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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U L-PARLAMENT 
EWROPEW 

dwar Rapport ta’ Progress dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Sikurezza 
Ferrovjarja u tad-Direttivi dwar l-Interoperabbiltà Ferrovjarja 

 
(test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

1. INTRODUZZJONI 

Dan ir-rapport jiddeskrivi l-istadju li ntlaħaq sa issa fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-
Sikurezza Ferrovjarja u fil-ksib tal-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja Ewropea mill-
ewwel rapport adottat mill-Kummissjoni f’Novembru 20061. Ir-rapport iwieġeb għall-
Artikolu 31 tad-Direttiva dwar is-Sikurezza Ferrovjarja2, l-Artikolu 24 tad-Direttiva dwar l-
Interoperabbiltà b'veloċità għolja3 u l-Artikolu 28 tad-Direttiva dwar l-Interoperabbiltà tal-
ferrovija konvenzjonali4. 

Biex tipprepara għal dan ir-rapport, il-Kummissjoni Ewropea kkommissjonat studju li 
janalizza l-grad tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-interoperabbiltà u s-sikurezza 
ferrovjarja u l-progress fil-qasam5, u għamlet konsultazzjoni pubblika. Ir-riżultati tal-
konsultazzjoni huma mqassra fl-anness għal dan ir-rapport6. 

Dwar is-sikurezza ferrovjarja, ir-rapport jibni wkoll fuq is-sejbiet tal-ewwel rapport ta’ kull 
sentejn dwar l-iżvilupp tas-sikurezza ferrovjarja fil-Komunità Ewropea maħruġ mill-Aġenzija 
Ferrovjarja Ewropea fl-20087.  

L-emendi riċenti għall-qafas legali għas-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja 8ma ġewx 
ikkunsidrati f’dan ir-rapport minħabba li għadhom qed jiġu trasposti fuq livell nazzjonali. 

                                                 
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew: Rapport ta’ Progress dwar l-

implimentazzjoni tad-Direttivi tal-interoperabbiltà. COM(2006) 660 finali. 
2 Id-Direttiva 2004/49/KE tad-29 ta’ April 2004tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq is-sigurtà 

[sikurezza] tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità. ĠU L 220, 21.06.2004, p. 16. 
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta’ Lulju 1996 fuq l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja 

trans-Ewropea ta’ veloċità għolja. ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6. 
4 Id-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 fuq l-

interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali. ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1. 
5 http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/doc/2007_interoperability_safety.pdf. 
6 Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 

lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew: Rapport ta’ Progress dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 
is-Sikurezza Ferrovjarja u tad-Direttivi dwar l-Interoperabbiltà Ferrovjarja. SEC(2009) XXX 

7 http://www.era.europa.eu/core/Safety/Documents/our%20products/ERA%20biennial%20reports/Web-
ERA_Rapport_final_2008-09-01.pdf. 

8 Id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-
interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità. ĠU L 191, 18.7.2008. p. 1. 

 Id-Direttiva 2008/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-
Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà [sikurezza] tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità. ĠU L 345, 
23.12.2008, p. 62. 
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2. IMPLIMENTAZZJONI TAD-DIRETTIVA DWAR IS-SIKUREZZA FERROVJARJA 

2.1. Traspożizzjoni mill-Istati Membri 

L-Istati Membri kollha nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri nazzjonali tagħhom li 
jimplimentaw id-Direttiva dwar is-Sikurezza Ferrovjarja, ħlief il-Lussemburgu, li l-proċeduri 
ta' ksur għadhom miftuħin kontrih. Madankollu, f’diversi każijiet it-traspożizzjoni ddewmet u 
ma laħqitx id-data tal-għeluq legali speċifikata fid-Direttiva (it-30 ta’ April 2006). 

