostitwit parzjalment 

minn ftehim privat u volontarju ġdid (GCU) bejn imtrapriżi ferrovjarji u detenturi tal-vaguni 

fejn dawn ta' l-aħħar huma responsabbli għall-manutenzjoni tal-vaguni tagħhom. Sabiex jiġu 

riflessi dawn it-tibdiliet u biex tiġi ffaċċilitata aktar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 

2004/49/KE fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' intrapriżi ferrovjarji, il-kunċett tad-

"detentur" u l-kunċett ta' "entità responsabbli għall-manutenzjoni" għandhom ikunu definiti , 

kif ukoll l-ispeċifikazzjoni tar-relazzjoni bejn dawn l-entitajiet u intrapriżi ferrovjarji.

(4) Id-definizzjoni ta' detentur għandha tkun kemm jista' jkun possibbli qrib għad-definizzjoni 

wżata fil-Konvenzjoni COTIF 1999. Bosta entitajiet jistgħu jkunu identifikati bħala detentur ta' 

vettura, per eżempju, il-proprjetarju, kumpannija li tagħmel negozju minn flotta ta' vaguni, 

kumpannija li tikri vetturi lil intrapriża ferrovjarja, intrapriża ferrovjarja, amministrattur ta' l-

infrastruttura li juża vetturi għall-manutenzjoni ta' l-infrastruttura tagħha, eċċ. Dawn l-entitajiet 

għandhom il-kontroll tal-vettura bil-ħsieb li jużawha bħala mezz ta' trasport mill-intrapriżi 

ferrovjarji u l-amministratturi ta' l-infrastruttura. Sabiex jiġi evitat kwalunkwe dubju, id-

detentur għandu jkun identifikat b'mod ċar fir-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi (NVR) previst fl-

Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja.
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(5) Qabel ma vettura titqiegħed fis-servizz jew tintuża fin-network, għandha tiġi identifikata 

entità responsabbli għall-manutenzjoni tagħha fl-NVR. Id-detentur u l-entità responsabbli 

għall-manutenzjoni jistgħu jkunu l-istess persuna jew korp. Madankollu, f'każijiet 

eċċezzjonali, bħal, per eżempju, vetturi mqiegħda fis-servizz għall-ewwel darba f'pajjiż 

terz, vetturi rmunkati bil-ħsieb tat-tqegħid tagħhom fis-servizz f'post ieħor tan-network jew 

li jwettqu servizzi tat-trasport speċjali, mhuwiex possibbli jew mhux xieraq li tiġi 

identifikata l-entità responsabbli għall-manutenzjoni. F'tali każijiet eċċezzjoanli, l-awtorità 

tas-sigurtà nazzjonali għandha tkun permessa taċċetta vetturi fuq in-network li għalihom 

tkun kompetenti mingħajr ma tkun assenjata lilhom entità responsabbli għall-

manutenzjoni.

(6) Meta din l-entità responsabbli għall-manutenzjoni hija intrapriża ferrovjarja jew 

amministrattur ta' l-infrastruttura, is-sistema ta' amministrazzjoni ta' sigurtà tagħha tinkludi 

s-sistema ta' manutenzjoni u l-ebda minnhom ma teħtieġ aktar ċertifikazzjoni. Jekk l-entità 

responsabbli għall-manutenzjoni mhijiex intrapriża ferrovjarja jew amministrattur ta' l-

infrastruttura, tista' tkun iċċertifikata skond sistema li għandha tkun żviluppata mill-

Aġenzija tal-Ferroviji Ewropej u adottata mill-Kummissjoni. Iċ-ċertifikat mogħti lil dik l-

entità għandu jiggarantixxi li l-ħtiġiet ta' manutenzjoni ta' din id-Direttiva huma sodisfatti 

għal kwalunkwe vettura li għaliha hija responsabbli. Dan iċ-ċertifikat għandu jkun validu 

fil-Komunità kollha.
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(7) Qed jiġu żviluppati ħtiġiet ta' manutenzjoni fil-kuntest tad-Direttiva dwar l-Interoperabilita' 

tal-Ferroviji, b'mod partikolari bħala parti mill-"materjal bir-roti" ta' l-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi għall-interoperabilita' (TSIs). Bħala riżultat tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva 

hemm il-ħtieġa li tkun żgurata koerenza bejn dawn it-TSIs u li l-Kummissjoni tadotta l-

ħtiġiet ta' ċertifikazzjoni għall-entità responsabbli għall-manutenzjoni. Il-Kummissjoni ser 

tikseb dan billi timmodifika, fejn xieraq, it-TSIs rilevanti bl-użu tas-sistema prevista fid-

Direttiva dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja.

(8) Peress li l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri aktar żvilupp u titjib tas-sigurtà fuq il-

ferroviji Kommunitarji ma jistgħux jinkisbu b' mod sodisfaċenti mill-Istati Membri, u 

għalhekk jistgħu, minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-

Komunità tista’tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma 

tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan.

(9) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/49/KE għandhom jiġu 

adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-

proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni1.

                                               

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 
200, 22.7.2006, p. 11).
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(10) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħta s-setgħa li tirrevedi u tadatta l-annessi 

tad-Direttiva 2004/49/KE, li tadotta u tirrevedi metodi komuni ta' sigurtà u miri komuni ta' 

sigurtà, u wkoll li tistabbilixxi sistema ta' ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni. Ladarba dawn 

il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux 

essenzjali tad-Direttiva 2004/49/KE, inter alia, billi jissumplimentawha biż-żieda ta' 

elementi mhux essenzjali ġodda, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 

regolatorja bi skrtuinju prevista fl-Artikolu 5(a) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(11) Stat Membru li m'għandu l-ebda sistema tal-ferroviji, u l-ebda ħsieb immedjat li jkollu 

waħda, ikun taħt obbligu sproporzjonat u mingħajr skop kieku kellu jittrasponi u 

jimplimenta din id-Direttiva. Għalhekk, tali Stat Membru għandu, sakemm ma jkollux 

sistema tal-ferroviji, jiġi eżentat mill-obbligu li jittrasponi u jimplimenta din id-Direttiva.

