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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kull ċittadin Ewropew, direttament jew indirettament, huwa involut fit-traffiku u fl-użu ta’ l-
infrastruttura. Għaldaqstant huwa d-dritt ta’ kull ċittadin li jħossu sikur kull meta juża jew 
tuża l-infrastruttura tat-toroq. Mill-utenti kollha tat-toroq, l-aktar gruppi vulnerabbli huma 
protetti l-inqas. Dawn jinkludi lill-pedestrijani, iċ-ċiklisti, is-sewwieqa tal-muturi u oħrajn. 
Huwa kruċjali li l-interessi tagħhom jitqiesu bis-sħiħ waqt il-bini u l-evalwazzjoni kollha ta’ l-
infrastruttura.  

Sar ħafna progress mil-lat ta’ sikurezza tal-vetturi. Il-persuni f’karozza li jaħbtu għandhom 
inqas riskju li jmutu jew li jweġġgħu milli kellhom għaxar snin ilu. Għaldaqstant, il-pass li 
jmiss hu li jitnaqqsu wkoll ir-riskji għal utenti vulnerabbli tat-toroq.  Is-separazzjoni ta’ 
kategoriji differenti ta’ utenti tat-toroq fit-traffiku taf tkun azzjoni importanti, u għandha tiġi 
investigata.

Huwa speċjalment importanti li r-riskji għal utenti vulnerabbli tat-toroq jitnaqqsu fl-istati 
membri kollha. Xi pajjiżi għandhom livell għoli ta’ sikurezza, filwaqt li oħrajn m'għandhomx 
il-miżuri relevanti u meħtieġa ta’ sikurezza. Grupp wieħed ta’ utenti vulnerabbli tat-toroq li 
qed juri rata ta’ inċidenti allarmanti u li qed tiżdied huma s-sewwieqa tal-muturi. Dan il-grupp 
qed imur kontra x-xejra tat-tnaqqis fl-imwiet tat-toroq fl-Unjoni Ewropea.  Għaldaqstant 
huwa importanti ħafna li jittieħdu miżuri sabiex jiġi protett dan il-grupp.

Jidher ukoll li huwa importanti li tingħata protezzjoni mhux biss fir-rigward tat-toroq, iżda
wkoll fir-rigward ta’ l-infrastrutturi relatati mas-sikurezza tat-toroq – bħal ċentri ta’ 
komunikazzjoni, ċentri ta’ twissija bikrija, jew ċentri ta’ l-immaniġġjar tat-traffiku – li huma 
involuti fir-regolamentazzjoni tat-traffiku, u li fil-verifiki dwar is-sigurtà, jiġu inklużi – fl-
ispirtu ta’ l-EPCIP – mhux biss il-fatturi mhux sikuri iżda wkoll id-dgħjufiji potenzjali ta’ 
proġett jew ta’ infrastruttura eżistenti tat-toroq.

Fl-aħħarnett, irridu niftakru li l-vulnerabilità ta’ l-infrastrutturi tat-toroq hija aktar ovvja fil-
qafas ta’ avvenimenti mhux mistennija aktar milli fl-operati normali tagħhom; f’dan is-sens, 
jidher li huwa kruċjali li fejn huwa meħtieġ, tiġi inkluża b’mod ċar il-ħtieġa ta’ verifiki u 
kontrolli mhux biss sa meta jibda l-operat, iżda wkoll meta dawn jilħqu l-ogħla veloċità 
tagħhom u fil-każ ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali.

Il-Parlament Ewropew iħoss li huwa neċessarju li l-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva 
proposta jiġi estiż f’dawn iż-żewġ direzzjoni, sabiex jiġi żgurat li s-sikurezza tiġi integrata fil-
fażijiet kollha ta’ tfassil, tiswir u operat – inklużi ċirkustanzi eċċezzjonali – ta’ l-infrasturtturi 
tat-toroq fin-Netwerk Trans-Ewropew Network (TEN-T), sabiex ikun jinkludi wkoll il-
kategoriji kollha ta’ utneti vulnerabbli tat-toroq. Dan huwa sforz importanti sabiex 
jirnexxielna nnaqqsu l-imwiet fuq it-toroq tagħna.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 
t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:
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Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 2

(2) Fil-White Paper tagħha tat-12 ta’ 
Settembru 2001 "Politika għal trasport 
Ewropew għall-2010: il-waqt li niddeċiedu" 
, il-Kummissjoni esprimiet il-bżonn li 
tagħmel evalwazzjoni ta' l-impatt tas-
sikurezza u awditjar tas-sikurezza fit-toroq, 
biex tidentifika u tieħu ħsieb is-sezzjonijiet 
tat-toroq b’riskju għoli madwar il-Komunità.  
Stabbiliet ukoll il-mira li tnaqqas bin-nofs l-
għadd ta’ mwiet fit-toroq Komunitarji bejn l-
2001 u l-2010.