Il-pass li jmiss huwa li jiġi kkontrollat li d-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva ġew 
implimentati sewwa; dan jinkludi kontrolli ta’ konformità u analiżijiet dettaljati biex tiġi 
vverifikata, pereżempju, il-kapaċità tal-entitajiet nazzjonali li jwettqu l-ħidmiet mitluba mid-
Direttivi. Dawn l-analiżijiet għadhom għaddejjin u allura huwa kmieni wisq biex isiru l-
konklużjonijiet finali dwar din il-kwistjoni. Madankollu, xi riżultati inizjali huma disponibbli 
dwar in-notifikazzjoni tar-regoli nazzjonali tas-sikurezza u l-istabbiliment tal-entitajiet 
nazzjonali. 

2.2. Regoli u notifikazzjoni nazzjonali tas-sikurezza 

L-Artikolu 8 tad-Direttiva dwar is-Sikurezza Ferrovjarja jitlob lill-Istati Membri jistabbilixxu 
regoli nazzjonali tas-sikurezza u jinnotifikawhom lill-Kummissjoni Ewropea. Dawn huma 
regoli dwar ir-rekwiżiti tas-sikurezza imposti fuq il-livell tal-Istat Membru u huma applikabbli 
għal iktar minn impriża ferrovjarja waħda. 

Ġew innotifikati kważi 5000 regola nazzjonali tas-sikurezza. Fuq talba tal-Kummissjoni, l-
Aġenzija eżaminat dawn in-notifikazzjonijiet u rrakkomandat li kważi l-Istati Membri kollha 
jitolbu għal kjarifika jew notifikazzjoni mill-ġdid tar-regoli nazzjonali tas-sikurezza. 

Rigward il-mistoqsija tal-ippubblikar tar-regoli nazzjonali tas-sikurezza, fl-2009 l-Aġenzija 
hija mistennija li tipproponi modi biex ittejjeb l-aċċess. 

2.3. L-istabbiliment ta’ awtoritajiet u entitajiet nazzjonali 

Ir-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza (ANS) huwa kruċjali kemm biex iżommu s-
sikurezza kif ukoll biex jiżguraw li s-sikurezza ma tkunx ta’ ostaklu għall-ftuħ tas-suq meta 
tkun qed tiġi żviluppata l-interoperabbiltà. Ħafna mill-ANS kienu stabbiliti fl-2006 u l-2007. 
Fi tmiem l-2008 kien hemm Stat Membru wieħed biss li kien għadu ma stabbilixxiex l-ANS 
tiegħu. Inġenerali, ħafna mill-ANS jaqgħu taħt il-Ministeru tat-Trasport. 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu wkoll entitajiet investigattivi indipendenti inkarigati 
mill-investigazzjoni ta’ inċidenti ferrovjarji serji. Sa April 2009, Stat Membru wieħed biss 
kien għadu ma stabbilixxiex l-entitajiet investigattivi nazzjonali tiegħu (NIB).  

L-Aġenzija stabbiliet netwerks biex tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-qsim tal-opinjonijiet u l-
esperjenzi minn dawn l-entitajiet nazzjonali. 

2.4. Żvilupp u implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni sekondarja fuq il-livell Ewropew 

Id-Direttiva dwar is-Sikurezza Ferrovjarja tipprovdi għal ammont kbir ta’ leġiżlazzjoni 
sekondarja li għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni u mfassla mill-Aġenzija abbażi tal-
mandati maħruġa mill-Kummissjoni (ara l-Anness6). 
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Fl-2007 ġie adottat l-ewwel strument: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 653/2007 
tat-13 ta’ Ġunju 2007 dwar l-użu ta’ format komuni Ewropew għaċ-ċertifikati tas-sigurtà 
[sikurezza] u d-dokumenti tal-applikazzjoni skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2004/49/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u dwar il-validità taċ-ċertifikati tas-sigurtà [sikurezza] li 
nħarġu skont id-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza 
għaż-ŻEE)9. 

Il-metodi komuni ta’ sikurezza għall-valutazzjoni ta' riskju u biex jiġi vvalutat li l-ksib ta’ 
miri tas-sikurezza ġew adottati rispettivament fl-24 ta' April 200910 u fil-5 ta' Ġunju 200911 
filwaqt li qed jiġu ppreparati iktar leġiżlazzjonijiet. 