(12) Skond il-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar leġislazzjoni aħjar1, l-Istati 

Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interessi tal-Komunità, it-tabelli

tagħhom stess, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri 

ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(13) Id-Direttiva 2004/49/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif xieraq,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

                                               

1 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.
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Artikolu 1

Id-Direttiva 2004/49/KE għandha tiġi emendata kif ġej.

1) Għandhom jiżdiedu d-definizzjonijiet li ġejjin ma' l-Artikolu 3:

"(s) 'detentur' tfisser il-persuna jew l-entità li, peress li hija l-proprjetarju ta' vettura jew 

għandha d-dritt li tużaha, tħaddem il-vettura bħala mezz ta’ trasport u hija reġistrata 

bħala tali fir-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi (NVR) previst fl-Artikolu 33 tad-

Direttiva 2008/xxx/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... dwar l-

interoperabblità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunita' (*) () hawn aktar 'il quddiem ''

Direttiva dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja '';

(t) "entità responsabbli għall-manutenzjoni" tfisser entità responsabbli għall-

manutenzjoni ta' vettura bħala tali fl-NVR;

(u) "vettura" tfisser vettura ferrovjarja li tiġri fuq ir-roti tagħha stess fuq linji ferrovjarji, 

bil-katina tal-ġibda jew mingħajr. Vettura hija magħmula minn waħda jew aktar 

subsistemi strutturali u funzjonali jew partijiet ta' tali sibsistemi.

__________________

(*) ĠU L ... .";

2) Fl-Artikolu 4(4), it-terminu 'detentur tal-vaguni' għandu jinbidel b' 'detentur';

                                               

 ĠU: JJ daħħlu n-numru u d-data tad-Direttiva.
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3) L-Artikolu 5(2) għandu jinbidel b’dan li ġej:

"2. Qabel it-30 ta' April 2009, l-Anness I għandu jiġi rivedut, b'mod partikolari sabiex

jiġu inkorporati fih d-definizzjonijiet komuni tas-CSI u l-metodi komuni għall-

kalkolu ta' l-ispiża ta' l-inċidenti. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi 

mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandha tiġi adottata skond il-proċedura 

regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

4) L-Artikolu 6 għandu jinbidel kif ġej:

(a) Il-paragrafu (1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"1. L-ewwel serje ta' CSMs, li bħala minimu jkopru l-metodi deskritti fil-

paragrafu 3(a), għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni qabel it-30 ta' April 

2008. Dawn għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni 

Ewropea.

It-tieni serje ta' CSMs li jkopru l-bqija tal-metodi deskritti fil-paragrafu 3 

għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni qabel it-30 ta' April 2010. Dawn 

għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-

Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 

regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a)."
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(b) Il-punt (c) tal-paragrafu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"(c) Sakemm huma mhumiex koperti mit-TSIs, metodi biex ikunu verifikati s-

subsistemi strutturali tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea huma mħaddma u 

miżmuma skond il-ħtiġiet essenzjali rilevanti."

(c) Il-paragrafu (4) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"4. Is-CSMs għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari, b'kont meħud ta' l-

esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tagħhom u l-iżvilupp globali tas-sigurtà 

ferrovjarja u l-obbligi ta' l-Istati Membri kif stabbiliti fl-Artikolu 4(1). Din il-

miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, 

inter alia, billi tissupplimentaha, għandha tiġa adottata skond il-proċedura 

regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a)."

5) L-Artikolu 7 għandu jiġi emendat kif ġej:

a) Fil-paragrafu (3), l-ewwel u t-tieni subparagrafi għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

"L-ewwel serje ta' abbozz ta' CSTs għandha tkun ibbażata fuq eżami tal-miri eżistenti 

u tal-presatazzjoni ta' sigurtà fl-Istati Membri u għandha tiżgura li l-prestazzjoni ta' 

sigurtà attwali tas-sistema ferrovjarja ma tonqosx fi kwalunkwe Stat Membru. 

Għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni qabel it-30 ta' April 2009 u għandha tkun 

ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Din il-miżura, imfassla biex 

temenda elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia, billi 

tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 

msemmija fl-Artikolu 27(2a).
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It-tieni serje ta' abbozz ta' CSTs hija bbażata fuq l-esperjenza miksuba mill-ewwel 

serje ta' CSTs u l-implimentazzjoni tagħhom. Huma għandhom jirriflettu kwalunkwe 

qasam prijoritarju fejn jeħtieġ li s-sigurtà tittejjeb aktar. Huma għandhom jiġu 

adottati mill-Kummissjoni qabel it-30 ta' April 2011 u għandhom ikunu ppubblikati 

fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Din il-miżura, imfassla biex temenda 

elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia, billi tissupplimentaha, 

għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-

Artikolu 27(2a)."

(b) Il-paragrafu (5) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"5. Is-CSTs għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari, b'kont meħud ta' l-iżvilupp 

globali tas-sigurtà ferrovjarja. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi 

mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia, billi tissupplimentaha, għandha 

tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 

27(2a)."