(2) Fil-White Paper tagħha tat-12 ta’ 
Settembru 2001 "Politika għal trasport 
Ewropew għall-2010: il-waqt li niddeċiedu" 
, il-Kummissjoni esprimiet il-bżonn li 
tagħmel evalwazzjoni ta' l-impatt tas-
sikurezza u awditjar tas-sikurezza fit-toroq, 
biex tidentifika, timmaniġġja u tipproteġi s-
sezzjonijiet tat-toroq b’riskju għoli u l-
infrastrutturi tat-toroq madwar il-
Komunità.  Stabbiliet ukoll il-mira li tnaqqas 
bin-nofs l-għadd ta’ mwiet fit-toroq 
Komunitarji bejn l-2001 u l-2010.

Emenda 2
Premessa 3

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħħa, "Programm 
ta' Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-
Toroq: Innaqqsu bin-nofs in-numru ta' vittmi 
ta' inċidenti tat-traffiku fl-Unjoni Ewropea 
sa l-2010: Dmir komuni" , il-Kummissjoni 
identifikat l-infrastruttura tat-toroq bħala t-
tielet pilastru tal-politika għas-sikurezza fit-
toroq, li għandha tagħti kontribut importanti 
lejn il-mira Komunitarja tat-tnaqqis ta' l-
inċidenti.

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħħa, "Programm 
ta' Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-
Toroq: Innaqqsu bin-nofs in-numru ta' vittmi 
ta' inċidenti tat-traffiku fl-Unjoni Ewropea 
sa l-2010: Dmir komuni" , il-Kummissjoni 
identifikat l-infrastruttura tat-toroq bħala t-
tielet pilastru tal-politika għas-sikurezza fit-
toroq, li għandha tagħti kontribut importanti 
lejn il-mira Komunitarja tat-tnaqqis ta' l-
inċidenti, filwaqt li jingħata qies partikulari 
għal utenti tat-toroq li mhumiex protetti.

Emenda 3
Premessa 4

(4) L-istabbilment ta' proċeduri xierqa 
huwa għodda essenzjali biex titjieb is-
sikurezza ta' l-infrastruttura tat-toroq fin-
netwerk trans-Ewropew tat-toroq. L-
evalwazzjoni ta' l-impatt tas-sikurezza fit-
toroq għandha turi, fuq livell strateġiku, l-

(4) L-istabbilment ta' proċeduri xierqa 
huwa għodda essenzjali biex titjieb is-
sikurezza ta' l-infrastruttura tat-toroq fin-
netwerk trans-Ewropew tat-toroq. L-
evalwazzjoni ta' l-impatt tas-sikurezza fit-
toroq għandha turi, fuq livell strateġiku, l-
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implikazzjonijiet fuq is-sikurezza fit-toroq 
ta' diversi alternattivi ta' tfassil ta' proġett ta' 
infrastruttura. Barra minn hekk, l-awditjar 
tas-sikurezza fit-toroq għandu jidentifika 
b'mod dettaljat il-karatteristiċi mhux sikuri 
ta' proġett ta' infrastruttura tat-toroq. 
Għaldaqstant huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
proċeduri li għandhom ikunu segwiti f'dawk 
iż-żewġ oqsma, bil-għan li tiżdied is-
sikurezza fl-infrastrutturi tat-toroq fin-
netwerk trans-Ewropew tat-toroq, filwaqt li 
fl-istess ħin ikunu esklużi l-mini tat-triq li 
huma koperti minn Direttiva 2004/54/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 
ta' April 2004 dwar il-ħtiġiet minimi tas-
sigurtà għall-mini fin-Network Trans-
Ewropew tat-Toroq.

implikazzjonijiet fuq is-sikurezza fit-toroq 
ta' diversi alternattivi ta' tfassil ta' proġett ta' 
infrastruttura. Barra minn hekk, l-awditjar 
tas-sikurezza fit-toroq għandu jidentifika 
b'mod dettaljat il-karatteristiċi mhux sikuri 
u/jew dgħjufiji potenzjali ta' proġett ta' 
infrastruttura tat-toroq. Għaldaqstant huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti proċeduri li 
għandhom ikunu segwiti f'dawk iż-żewġ 
oqsma, bil-għan li tiżdied is-sikurezza fl-
infrastrutturi tat-toroq fin-netwerk trans-
Ewropew tat-toroq, filwaqt li fl-istess ħin 
ikunu esklużi l-mini tat-triq li huma koperti 
minn Direttiva 2004/54/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 
dwar il-ħtiġiet minimi tas-sigurtà għall-mini 
fin-Network Trans-Ewropew tat-Toroq.