2.5. Ċertifikazzjoni tas-sikurezza 

Id-Direttiva dwar is-Sikurezza Ferrovjarja introduċiet l-obbligu tal-impriżi ferrovjarji u tal-
amministraturi tal-infrastruttura li jiksbu ċertifikat jew awtorizzazzjoni tas-sikurezza. Kemm 
iċ-ċertifikati kif ukoll l-awtorizzazzjonijiet tas-sikurezza fihom żewġ partijiet Il-Parti A 
tikkonferma l-aċċettazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni tal-impriża ferrovjarja / tal-amministratur 
tal-infrastruttur, filwaqt li l-Parti B hija iktar speċifika għan-netwerk. 

Sal-31 ta’ Marzu 2009, id-database pubbliku taċ-ċertifikati tas-sikurezzza mmexxija mill-
Aġenzija kien fiha 277 ċertifikat validu tat-Tip A. Ħafna minnhom inħarġu fl-2007 u fl-2008.  

Iktar informazzjoni dwar l-istat taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, u strateġija proposta għall-
migrazzjoni lejn ċertifikat Komunitarju tas-sikurezza waħdieni, se jsiru mill-Aġenzija fl-2010 
bbażati fuq evalwazzjoni tal-proċeduri taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza fl-Istati Membri. 

2.6. Rappurtar tas-sikurezza  

Skont l-Artikolu 18 tad-Direttiva dwar is-Sikurezza Ferrovjarja, l-ANS għandhom 
jippubblikaw rapporti annwali li jagħtu informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tas-sikurezza 
ferrovjarja. L-Aġenzija tuża dawn ir-rapporti biex tosserva kontinwament l-iżvilupp tas-
sikurezza ferrovjarja fl-UE (ara r-rapport7 tal-ERA ta’ kull sentejn). 

B’mod kumplessiv, il-figuri inizjali jikkonfermaw li l-ferroviji huma sikuri ħafna għall-utenti 
tal-ferroviji, b’inqas minn 100 fatalità fis-sena mqabblin ma’ madwar 40 000 fit-toroq tal-UE. 
Barra minn hekk, l-iżvilupp tas-sikurezza ferrovjarja fl-Istati Membri tal-UE jista' jitqies 
bħala pożittiv ħafna, minħabba li l-għadd ta’ passiġġieri b’fatalitajiet niżel minn madwar 400 
fl-1970 għal għal 58 biss fl-2006. 

                                                 
9 ĠU L 153, 14.6.2007, p. 9. 
10 ĠU L 108, 29.04.2009, p. 4–19 
11 ĠU L 150, 13.06.2009, p. 11–19 



 

MT 5   MT 

Imwiet ta’ passiġġieri f’inċidenti ferrovjarji fl-Ewropa 1990-2007
referenza: DGTREN u Eurostat
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Dawn il-figuri u analiżijiet oħra fuq bażi ta’ pajjiż juru wkoll li l-ftuħ tas-suq u s-separazzjoni 
tal-funzjoni jistgħu jsiru mingħajr effetti avversi fuq is-sikurezza. 

Madankollu, il-figuri juru li hemm rappreżentazzjoni għolja ta’ partijiet terzi f’inċidenti 
ferrovjarji fatali. Dawn l-iktar ikunu persuni mhux awtorizzati (persuni li jidħlu bla permess) 
u utenti tal-intersezzjoni fuq l-istess livell (flimkien madwar 1 500 fatalità fis-sena). Is-
suwiċidji jifurmmaw fattur partikolari ieħor tal-inċidenti ferrovjarji: dawn il-fatalitajiet ma 
jiġux rrappurtati bħala inċidenti u rari jkunu soġġetti għar-rapporti fl-istampa. Fl-2006 
ammontaw għal madwar 2 300, jiġifieri iktar minn 60 % tal-fatalitajiet. 