6) L-Artikolu 10 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) Fil-paragrafu (1), it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

“L-iskop taċ-ċertifikat tas-sigurtà huwa li jipprovdi evidenza li l-intrapriża ferrovjarja 

stabbilixxiet is-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà tagħha u tista' tissodisfa l-

ħtiġiet stabbiliti fit-TSIs u f’leġislazzjoni Komunitarja rilevanti oħra u f'regoli 

nazzjonali ta' sigurtà sabiex jiġu kkontrollati r-riskji u jkunu provduti servizzi ta’ 

trasport siguri fuq in-network.”
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(b) Il-punt (b) tal-paragrafu 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(b) ċertifikazzjoni li tikkonferma aċċettazzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati mill-

intrapriża ferrovjarja biex jinkisbu ħtiġiet speċifiċi meħtieġa għall-

provvediment sigur tas-servizzi tagħha fuq in-network rilevanti. Dawn il-

ħtiġiet jistgħu jikkonċernaw l-applikazzjoni tat-TSIs u regoli nazzjonali tas-

sigurtà, inklużi r-regoli tat-tħaddim tan-network, l-aċċettazzjoni taċ-ċertifikati 

tal-persunal u l-awtorizzazzjoni biex jitħaddmu l-vetturi wżati mill-intrapriżi

ferrovjarji. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq dokumentazzjoni 

sottomessa mill-intrapriża ferrovjarja deskritta fl-Anness IV.”

7) L-Artikolu 14 għandu jinbidel b' dan li ġej:

"Artikolu 14

Manutenzjoni ta' vetturi

1. Kull vettura, qabel ma titqiegħed fis-servizz jew tintuża fin-netwerk, għandu jkollha 

entità responsabbli għall-manutenzjoni assenjata lilha u din l-entità għandha tkun 

irreġistrata fl-NVR skond l-Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-interoperabblità tas-

sistema ferrovjarja.

2. L-Awtoritajiet tas-Sigurtà Nazzjonali rilevanti jistgħu, f'każijiet eċċezzjonali u 

ristretti għan-networks rispettivi tagħhom, jiddeċiedu derogi għall-obbligu previst fil-

paragrafu (1).



16133/3/07 REV 3 PA/ea 12
DG C 3 MT

3. Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà ta' l-intrapriżi ferrovjarji u amministratturi 

ta' l-infrastruttura kif previst fl-Artikolu 4, l-entità responsabbali għall-manutenzjoni 

għandha tiżgura li l-vetturi huma fi stat sigur permezz ta' sistema għall-manutenzjoni.

4. Meta l-entità responsabbli għall-manutenzjoni hija intrapriża ferrovjarja jew 

amministrattur ta' l-infrastruttura, is-sistema msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-

Artikolu għandha tiġi stabbilita permezz tas-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà 

mniżżla fl-Artikolu 9.

5. Jekk l-entità responsabbli għall-manutenzjoni mhijiex intrapriża ferrovjarja jew 

amministrattur ta' l-infrastruttura, tista' tkun iċċertifikata skond il-paragrafu 6.

6. Abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha,sa... , tadotta 

miżura li tistabbilixxi ċertifikazzjoni ta' l-entità responsabbli għall-manutenzjoni 

rigward is-sistema ta' manutenzjoni tagħha. Din il-miżura, imfassla biex temenda l-

elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi tissupplimentaha, għandha tiġi 

adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a). Din

il-miżura għandha tinkludi l-ħtiġiet għaċ-ċertifikazzjoni ta' l-entità responsabbli 

għall-manutenzjoni abbażi ta' l-approvazzjoni tas-sistema ta' manutenzjoni tagħha, il-

format u l-validità taċ-ċertifikat u l-korp jew korpi responsabbli għall-ħruġ tiegħu, u 

l-kontrolli meħtieġa għall-funzjonament tas-sistema taċ-ċertifikazzjoni.

                                               

 Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
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7. Iċ-ċertifikati mogħtija skond il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu għandhom 

jikkonfermaw konformità mal-ħtiġiet imsemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u 

għandhom ikunu validi tul il-Komunità. Jekk l-entità responsabbli għall-

manutenzjoni mhijiex ċertifikata, intrapriża ferrovjarja jew amministrattur ta' l-

infrastruttura għandu jiżgura, permezz tas-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà 

tagħha mniżżla fl-Artkolu 9, li l-proċeduri kollha ta' manutenzjoni rilevanti huma 

applikati b'mod xieraq.

8) L-Artikolu 16(2) għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) Is-subparagrafi (a) u (b) tal-paragrafu 2 huma sostitwiti bis-subparagrafu li ġej:

"(a) L-awtorizzazzjoni li s-subsistemi struttuali li jikkostitwixxu s-sistema 

ferrovjarja jidaħħlu fis-servizz skond l-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar l-

Interoperabblità tas-Sistema Ferrovjarja u li jiġi verifikat li huma mħaddma u 

miżmuma skond il-ħtiġiet essenzjali rilevanti;"

(b) Il-punt (b) għandu jitħassar.

(c) Il-punt g għandu jinbidel b'dan li ġej:

"(g) superviżjoni li l-vetturi jkunu reġistrati fl-NVR kif dovut u li informazzjoni 

relatata mas-sigurtà li jkun fiha tkun preċiża u miżmuma aġġornata;";
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9) Il-punt li ġej għandu jiżdied ma' l-Artikolu 18:

"(e) derogi li ġew deċiżi skond l-Artikolu 14 (2)."

10) L-Artikolu 26 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"Artikolu 26

Adattament ta' l-Annessi

L-Annessi għandhom jiġu adatti skond il-progress xjentifiku u tekniku. Din il-miżura, 

imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandha tiġi adottata 

skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

11) L-Artikolu 27 għabdu jiġi emendat kif ġej:

(a) Għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej :

''2a Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) 

sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-

dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha."

(b) Il-paragrafu 4 għandu jitħassar:

12) Il-punt 3 ta' l-Anness II għandu jitħassar.
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Artikolu 2

Implimentazzjoni u trasposizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 

amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa .... Huma għandhom 

minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, huma għandhom ikollhom referenza għal 

din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fil-ħin tal-

pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti 

mill-Istati Membri.