Emenda 4
Premessa 5

Ir-rendiment ta' sikurezza ta’ toroq eżistenti 
jrid jittejjeb billi jiġu mmirati investimenti 
fis-sezzjonijiet tat-toroq li jkollhom l-ogħla 
densità ta' inċidenti jew l-ogħla potenzjal ta' 
tnaqqis ta’ inċidenti. Sabiex jadattaw l-
imġiba tagħhom u jżidu l-konformità mar-
regoli tat-traffiku, speċjalment il-limiti tal-
veloċità, is-sewwieqa għandhom ikunu 
konxji qabel ma jidħlu f’sezzjoni ta’ triq 
b’riskju għoli.

Ir-rendiment ta' sikurezza ta’ toroq eżistenti 
jrid jittejjeb billi jiġu mmirati investimenti 
fis-sezzjonijiet tat-toroq li jkollhom l-ogħla 
densità ta' inċidenti jew l-ogħla potenzjal ta' 
tnaqqis ta’ inċidenti. Sabiex jadattaw l-
imġiba tagħhom u jżidu l-konformità mar-
regoli tat-traffiku, speċjalment il-limiti tal-
veloċità, is-sewwieqa għandhom ikunu 
konxji qabel ma jidħlu f’sezzjoni ta’ triq 
b’riskju għoli. Għandu jingħata qies 
partikulari għal utenti tat-toroq li mhumiex 
protetti.

Emenda 5
Premessa 6

(6) Il-ġestjoni ta’ sikurezza fin-netwerk 
għandha potenzjal għoli immedjatament 
malli tiġi implimentata. Ladarba s-
sezzjonijiet tat-toroq b’riskju għoli jkunu 
ġew ttrattati u jkunu ttieħdu miżuri 
rimedjali, l-ispezzjonijiet ta’ sikurezza bħala 
miżura preventiva għandhom jassumu rwol 
aktar importanti. L-ispezzjonijiet regolari 
huma għodda essenzjali biex ikunu evitati 

(6) Il-ġestjoni ta’ sikurezza fin-netwerk 
għandha potenzjal għoli immedjatament 
malli tiġi implimentata. Ladarba s-
sezzjonijiet tat-toroq b’riskju għoli jkunu 
ġew ttrattati u jkunu ttieħdu miżuri 
rimedjali, l-ispezzjonijiet ta’ sikurezza bħala 
miżura preventiva għandhom jassumu rwol 
aktar importanti. L-ispezzjonijiet regolari 
huma għodda essenzjali biex ikunu evitati 
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perikli possibbli għal kull min juża t-triq, 
inklużi dawk vulnerabbli, anki fil-każ ta' 
xogħlijiet fit-triq.

perikli possibbli għal kull min juża t-triq, 
inklużi dawk vulnerabbli, anki fil-każ ta' 
xogħlijiet fit-triq. Minħabba l-irwol 
essenzjali tagħhom meta jiġu ffaċċati 
b’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, ser tingħata 
attenzjoni partikulari lill-infrastrutturi ta’ 
l-immaniġġjar tat-traffiku u lis-sistemi 
tagħhom ta’ komunikazzjoni.

Emenda 6
Premessa 8

(8) Biex jiżguraw livell għoli ta' sikurezza 
fit-toroq, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw linji ta' gwida dwar il-ġestjoni tas-
sikurezza ta' l-infrastruttura. In-notifika ta' 
dawk il-linji ta' gwida lill-Kummissjoni, 
flimkien ma' rappurtaġġ regolari dwar l-
implimentazzjoni tagħhom, għandhom iwittu 
t-triq għal titjib sistematiku tas-sikurezza ta' 
l-infrastruttura fil-livell Komunitarju, u 
jipprovdu bażi għall-evoluzzjoni lejn sistema 
aktar effettiva maż-żmien.  Barra minn hekk, 
ir-rappurtaġġ dwar l-implimentazzjoni 
tagħhom għandu jippermetti lil Stati Membri 
oħrajn jidentifikaw l-aktar soluzzjonijiet 
effettivi, filwaqt li l-ġabra sistematika ta' 
dejta minn studji ta' tqabbil bejn is-
sitwazzjonijiet ta' qabel u ta' wara l-
implimentazzjoni għandha tiffaċilita l-għażla 
ta' l-aktar miżura effettiva għal azzjoni fil-
ġejjieni.  

