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REGOLAMENT (UE) 2016/…

 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' …

li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 tal-Kunsill

 dwar regoli komuni għan-normalizzazzjoni

 tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-

Artikoli 91 u 109 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

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

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja3,

1 ĠU C 327, 12.11.2013, p. 122.
2 ĠU C 356, 5.12.2013, p. 92.
3 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Frar 2014 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-

Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tas-17 ta’ Ottubru 2016 (għadha ma 
ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ... (għadha ma 
ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1192/691 jippermetti lill-Istati Membri li 

jikkumpensaw 40 intrapriża ferrovjarja enumerata għall-ħlas ta’ obbligi li intrapriżi ta' 

modi oħra ta' trasport ma għandhomx għalfejn iġarrbuhom. L-applikazzjoni korretta tar-

regoli għan-normalizzazzjoni tirriżulta fl-eżenzjoni għal Stati Membri mill-obbligi ta' 

notifika ta' għajnuna mill-Istat.

(2) Sensiela ta’ atti legali tal-Unjoni ġew adottati li fetħu għall-kompetizzjoni s-suq tat-trasport 

ferrovjarju tal-merkanzija u dak internazzjonali tat-trasport ferrovjarju tal-passiġġieri u 

stabbilixxew, fil-każ tad-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, ċerti 

prinċipji fundamentali, li jinkludu li: l-intrapriżi ferrovjarji jkunu mmaniġġjati skont il-

prinċipji li japplikaw għall-kumpaniji kummerċjali; li l-entitajiet responsabbli għall-

allokazzjoni ta' kapaċità u l-impożizzjoni ta' tariffi għall-infrastruttura ferrovjarja jkunu 

separati minn entitajiet li jħaddmu servizzi ferrovjarji, u li għandu jkun hemm separazzjoni 

tal-kontijiet; li kull intrapriża ferrovjarja mogħtija liċenzja skont il-kriterji tal-Unjoni jrid 

ikollha aċċess għall-infrastruttura ferrovjarja fuq bażi ġusta u nondiskriminatorja; u li l-

maniġers tal-infrastruttura jistgħu jibbenefikaw minn finanzjament mill-Istat.

(3) Ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 huwa inkonsistenti u inkompatibbli ma' miżuri 

leġislattivi fis-seħħ attwalment. B’mod partikolari, fil-kuntest ta’ suq liberalizzat, fejn l-

intrapriżi ferrovjarji jikkompetu direttament mal-intrapriżi ferrovjarji enumerati, ma 

għadux xieraq li dawk iż-żewġ gruppi jiġu ttrattati f'mod differenti minn xulxin.

1 Regolament (KEE) Nru 1192/69 tas-26 ta' Ġunju 1969 dwar regoli komuni għan-
normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija (ĠU L 156, 28.6.1969, p. 8).

2 Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li 
tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 32).
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(4) Sabiex jiġu eliminati l-inkonsistenzi fl-ordni ġuridika tal-Unjoni u bil-għan li jingħata 

kontribut għas-simplifikazzjoni billi jitneħħa att legali li ma għadux validu, huwa 

għaldaqstant xieraq li r-Regolament (KEE) Nru 1192/69 jitħassar.

(5) L-Istati Membri jistgħu jħallsu kumpens għall-ispejjeż ta’ faċilitajiet ta’ qsim abbażi tal-

Artikolu 8 tad-Direttiva 2012/34/UE. Huma jistgħu, madankollu, jeħtieġu żmien biex 

jemendaw il-liġi u d-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali tagħhom biex jitqies it-

tħassir tar-Regolament (KEE) Nru 1192/69. Bħala konsegwenza, dan it-tħassir m’għandux 

ikollu effett immedjat għal każijiet koperti mill-Anness IV għar-Regolament (KEE) 

Nru 1192/69,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
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Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 huwa mħassar, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-

Regolament li japplikaw għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet għall-każijiet ta' Klassi IV, koperti 

mill-Anness IV għal dak ir-Regolament. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jibqgħu japplikaw 

sal-31 ta' Diċembru 2017.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. INTRODUZZJONI

1. Fit-30 ta' Jannar 2013, il-Kummissjoni bagħtet lill-Kunsill proposta għal Regolament 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 tal-Kunsill 

dwar regoli komuni għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija1.

2. Din il-proposta ġiet ippreżentata bħala parti mill-hekk imsejjaħ Raba’ Pakkett Ferrovjarju 

flimkien ma’ ħames proposti oħra. Għan-negozjati, il-proposti ġew ittrattati f’żewġ gruppi, 

pilastru tekniku u pilastru tas-suq. Din il-proposta hija parti mill-pilastru tas-suq.

3. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta l-opinjoni tiegħu dwar il-proposta fl-10 ta’ 

Lulju 2013. Il-Kumitat tar-Reġjuni adotta l-opinjoni tiegħu fit-8 ta’ Ottubru 2013.

4. Il-Parlament Ewropew adotta l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-26 ta’ Frar 2014.

5. Fit-3 ta’ Diċembru 2014, il-Kunsill (Trasport, Telekomunikazzjoni u Enerġija) laħaq qbil 

(l-"approċċ ġenerali")2 dwar il-proposta li tħassar ir-Regolament 1192/69.

6. Fid-19 ta’ April 2016, intlaħaq qbil mal-Parlament Ewropew dwar test ta’ kompromess.

7. Fl-20 ta’ Settembru 2016, il-Kunsill adotta qbil politiku3 dwar it-test ta’ kompromess.

8. Filwaqt li jittieħed kont tal-qbil imsemmi hawn fuq u wara reviżjoni mill-Ġuristi-Lingwisti, 

il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-17 ta’ Ottubru 2016, f’konformità 

mal-proċedura leġislattiva ordinarja stabbilita fl-Artikolu 294 tat-Trattat dwar 

il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

1 ĠU L 156, 28.6.1969, p. 283.
2 Ara d-dok. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Ara d-dok. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. OBJETTIV

9. L-objettiv uniku tal-proposta huwa li jħassar regolament li ma jgħoddx għal dan iż-żmien li 

ġie adottat meta l-organizzazzjonijiet li jipprovdu s-servizzi ferrovjarji kienu jissodisfaw ċerti 

responsabbiltajiet tas-settur pubbliku. Ir-regolament kien jipprovdi l-qafas għal kumpens 

tal-ispejjeż u l-benefiċċji li jirriżultaw minn dawk ir-responsabbiltajiet.

III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

10. Il-Kunsill jikkunsidra li r-Regolament (KEE) Nru 1192/69 ma għadux kompatibbli 

mal-organizzazzjoni moderna tas-settur ferrovjarju. Madankollu, il-Kunsill huwa konxju li 

r-Regolament għadu jintuża, b’mod partikolari għall-kumpens għall-ispejjeż relatati ma’ ċerti 

faċilitajiet ta' intersezzjoni fl-istess livell. Għalhekk huwa ġġustifikat perijodu transitorju 

għall-kumpens tal-ispejjeż għall-intersezzjonijiet fl-istess livell, bil-perspettiva ta’ transizzjoni 

bla xkiel għas-sistema l-ġdida.

IV. KONKLUŻJONI

11. Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tirrifletti l-kompromess maqbul bejn il-Kunsill u 

l-Parlament Ewropew, bl-appoġġ tal-Kummissjoni.

12. Dan il-kompromess huwa kkonfermat b’ittra mill-President tal-Kumitat tal-Parlament 

Ewropew għat-Trasport u t-Turiżmu indirizzata lill-President tal-Kumitat tar-Rappreżentanti 

Permanenti (Parti 1) fit-13 ta’ Lulju 2016.

13. Il-pożizzjoni tal-Kunsill tieħu kont sħiħ tal-proposta tal-Kummissjoni u tal-emendi proposti 

mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. Għalhekk, il-Kunsill jemmen li l-pożizzjoni tiegħu 

fl-ewwel qari tirrappreżenta kompromess ibbilanċjat.
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NOTA PUNT "I/A" 
minn: Segre ta rja t Ġenera li ta l-Kuns ill 
lil: Kumita t ta r-Rappreżentanti Permanenti/Kuns ill 
Suġġe tt: Abbozz ta ’ Regolament ta l-Parlament Ewropew u ta l-Kuns ill li jħassar ir-

Regolament (KEE) Nru 1192/69 ta l-Kuns ill dwar regoli komuni għan-
normalizzazzjoni ta l-kontijie t ta ' intrapriżi ta l-fe rrovija  (l-ewwel qari) 
- Adozzjoni ta l-pożizzjoni ta l-Kuns ill fl-ewwel qa ri u tad-dikjarazzjoni ta r-
raġunijie t ta l-Kuns ill 

 

1. Fil-31 ta’ Jannar 2013, il-Kummissjoni bagħtet lill-Kunsill il-proposta msemmija hawn fuq1, 

ibbażata fuq l-Artikolu 91 u l-Artikolu 109 TFUE.