L-obbligi għat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva m'għandhomx 

japplikaw għar-Repubblika ta' Ċipru u għar-Repubblika ta' Malta sakemm l-ebda sistema 

ferrovjarja ma tiġi stabbilita fit-territorji rispettivi tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 

ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 

Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

                                               

 24 xahar mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
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Artikolu 4

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. Introduzzjoni

Fit-13 ta' Diċembru 2006, il-Kummissjoni ppreżentat tliet proposti leġislattivi primarjament 

immirati lejn il-faċilitazzjoni tal-moviment tal-vetturi ferrovjarji fl-Unjoni Ewropea kollha:

 proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2004/49/KE fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija 

tal-Komunità 1(minn hawn 'il quddiem imsejħa d-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija);

 proposta għal Direttiva dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja2 (minn 

hawn 'il quddiem imsejħa d-Direttiva dwar l-Interoperabilità Ferrovjarja);

 proposta għal Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi 

Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji3 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ ir-Regolament ta' l-

Aġenzija);

Fid-29 ta' Novembru 2007, il-Parlament Ewropew ivvota l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari.

Fit-3 ta' Marzu 2008, il-Kunsill ser jadotta l-Pożizzjoni Komuni tiegħu. Fit-twettiq tal-ħidma tiegħu, 

il-Kunsill ħa kont ta’ l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali4. Il-Kumitat tar-Reġjuni ddeċieda 

li ma jadottax opinjoni dwar il-proposti msemmijin hawn fuq.

II. Analiżi tal-Pożizzjoni Komuni

1. Ġenerali

Bil-ħsieb li l-linji tal-ferroviji jkun jista' jwettqu r-rwol ewlieni tiegħu fir-rigward tal-mobbiltà 

sostenibbli fl-Unjoni Ewropea, il-Kunsill jimmiria lejn l-iżvilupp gradwali ta' żona Ewropea 

integrata tal-linji tal-ferroviji. F'dan il-kuntest, il-Kunsill jikkunsidra li t-tliet proposti leġislattivi li 

jirriformulaw id-direttivi dwar l-interoperabbiltà għall-ferroviji konvenzjonali u ta' veloċità għolja u 

li jemendaw id-Direttiva dwar is-Sigurtà Ferrovjarja u r-Regolament ta' l-Aġenzija jistgħu jġibu 

titjieb importanti għall-parti teknika tal-qafas regolatorju għal-linji tal-ferrovija Ewropej. 

                                               
1 ĠU C 126, 07.06.2007, p 7.
2 ĠU C 126, 07.06.2007, p 7.
3 ĠU C 126, 07.06.2007, p 7.
4 ĠU C 256, 27.10.2007, p. 39.
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Dawn il-proposti jnaqqsu l-ostakli eżistenti għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-vetturi ferrovjarji fuq in-

netwerk ferrovjarju Ewropew b'hekk tiġi faċilitata l-aċċettazzjoni ta' l-awtorizzazzjonijiet ta' vetturi 

ferrovjarji fost l-Istati Membri.

Il-Kunsill u l-Parlament irnexxielhom jilħqu ftehim fl-ewwel qari dwar il-proposta għal Direttiva 

dwar l-Interoperabilità Ferrovjarja sabiex il-Kunsill ikun jista' jadotta l-att propost hekk emendat.

Madankollu, il-Kunsill u l-Parlament ma setgħux jallinjaw il-pożizzjonijiet tagħhom fl-ewwel qari 

dwar il-proposti li jemendaw id-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija u r-Regolament ta' l-

Aġenzija. B'konsegwenza, il-Kunsill adotta Pożizzjonijiet Komuni dwar iż-żewġ proposti, b'hekk 

ittieħed kont ta' l-emendi li l-Parlament adotta fl-Opinjonijiet ta' l-ewwel qari tiegħu.

2. Kwistjonijiet ewlenin ta' politika

It-tliet bidliet ewlenin li l-Kunsill għamel għall-proposta tal-Kummissjoni huma mniżżlin hawn taħt.

Barra minn hekk, il-Kunsill jipprevedi eżenzjoni għal Ċipru u għal Malta.

2.1 Integrazzjoni tad-dispożizzjonijiet kollha dwar il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni f'att uniku 

wieħed

Kemm id-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija kif ukoll id-Direttiva dwar l-

Interoperabilità Ferrovjarja attwalment fis-seħħ fihom dispożizzjonijiet li jittrattaw il-

proċeduri ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid ta' vetturi ferrovjarji f'servizz. Din ta' l-aħħar 

tittratta ma' partijiet ġodda jew aġġornati tas-sistema ferrovjarja Komunitarja u ta' qabel 

tittratta mal-vetturi li diġà qed jintużaw. Skond ir-Regolamentazzjoni Aħjar, u bil-ħsieb tas-

simplifikazzjoni tal-leġislazzjoni Komunitarja, il-Kunsill jinkorpora d-dispożizzjonijiet kollha 

dwar l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid f'servizz tal-vetturi f'att legali uniku. Minn hemm 'l 

hemm, l-Artikolu 14 eżistenti iżda emendat, l-Artikolu 14a ġdid u l-Anness il-ġdid tal-

proposta li temenda d-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija huma trasferiti għad-

Direttiva dwar l-Interoperabilità Ferrovjarja. Il-Parlament qabel ma' dan it-trasferiment fil-

kuntest tal-ftehim ta' l-ewwel qari dwar id-Direttiva dwar l-Interoperabilità Ferrovjarja.

B'konsegwenza, il-Kunsill jista' fil-prinċipju jaċċetta l-emendi 20, 26 u 27 kompletament.