(8) Biex jiżguraw livell għoli ta' sikurezza 
fit-toroq, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw linji ta' gwida dwar il-ġestjoni tas-
sikurezza ta' l-infrastruttura. In-notifika ta' 
dawk il-linji ta' gwida lill-Kummissjoni, 
flimkien ma' rappurtaġġ regolari dwar l-
implimentazzjoni tagħhom, għandhom iwittu 
t-triq għal titjib sistematiku tas-sikurezza ta' 
l-infrastruttura fil-livell Komunitarju, u 
jipprovdu bażi għall-evoluzzjoni lejn sistema 
aktar effettiva maż-żmien.  Barra minn hekk, 
ir-rappurtaġġ dwar l-implimentazzjoni 
tagħhom għandu jippermetti lil Stati Membri 
oħrajn jidentifikaw l-aktar soluzzjonijiet 
effettivi, filwaqt li l-ġabra sistematika ta' 
dejta minn studji ta' tqabbil bejn is-
sitwazzjonijiet ta' qabel u ta' wara l-
implimentazzjoni għandha tiffaċilita l-għażla 
ta' l-aktar miżura effettiva għal azzjoni fil-
ġejjieni.  Għandu jingħata qies partikulari 
għal utenti tat-toroq li mhumiex protetti.

Emenda 7
Artikolu 1, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
toroq li huma parti min-Netwerk Trans-
Ewropew tat-Toroq, kemm jekk ikunu fl-
istadju ta’ disinn, kif ukoll jekk qed jinbnew 
jew joperaw.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
toroq u infrastrutturi relatati li huma parti 
min-Netwerk Trans-Ewropew tat-Toroq, 
kemm jekk ikunu fl-istadju ta’ disinn, kif 
ukoll jekk qed jinbnew jew joperaw.

Emenda 8
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Artikolu 2, punt 4

(4) “awditjar tas-sikurezza fit-toroq” ifisser 
verifika dettaljata, sistematika u teknika tas-
sikurezza tal-karatteristiċi tad-disinn ta’ 
proġett ta' infrastruttura tat-toroq, li jkopri 
kull stadju mill-ippjanar sad-dħul fl-operat;

(4) “awditjar tas-sikurezza fit-toroq” ifisser 
verifika dettaljata, sistematika u teknika tas-
sikurezza tal-karatteristiċi tad-disinn ta’ 
proġett ta' infrastruttura tat-toroq, li jkopri 
kull stadju mill-ippjanar sad-dħul fl-operat, 
u għall-infrastrutturi li jagħti kontribut 
għar-regolamentazzjoni tagħhom.

Emenda 9
Artikolu 2, punt 7

(7) “spezzjoni tas-sikurezza” tfisser reviżjoni 
perjodika tas-sikurezza ta' triq li tkun 
qiegħda topera;

(7) “spezzjoni tas-sikurezza” tfisser reviżjoni 
perjodika tas-sikurezza ta' triq li tkun 
qiegħda topera u għall-infrastrutturi ta’ 
regolamentazzjoni tagħha.

Emenda 10
Artikolu 2, punt (9 a) (ġdid)

(9a) 'Utenti vulnerabbli tat-toroq' tinkludi 
lill-pedestrijani, liċ-ċiklisti u persuni li 
joperaw vetturi b'żewġ motorizzati b’żewġ 
roti, iżda mhux neċessarjament teskludi 
gruppi oħra li jistgħu jiġu meqjusa 
vulnerabbli.

Emenda 11
Artikolu 4, paragrafu 3

3. L-awditjar għandu jifforma parti integrali 
mill-proċess tad-disinn tal-proġett ta' 
infrastruttura fl-istadji ta' l-istudju tal-
vijabbiltà, ta' l-abbozz tad-disinn, tad-disinn 
dettaljat, tal-ftuħ minn qabel u ta' l-
operazzjoni bikrija.

3. L-awditjar għandu jifforma parti integrali 
mill-proċess tad-disinn tal-proġett ta' 
infrastruttura fl-istadji ta' l-istudju tal-
vijabbiltà, ta' l-abbozz tad-disinn, tad-disinn 
dettaljat, tal-ftuħ minn qabel u ta' l-
operazzjoni bikrija, iżda wkoll fl-istadju tar-
regolamentazzjoni tiegħu meta jitħaddem 
bl-ogħla veloċità, u/jew fil-każ ta’ 
ċirkustanzi eċċezzjonali.