2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fl-10 ta' Lulju 20132. Il-

Kumitat tar-Reġjuni ta l-opinjoni tiegħu fit-8 ta' Ottubru 20133.

3. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-26 ta' Frar 20144.

1 dok. 6015/13.
2 ĠU C 327, 12.11.2013, p. 122.
3 ĠU C 356, 15.12.2013, p. 92. 
4 dok. 6830/14.
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4. Waqt it-3484 laqgħa tiegħu tad-29 ta' Settembru 2016, il-Kunsill Affarijiet Ġenerali laħaq qbil 

politiku dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari rigward ir-Regolament imsemmi hawn 

fuq1.

5. Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti huwa mistieden jissuġġerixxi lill-Kunsill biex 

jadotta, bħala punt "A" tal-aġenda ta' laqgħa li jmiss, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

kif tinsab fid-dokument 11197/16 u d-dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tinsab fid-dokument 

11197/16 ADD 1.

1 F'konformità mal-ittra tat-13 ta' Lulju 2016, indirizzata mill-President tal-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu tal-Parlament Ewropew lill-President tal-Coreper, il-Parlament 
Ewropew, waqt it-tieni qari tiegħu, għandu japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 
mingħajr emendi.
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IL-KUMMISSJONI 
EWROPEA  

Brussell, 24.10.2016  

COM(2016) 688 final 

2013/0013 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

 

dwar 

il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 tal-Kunsill dwar regoli komuni 

għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 
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2013/0013 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

 

dwar 

il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 tal-Kunsill dwar regoli komuni 

għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

1. SFOND 

Fit-30 ta’ Jannar 2013, il-Kummissjoni adottat pakkett komprensiv ta’ sitt proposti leġiżlattivi 

li għandu l-għan li jwassal kwalità aħjar u aktar għażla fis-servizzi ferrovjarji fl-Ewropa. 

Hemm bżonn ta’ titjib fil-kwalità u fl-effiċjenza tas-servizzi biex il-passiġġieri jqisu lill-

ferroviji bħala għażla aktar attraenti, u biex tiġi mħeġġa bidla modali. Jistgħu jinkisbu valur 

aqwa għall-flus u aktar sostenibbiltà fejn il-fondi pubbliċi huma skarsi. 

Il-pakkett għandu wkoll l-għan li jħeġġeġ l-innovazzjoni fil-ferroviji tal-UE, b'mod li dawn 

jissodisfaw l-aspettattivi tal-utenti. Dan iwettqu permezz ta' tliet modi differenti u li huma 

relatati ma' xulxin billi: 

(1) jiftaħ is-swieq domestiċi tal-passiġġieri għall-kompetizzjoni, u joħloq l-obbligu li 

jsiru offerti għall-kuntratti pubbliċi għal servizzi; 

(2) isaħħaħ l-indipendenza tal-maniġers tal-infrastruttura, b'mod li dawn ikunu jistgħu 

jikkontrollaw il-funzjonijiet ċentrali kollha tan-netwerk ferrovjarju u jiżguraw li 

kulħadd igawdi minn aċċess ġust għall-ferroviji; 

(3) isaħħaħ ir-rwol tal-Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji biex din issir punt uniku ta' 

servizz għall-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet validi, fil-livell tal-UE kollha, għat-tqegħid 

fis-suq tal-vetturi, u għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' sikurezza għall-operaturi fl-UE. 

 

Id-data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill 

(dokument COM(2013) 26 final — 2013/0013 COD): 

 

 

il-31 ta’ Jannar 2013 

Id-data tal-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew:   

il-11 ta’ Lulju 2013 

Id-data tal-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni:  it-8 ta’ Ottubru 2013 

Id-data tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari:  is-26 ta’ Frar 2014 

Id-data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill: is-17 ta’ Ottubru 2016  
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2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

L-għan ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni li tħassar ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 

tal-Kunsill dwar regoli komuni għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta’ intrapriżi tal-ferrovija 

huwa li jiġu eliminati l-inkonsistenzi fl-ordni ġuridika tal-UE u, skont l-għanijiet tal-

programm REFIT tal-Kummissjoni, ikun hemm kontribut għas-simplifikazzjoni billi jitħassar 

att legali li ma għadux jintuża. 

Ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 (“ir-Regolament”) huwa inkonsistenti u inkompatibbli 

mad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi fis-seħħ bħalissa għal għadd ta' raġunijiet: 

 Billi l-intrapriżi ferrovjarji għandhom ikunu mmaniġġjati skont il-prinċipji li 

japplikaw għall-kumpaniji kummerċjali, mhuwa permissibbli l-ebda kumpens mill-

Istat għall-assigurazzjoni, għall-pensjonijiet, jew għal infiq operattiv ieħor (ħlief fil-

każ ta' kumpens għall-forniment ta' servizzi pubbliċi). Dan il-prinċipju mhux biss 

huwa stabbilit b'mod ġenerali skont ir-regoli tat-Trattat dwar l-għajnuna mill-Istat, 

iżda huwa stabbilit b'mod aktar speċifiku fil-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat 

għall-intrapriżi ferrovjarji (2008/C 184/07). 

 Il-lista ta' intrapriżi ferrovjarji eliġibbli għall-kumpens skont ir-Regolament u l-

klassifikazzjoni ta' tipi ta' kumpens li jistgħu jitħallsu lill-intrapriżi ferrovjarji 

jippresupponu integrazzjoni tal-ġestjoni tal-infrastruttura fl-attivitajiet ta' intrapriżi 

ferrovjarji li hija inkonsistenti mal-prinċipji tas-separazzjoni tal-funzjonijiet 

essenzjali u tas-separazzjoni tal-kontijiet. 

 Dan ir-Regolament isemmi biss 40 intrapriża ferrovjarja bħala eliġibbli għall-

kumpens. Meta ġie adottat ir-Regolament, dan ma nħassx li kien problematiku peress 

li l-intrapriżi ferrovjarji diġà stabbiliti kienu jikkompetu esklussivament ma’ modi 

oħrajn ta’ trasport u mhux ma’ intrapriżi ferrovjarji oħrajn. Madankollu, fil-kuntest 

ta’ suq liberalizzat, fejn l-intrapriżi ferrovjarji jikkompetu direttament mal-monopolji 

tradizzjonali, l-għoti ta’ kumpens finanzjarju lil ċerti intrapriżi ferrovjarji biss ma 

għadux ġustifikat. Jekk il-kundizzjonijiet finanzjarji jvarjaw għall-intrapriżi 

ferrovjarji (bħala konsegwenza tar-Regolament) mhuwiex żgurat li parteċipanti 

ġodda jkollhom kundizzjonijiet għall-aċċess mhux diskriminatorju. Pereżempju, l-

operaturi ġodda fis-suq jista' jkollhom diffikultajiet biex jattiraw persunal minn 

intrapriżi ferrovjarji diġà stabbiliti, billi dawn tal-aħħar jistgħu jkunu kapaċi joffru 

kundizzjonijiet aktar favorevoli tal-pensjonijiet permezz ta' sussidji li jirċievu skont 

ir-Regolament. 

 Il-ħlasijiet ta’ kumpens skont il-Klassi IV tar-Regolament (l-ispejjeż ta’ faċilitajiet 

ta’ passaġġi invell) biss huma kompatibbli mal-leġiżlazzjoni eżistenti. Dawn il-

ħlasijiet huma spejjeż assoċjati mal-funzjonijiet ta’ maniġer tal-infrastruttura li, skont 

l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2012/34/UE, jista' jibbenefika minn finanzjament mill-

Istat. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament marbuta mal-ħlasijiet tal-

Klassi IV wkoll ma għadx hemm bżonnhom. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL 

Il-pożizzjoni adottata mill-Kunsill fl-ewwel qari fis-17 ta’ Ottubru 2016 tappoġġja l-għanijiet 

ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni, anki jekk il-Kunsill qabel li jiġi pospost it-tħassir tad-

dispożizzjonijiet tar-Regolament li huma applikabbli għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta’ 

intrapriżi tal-ferrovija tal-klassi IV, kif stabbilit fl-Anness IV ta’ dak ir-Regolament. Għalhekk 

għandhom jibqgħu japplikaw sal-31 ta’ Diċembru 2017. 
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4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni taċċetta l-pożizzjoni adottata mill-Kunsill biex b’hekk il-Parlament Ewropew 

jista’ jadotta t-test finali waqt it-tieni qari. Tabilħaqq, il-Kummissjoni hi tal-fehma li l-

adozzjoni kemm tal-pilastru tas-suq kif ukoll tal-pilastru tekniku għandha timmassimizza l-

benefiċċji f’termini tal-kwalità tas-servizz, tal-effiċjenza u tal-kompetittività tal-industrija 

ferrovjarja. 
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