Barra minn hekk, il-Kunsill jista' fil-prinċipju jsegwi l-emenda 18 peress li, bħala riżultat tat-

trasferiment, il-leġislatur jista' jżomm lura milli jagħmel kwalunkwe referenza għall-proċeduri 

ta' awtorizzazzjoni fid-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija emendata.
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2.2 Kjarifika tar-rwoli u r-responsabbiltajiet fir-rigward tal-manutenzjoni

B'riżultat tad-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2006 tal-Konvenzjoni ta' l-1999 il-ġdida dwar it-

Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF), id-detenturi ta' vetturi mhumiex aktar 

obbligati jirreġistraw il-vaguni tagħhom ma' impriżi ferrovjarji. Bi tweġiba għal dan l-

iżvilupp, u bil-ħsieb li l-impriżi ferrovjarji jkunu jistgħu jipprovdu servizzi tat-trasport 

mingħajr periklu fuq in-netwerk, il-Kunsill jispeċifika l-konstellazzjoni l-ġdida tar-rwoli u r-

responsabbiltajiet fir-rigward tal-manutenzjoni. Minn hemm 'l hemm, il-Kunsill iressaq 

definizzjoni ġdida ta' "detenur" u jintroduċi l-kunċett ta' "entità responsabbli mill-

manutenzjoni".

Filwaqt li jsegwi kemm jista' jkun mill-qrib id-definizzjoni użata f'COTIF, il-Kunsill 

jistabbilixxi konnessjoni ċara bejn id-detentur u l-vettura tiegħu permezz ta' l-obbligu għad-

detenturi li jirreġistraw bħala tali f'Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi. Il-Kunsill jista' jaċċetta l-

emenda 8 kompletament peress li l-Kunsill u l-Parlament jaqblu dwar id-definizzjoni ta' 

"detentur". Barra minn hekk, l-emenda 9, li kienet introdotta bil-ħsieb li tiġi applikata t-

terminoloġija korretta, tista' tiġi aċċettata fil-prinċipju.

Fil-Pożizzjoni Komuni, huwa previst li l-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni għandhom 

jiżguraw li l-vetturi jkunu fi stat li mhux ta' periklu biex jitħaddmu permezz ta' sistema ta' 

manutenzjoni. Minn hemm 'l hemm, kull vettura, qabel ma titqiegħed f'servizz jew tintuża fuq 

in-netwerk, jeħtieġ li jkollha tali entità li tkun responsabbli mill-manutenzjoni assenzjata 

għaliha. Barra minn hekk, kull entità responsabbli mill-manutenzjoni għandha tkun reġistrata 

f'Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi. L-Awtorità Nazzjonali dwar is-Sigurtà f'każijiet eċċezzjonali 

biss, u b'restrizzjoni għan-netwerk rispettiva tagħha, tista' tiddeċiedi li tidderoga mill-obbligu 

li tassenja entità li tkun responsabbli mill-manutenzjoni ta' vettura. Tali derogi jeħtieġ li jkunu 

ppubblikati mill-awtorità fir-rapport annwali tagħha. Permezz ta' din is-sistema, il-Kunsill 

għandu l-għan li jippermetti lill-impriżi ferrovjarji u lill-maniġers ta' l-infrastruttura li 

jidentifikaw faċilment min hu responsabbli mill-manutenzjoni tal-vetturi li joperaw.
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2.3 Ċertifikazzjoni ta' manutenzjoni

Bil-ħsieb li kemm l-Awtoritajiet Nazzjonali dwar is-Sigurtà kif ukoll il-parteċipanti fil-katina 

tat-trasport ikunu assigurati li l-manutenzjoni tal-vaguni tkun effettivament ikkontrollata, il-

Kunsill jagħżel li jsaħħaħ il-proviżjoni fil-proposta tal-Kummissjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni 

tal-manutenzjoni. Il-Kummissjoni pproponiet li, fejn ikun il-każ, għandha tiġi stabbilita 

sistema ta' ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni għad-detenturi. Bil-kuntrarju ta' dan, il-Kunsill 

jaqbel dwar proviżjoni li tobbliga lill-Kummissjoni tadotta, sa mhux aktar tard minn sena 

wara d-dħul fis-seħħ tal-proposta li temenda d-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija, 

miżura li tistabbilixxi ċ-ċertifikazzjoni ta' l-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni fir-

rigward tas-sistemi ta' manutenzjoni tagħhom. Kemm fil-proposta tal-Kummissjoni kif ukoll 

fil-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill, din is-sistema ta' ċertifikazzjoni hija bbażata fuq 

Rakkomandazzjoni mill-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji. Il-Kunsill jiżgura li ċ-ċeritifikat 

mogħti jkun validu fil-Komunità kollha, u li ser jiggarantixxi li l-entità ċertifikata tissodisfa l-

ħtiġiet ta' manutenzjoni tad-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija għal kwalunkwe 

vettura li għaliha tkun responsabbli.

Barra minn hekk, l-entitajiet responsabbli għall-manutenzjoni jistgħu jieħdu sehem f'din is-

sistema ta ċertifikazzjoni fuq bażi volontarja. Finalment, bil-ħsieb li jkun iċċarat li l-ebda 

ħtiġiet ġodda ma jkunu introdotti għall-impriżi ferrovjarji u l-maniġers ta' l-infrastruttura, il-

Kunsill jispeċifika li s-sistema ta' ġestjoni tas-sigurtà, li l-impriżi tal-linji tal-ferroviji u l-

maniġers ta' l-infrastruttura diġà jeħtieġ li jistabbilixxu taħt id-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji 

tal-Ferrovija attwali, tinkludi s-sistema ta' manutenzjoni.