Emenda 12
Artikolu 4, paragrafu 4

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l- 4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
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awditur jindika elementi ta' disinn li 
jikkompromettu s-sikurezza f'rapport ta' l-
awditjar għal kull stadju tal-proġett ta' l-
infrastruttura. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-awditur iressaq proposti 
ta' rimedju ta' kull karatteristika mhix sikura 
li dan ikun identifika. Kull fejn jiġu 
identifikati karatteristiċi mhux sikuri waqt il-
proċess ta' l-awditjar mingħajr ma jitranġa d-
disinn qabel tmiem l-istadju li jixraq kif 
imsemmi fl-Anness II, ir-raġunijiet 
għandhom ikunu ddikjarati mill-entità 
kompetenti f'anness ma' dak ir-rapport.

awditur jindika elementi ta' disinn li 
jikkompromettu s-sikurezza f'rapport ta' l-
awditjar għal kull stadju tal-proġett ta' l-
infrastruttura. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-awditur iressaq proposti 
ta' rimedju ta' kull karatteristika mhix sikura 
li dan ikun identifika. Għandu jingħata qies 
partikulari għal utenti tat-toroq li mhumiex 
protetti. Kull fejn jiġu identifikati 
karatteristiċi mhux sikuri waqt il-proċess ta' 
l-awditjar mingħajr ma jitranġa d-disinn 
qabel tmiem l-istadju li jixraq kif imsemmi 
fl-Anness II, ir-raġunijiet għandhom ikunu 
ddikjarati mill-entità kompetenti f'anness 
ma' dak ir-rapport.

Emenda 13
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
iżvilupp tas-sikurezza fuq in-netwerk tat-
toroq li jkun qed jopera. Għandhom 
jiżguraw li l-ġestjoni ta' sezzjonijiet tat-toroq 
b'riskju għoli u l-ġestjoni tas-sikurezza tan-
netwerk isiru abbażi ta' reviżjoni annwali ta' 
l-operazzjoni tan-netwerk tat-toroq skond l-
Anness III.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
iżvilupp tas-sikurezza fuq in-netwerk tat-
toroq li jkun qed jopera. Għandhom 
jiżguraw li l-ġestjoni ta' sezzjonijiet tat-toroq 
b'riskju għoli u l-ġestjoni tas-sikurezza tan-
netwerk isiru abbażi ta' reviżjoni annwali ta' 
l-operazzjoni tan-netwerk tat-toroq skond l-
Anness III. Għandu jingħata qies 
partikulari għal utenti tat-toroq li mhumiex 
protetti. 

Emenda 14
Artikolu 5, paragrafu 3, subparagrafu 2

Għal kull sezzjoni msemmija fil-paragrafu 3, 
l-Istati Membri għandhom jagħtu stima tal-
potenzjal tal-miżuri rimedjali pprovduti fil-
punti 3(e) u (f) ta' l-Anness III biex inaqqsu 
l-korrimenti gravi u l-imwiet għat-tliet snin 
li ġejjin, kif ukoll l-ispejjeż ta' kull miżura. .

Għal kull sezzjoni msemmija fil-paragrafu 3, 
l-Istati Membri għandhom jagħtu stima tal-
potenzjal tal-miżuri rimedjali pprovduti fil-
punti 3(e) u (f) ta' l-Anness III biex inaqqsu 
l-korrimenti gravi u l-imwiet għat-tliet snin 
li ġejjin, kif ukoll l-ispejjeż ta' kull miżura. 
Għandu jingħata qies partikulari għal 
utenti tat-toroq li mhumiex protetti.

Emenda 15
Artikolu 6, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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jsiru spezzjonijiet ta' sikurezza tat-toroq 
imsemmijin fl-Artikolu 1(2), bil-għan li 
jidentifikaw ir-riskji ta' sikurezza fit-toroq u 
li jipprevjenu l-inċidenti.

jsiru spezzjonijiet ta' sikurezza tat-toroq u 
ta’ l-infrastrutturi imsemmijin fl-
Artikolu 1(2), bil-għan li jidentifikaw ir-
riskji ta' sikurezza fit-toroq u li jipprevjenu l-
inċidenti.

Emenda 16
Artikolu 6, paragrafu 2

2. L-ispezzjonijiet ta’ sikurezza għandhom 
jikkonsistu fi spezzjonijiet ta' rutina u 
spezzjonijiet ta' xogħlijiet fit-toroq. 
Għandhom isiru skond il-kriterji stabbiliti fl-
Anness III.

2. L-ispezzjonijiet ta’ sikurezza għandhom 
jikkonsistu fi spezzjonijiet ta' rutina, 
spezzjonijiet ta' xogħlijiet fit-toroq, u 
spezzjonijiet waqt ċirkustanzi eċċezzjonali. 
Għandhom isiru skond il-kriterji stabbiliti fl-
Anness III.