Fl-emenda 21, il-Parlament jipproponi sistema ta' manutenzjoni tal-vetturi ferrovjarji li hija 

differenti b'żewġ modi mis-sistema stabbilita mill-Kunsill. L-ewwel nett, fejn il-Kunsill -

f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Lulju 2006 li tadotta l-Ispeċifikazzjoni 

Teknika dwar l-Interoperabilità (TSI) dwar il-vaguni u mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 

ta' Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi -

jintroduċi l-kunċett ta' entità responsabbli mill-manutenzjoni, il-Parlament jattribwixxi 

responsabbiltà diretta għall-manutenzjoni ta' vettura lid-detentur. It-tieni, il-Parlament jitlob 

sistema ta' ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni obbligatorja, filwaqt li l-Kunsill - f'konformità ma' 

l-approċċ globali kif deskritt mill-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji - jipprevedi sistema 

volontarja.
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Il-Kunsill ma jistax jaċċetta l-emenda 21 għal tliet raġunijiet. L-ewwel raġuni huwa li l-fatt li 

d-detentur jsir responsabbli mill-manutenzjoni tal-vetturi ma jidhirx koerenti mar-

responsabbiltà ġenerali ta' l-impriżi ferrovjarji u tal-maniġers ta' l-infrastruttura għall-ħidma 

mingħajr periklu tat-trasport kif hemm previst f'dispożizzjonijiet ċentrali oħra tad-Direttiva 

tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija, b'mod partikolari l-Artikolu 4. Raġuni oħra hi li l-Kunsill 

jikkunsidra li l-parteċipazzjoni obbligatorja f'sistema tal-manutenzjoni mhux dejjem adatta u 

tista' twassal għal spejjeż amministrattivi bla bżonn, per eżempju fil-każ ta' vaguni li jkunu 

ġejjin minn pajjiżi terzi jew tipi oħrajn ta' vetturi bħal-lokomotivi u l-karozzi tal-passiġġieri.

Bħala t-tielet raġuni, il-Kunsill jibża' li l-għoti lid-detenturi tar-responsabbiltà għall-

manutenzjoni, li teħtieġ ħila esperta speċifika, tista' titfa' piż fuq l-iżvilupp ta' l-attivitajiet 

ekonomiċi tagħhom.

2.4 Eżenzjoni għal Ċipru u għal Malta

B'kont meħud tal-fatt li Ċipru u Malta ma għandhomx sistemi ferrovjarji, il-Kunsill jipprevedi 

fil-Pożizzjoni Komuni tiegħu għal eżenzjoni mit-trasposizzjoni u l-implimentazzjoni tad-

Direttiva li temenda d-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija dment li ma tkun stabbilita 

l-ebda sistema ferrovjarja fuq it-territorji rispettivi tagħhom.

III. Emendi tal-Parlament Ewropew

It-tweġiba tal-Kunsill għall-emendi 8, 9, 18, 20, 21, 26 u 27 hija stabbilita b'rabta mal-kwistjonijiet 

prinċipali.

Barra minn hekk, il-Kunsill jista' jaċċetta kompletament l-emenda 2 dwar it-tabelli ta' 

korrellazzjoni. Barra minn hekk, l-emendi 16 u 17 dwar il-korrezzjoni ta' verżjoni lingwistika huma 

aċċettabbli fil-prinċipju. Madankollu, għal raġunijiet legali jew tekniċi l-Kunsill ma jistax jaċċetta l-

emendi li ġejjin:

 L-emenda 3 minħabba li l-objettivi tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema jaqgħu barra l-kamp ta' 

applikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni;
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 L-emendi 4 sa 7 reċiprokament relatati minħabba li d-definizzjoni proposta ta' "regoli ta' 

sigurtà nazzjonali" mhix kompatibbli ma' l-Anness II għad-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-

Ferrovija fejn hija mogħtija deskrizzjoni tar-regoli ta' sigurtà nazzjonali, u minħabba li t-

terminu "rekwiżiti essenzjali" huwa użat f'sens meqjus wisq limitat;

 L-emenda 14 minħabba li l-Kunsill huwa tal-fehma li d-diskussjoni dwar l-iżvilupp ta' Miri 

Komuni ta' Sigurtà (CSTs) seħħet fil-ħin ta' l-adozzjoni tad-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-

Ferrovija u ma għandhiex terġa' tinfetaħ. Barra minn hekk, il-Kunsill jinnota li, abbażi ta' l-

Artikolu 6(4) tar-Regolament ta' l-Aġenzija, ir-Rakkomandazzjonijiet ta' l-Aġenzija Ewropea 

tal-Ferroviji, fost l-oħrajn dwar is-CSTs, diġà jirrikjedu analiżi dettaljati tal-kost-benefiċċju;

 L-emenda 19 peress li mhix kompatibbli ma' l-istruttura tal-Pożizzjoni Komuni;

 L-emenda 22 dwar il-kwistjoni ta' min għandu jitħalla jitlob opinjoni teknika mill-Aġenzija 

Ewropea tal-Ferroviji. Madankollu, din ma għandhiex tkun aktar kwistjoni kontenzjuża peress 

li, fil-kuntest tad-Direttiva dwar Interoperabilità Ferrovjarja, il-Kunsill u l-Parlament waslu 

għal ftehim dwar l-istess kwistjoni;

 L-emendi 1, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 u 25 dwar il-komitoloġija fejn il-Parlament jintroduċi l-

proċedura ta' urġena għal bosta miżuri. Peress li dawn il-miżuri huwa ta' ambitu ġenerali u 

mfassla biex jemendaw jew jissupplimentaw l-elementi mhux essenzjali tad-Direttiva tas-

Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija, il-Kunsill jaqbel mal-Kummissjoni u mal-Parlament li, għal 

dawn il-miżuri, il-Parlament għandu jkun involut permezz tal-proċedura regolatorja bi 

skrutinju. Minkejja dan, li tkun prevista l-possibbiltà li tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza 

jidher sproporzjonat peress li dawn il-miżuri kollha huma diġà marbuta ma' skadenza 

speċifika jew jeħtieġ jiġu riveduti f'intervalli regolari.
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IV. Konklużjoni

It-tliet proposti leġislattivi dwar l-interoperabilità, is-sigurtà u l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji, li 

jimmirw lejn il-faċilitazzjoni tal-moviment tal-vetturi ferrovjarji fl-Unjoni Ewropea kollha, jagħtu 

kontribut importanti għall-integrazzjoni ulterjuri taż-żona Ewropea tal-linji tal-ferrovija. Il-Kunsill 

u l-Parlament diġà kisbu progress sinifikanti dwar dawn it-tliet proposti, b'mod partikolari billi fl-

ewwel qari waslu għal qbil dwar id-Direttiva dwar l-Interoperabilità Ferrovjarja. Dan jistabbilixxi 

bażi solida għaż-żewġ ko-leġislaturi biex isibu soluzzjonijiet ta' kompromess dwar il-proposti li 

jemendaw id-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija u r-Regolament ta' l-Aġenzija matul id-

diskussjonijiet tat-tieni qari tagħhom.

__________________
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IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussell, 7.3.2008 
COM(2008) 137 finali 

2006/0272 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 
 

dwar 

il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2004/49/KE fuq is-sigurtà 

tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità 
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2006/0272 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 
dwar 

il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2004/49/KE fuq is-sigurtà 

tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità  

1. L-ISFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill (dokument 
COM(2006)784 finali - 2006/0272 COD): 

13.12.2006 

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 11.07.2007 

Data ta’ l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 29.11.2007 

Data ta’ l-adozzjoni b'unanimità tal-pożizzjoni komuni: 03.03.2008 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Fit-13 ta’ Diċembru 2006, il-Kummissjoni Ewropea adottat sensiela ta’ miżuri bil-għan li 
jappoġġaw it-tiġdid tas-settur tal-ferroviji billi jitneħħa x-xkiel għaċ-ċirkolazzjoni tat-trenijiet 
fin-netwerk ferrovjarju Ewropew.  

Il-Kummissjoni niedet din l-inizjattiva għal żewġ raġunijiet ewlenin: 

– biex tiffaċilita ċ-ċirkolazzjoni ħielsa tat-trenijiet fl-Unjoni Ewropea billi l-proċedura għad-
dħul fis-servizz tal-lokomotivi tagħmilha aktar trasparenti u effikaċi; 

– biex tissemplifika l-ambitu regolatorju billi ssaħħaħ u tgħaqqad id-Direttiva dwar l-
interoperabbiltà ferrovjarja.  

Waħda minn dawn il-miżuri hija l-emendar tad-Direttiva 2004/49/KE fuq is-sikurezza 
ferrovjarja. Fit-tfassil ta’ din il-proposta, il-Kummissjoni kellha tliet għanijiet: 

– l-introduzzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta' l-awtorizzazzjonijiet għad-
dħul fis-servizz diġà maħruġin minn Stat Membru. Skond dan il-prinċipju, il-vetturi 
ferrovjarji li d-dħul fis-servizz tagħhom diġà jkun ġie awtorizzat fi Stat Membru mhumiex 
se jeħtieġu ċertifikazzjoni addizzjonali fi Stat Membru ieħor, għajr fejn jidħlu r-rekwiżiti 
nazzjonali supplimentari li joħorġu, per eżempju, mill-karatteristiċi partikolari tan-netwerk 
lokali; 

– it-twessigħ tal-kompetenzi ta' l-Aġenzija sabiex tkun tista’ telenka d-diversi proċeduri 
nazzjonali u regoli tekniċi eżistenti, u tfassal u taġġorna l-lista tar-rekwiżiti li għandhom 
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jiġu vverifikati darba biss, sew għax għandhom x'jaqsmu ma’ regoli rikonoxxuti 
internazzjonalment, kif ukoll għax jistgħu jitqiesu bħala ewkivalenti.  

– l-iċċarar tar-relazzjonijiet bejn l-impriża ferrovjarja u l-entità responsabbli għall-
manutenzjoni. Fil-fatt, id-dħul fis-seħħ tal-konvenzjoni l-ġdida dwar it-trasport ferrovjarju 
internazzjonali (COTIF 1999) ġab miegħu regoli ġodda fil-qasam tal-kuntratti ta’ l-użu tal-
vetturi. Għaldaqstant, huwa propost li jiġi ddefinit il-kunċett ta’ sid ta’ vetturi, u li tiġi 
speċifikata r-relazzjoni bejn is-sidien tal-vetturi u bejn l-impriżi ferrovjarji, fuq kollox fil-
qasam tal-manutenzjoni.  

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

It-tliet istituzzjonijiet għamlu ħilithom biex jiffaċilitaw ftehim bikri fuq dan is-suġġett fl-
ewwel qari. Madankollu, dan ma kienx possibbli minħabba l-eżiġenzi tal-Parlament 
Ewropew, partikolarment rigward id-definizzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-impriżi ferrovjajri u 
s-sidien tal-vetturi fil-qasam tal-manutenzjoni.  

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, adottata bl-unanimità, mhijiex ta’ ħsara għall-miri essenzjali 
jew għall-istrateġija bażika tal-proposta tal-Kummissjoni.  

Barra minn hekk, il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill diġà tinkludi parti mill-emendi adottati 
mill-Parlament Ewropew, u tiżgura l-koerenza meħtieġa għar-riformulazzjoni tad-Direttivi 
dwar l-interoperabbiltà ferrovjarja (il-proposta COM(2006)783 finali – 2006/273 (COD)), li 
fuqha ntlaħaq ftehim fl-ewwel qari. B'mod partikolari, ġie miftiehem li l-kontenut ta’ l-
Artikolu 14 tad-Direttiva dwar is-sikurezza ferrovjarja (flimkien ma’ l-Artikolu ġdid 14a) 
jitmexxa għad-Direttiva l-ġdida dwar l-interoperabbiltà, bil-għan li jinġabru f'att wieħed il-
proċeduri kollha marbutin mad-dħul fis-servizz tal-vetturi ferrovjarji. 

4. KUMMENTI DETTALJATI TAL-KUMMISSJONI 

4.1. Emendi tal-PE aċċettati mill-Kummissjoni u inkorporati bis-sħiħ jew 
parzjalment fil-pożizzjoni komuni 

L-emendi 2, 9, 19, 20, 24, 25, 26 u 27, li jiċċaraw, jippreċiżaw jew jikkompletaw il-proposta 
tal-Kummissjoni.  

L-emendi 1, 10, 11, 12, 13, 15 u 23, iżda jeħtieġ li jiġu adattati għat-terminoloġija standard 
mogħtija fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE li temenda d-Deċiżjoni 1999/468/KE li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni.  

L-emenda 8: ir-referenza għar-reġistru NVR (National Vehicle Register) hija konformi mad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-NVR tad-9 ta’ Novembru 20071. Madankollu, din id-
definizzjoni ġiet emendata mill-Kunsill fil-pożizzjoni komuni tiegħu biex tiġi koerenti ma’ l-
Artikolu l-ġdid dwar il-manutenzjoni tal-vetturi.  

                                                 
1 ĠU L 305, 23.11.2007, p. 30. 
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Fir-rigward ta' l-emenda 18, l-ewwel paragrafu m'għadux meħtieġ, għax ġie miftiehem li l-
kontenut ta’ l-Artikolu 14 jitmexxa għad-Direttiva l-ġdida dwar l-interoperabbiltà ferrovjarja. 

4.2. Emendi tal-Parlament Ewropew irrifjutati mill-Kummissjoni u mhux 
inkorporati fl-intier tagħhom jew parzjalment fil-pożizzjoni komuni 

L-emenda 3, għax ir-rabta bejn id-Direttiva dwar l-interoperabbiltà u d-Direttiva 89/391/KEE 
(dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema 
fuq ix-xogħol, u l-istabbiliment ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi biex jimminimizzaw ir-riskji tat-
trasport ferrovjarju għall-impjegati) diġà tissemma fil-premessa 14 tad-Direttiva attwalment 
fis-seħħ. 

L-emendi 4, 5, 6 u 7, għax ma jkunx xieraq li tiġi emendata d-definizzjoni oriġinali ta’ "regoli 
nazzjonali tas-sikurezza" stipulata fid-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sikurezza ferrovjarja, li 
għadha kemm ġiet trasposta mill-Istati Membri kollha. Din id-definizzjoni qatt ma ġiet 
ikkontestata mill-partijiet involuti. Fis-sustanza, ir-regoli nazzjonali tas-sikurezza ma 
jikkonċernawx l-eżiġenzi kollha essenzjali tad-Direttivi dwar l-interoperabbiltà ferrovjarja. 
Per eżempju, uħud mir-regoli nazzjonali tas-sikurezza jikkonċernaw l-ambjent.  

Fir-rigward ta’ l-emenda 14, l-għanijiet komuni tas-sikurezza (CSOs) u l-proċedura biex dawn 
jiġu adottati ġew miftiehma fl-2004. Il-ħidmiet imxew 'il quddiem sew, u ma jkunx xieraq li 
jinbidlu l-ipoteżijiet f'nofs ix-xogħol. Min-naħa l-oħra, analiżi ta’ l-ispejjeż u l-benefiċċji diġà 
hija pprovduta fl-Artikolu 6(4) tad-Direttiva oriġinali. 

L-emendi 16 u 17, li jirreferu għal livell għoli ta’ sikurezza, u li għalihom formulazzjoni aktar 
koerenti mal-bqija tad-Direttiva diġà tniżżlet fil-qafas tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill.  

L-emenda 22, dwar il-possibbiltà li jintalab parir tekniku mill-Aġenzija tal-Ferroviji fil-każ ta’ 
deċiżjoni negattiva fir-rigward tal-ħruġ ta’ ċertifikati jew awtorizzazzjonijiet ta’ sikurezza 
min-naħa ta’ l-awtorità tas-sikurezza, għax dan imur lil hinn mill-għanijiet stipulati fil-
proposta tal-Kummissjoni. 

4.3. Emendi tal-PE aċċettati mill-Kummissjoni u inkorporati fl-intier tagħhom jew 
parzjalment fil-pożizzjoni komuni 

L-emenda 21, li l-Kummissjoni kienet aċċettat fil-prinċipju. Madankollu, it-test tal-pożizzjoni 
komuni jissejjes fuq il-kunċett ta’ "l-entità responsabbli għall-manutenzjoni", li issa jifform 
parti mill-qafas regolatorju l-ġdid tal-Komunità (jinsab imfisser fl-STI dwar il-"vetturi"2, u 
fid-Deċiżjoni dwar ir-reġistru NVR imsemmi aktar ’il fuq). Barra minn hekk, in-natura 
obbligatorja jew voluntarja tas-sistema ta’ ċertifikazzjoni tad-detenturi ma għandhiex tkun 
iffissata fid-Direttiva, iżda wara l-valutazzjoni ta’ l-impatt li għandha ssir mill-Aġenzija. 

5. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni tqis li l-pożizzjoni komuni adottata b’unamimità fit-3 ta' Marzu 2008 
tikkontribwixxi għall-għanijiet essenzjali u għall-istrateġija bażika tal-proposta tagħha, u 
għaldaqstant tista’ tappoġġaha. 

                                                 
2 ĠU L 344, 8.12.2006, p. 1. 
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