3. PROGESS LEJN L-INTEROPERABBILTÀ 

3.1. Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-Interoperabbiltà 

L-Istati Membri kollha nnotifikaw il-miżuri nazzjonali li jimplimentaw d-Direttivi dwar l-
Interoperabbiltà 96/48/KE (Veloċità Għolja), id-Direttiva 2001/16/KE (Ferrovija 
Konvenzjonali) u d-Direttiva 2004/50 (allinjament tad-Direttivi dwar il-Veloċità Għolja u 
dwar il-Ferroviji Konvenzjonali u estensjoni tal-ambitu).  

Id-Direttivi dwar l-Interoperabbiltà Ferrovjarja jipprovdu għal ammont kbir ta’ leġiżlazzjoni 
sekondarja. Apparti l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (TSIs, ara 3.2) il-
Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni 2007/756/KE dwar speċifikazzjoni komuni tar-reġistri 
nazzjonali tal-vetturi12. Reġistri oħra huma speċifikati mid-Direttivi (eż. ir-reġistru tal-
infrastruttura, ir-reġistru tal-vetturi ferrovjarji) u qed jiġu żviluppati mill-Aġenzija. 

                                                 
12 ĠU L 305, 23.11.2007. p. 30. 
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3.2. TSIs: il-qagħda attwali 

TSIs huma speċifikazzjonijiet tekniċi li jilħqu r-rekwiżiti essenzjali definiti bid-Direttivi dwar 
l-Interoperabbiltà fuq livell kostitwenti tas-sottosistema u l-interoperabbiltà. 

Għall-ferrovija b’veloċità għolja, mill-2002 ġew adottati serje ta’ TSIs li jkopru s-sottosistemi 
rilevanti kollha segwiti minn reviżjoni ta’ diversi TSIs fl-2008. Lista tat-TSIs u d-
Deċiżjonijiet kollha li jemendaw it-TSIs hija pprovduta fl-Anness6. 

Il-Kummissjoni adottat ukoll diversi TSIs għall-ferroviji konvenzjonali li jkopru 
applikazzjonijiet telematiċi għas-servizzi tal-ġarr tal-merkanzija (TAF), emissjonijiet tal-
ħsejjes, is-sistemi tal-kontroll-kmand u ssinjalazzjoni (CCS), vaguni tal-merkanzija, u operat 
u ġestjoni tat-traffiku (OPE). Barra minn hekk, zewġ TSIs trasversali applikabbli għall-
ferroviji b’veloċità għolja u konvenzjonali jittrattaw is-sikurezza fil-mini ferrovjarji u l-
persuni b'nuqqas ta’ mobbiltà. Dawn it-TSIs kollha tfasslu mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Interoperabbiltà Ferrovjarja (l-AEIF) maħtura biex taġixxi bħala l-entità rappreżentattiva 
konġunta stabbilita skont id-Direttiva 96/48/KE. 

Mill-2006, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea qed tipprepara l-grupp li baqa’ ta’ TSIs tal-
ferroviji konvenzjonali li jkopri l-infrastruttura, l-enerġija, il-vetturi ferrovjarji (lokomotivi, 
inġenji multipli, vaguni tal-passiġġieri) u applikazzjonijiet telematiċi għall-passiġġieri (TAP). 
L-adozzjoni ta’ dawk it-TSIs hija mistennija sal-2010. 

Madankollu, dan il-qafas legali jeħtieġ li jiġi żviluppat iktar, eż. biex jikkoreġi l-iżbalji u 
jagħlaq il-punti miftuħa fit-TSIs u biex jitwessa’ l-ambitu ġeografiku tagħhom (ara 3.5). 

Għal din ir-raġuni, bħalissa l-Aġenzija qed taħdem fuq ir-reviżjonijiet tat-TSIs tal-ferroviji 
konvenzjonali: vaguni tal-merkanzija, OPE u CCS. Dawn it-TSIs riveduti huma mistennija li 
jiġu adottati fl-2010. Għat-TSIs l-oħra, hemm proċess ta’ ġestjoni ta’ bidla. 

3.3. Analiżi tad-derogi 

Id-derogi jippermettu eċċezzjonijiet mill-applikazzjoni tat-TSIs taħt ċertu kundizzjonijiet 
stabbiliti bid-Direttivi dwar l-Interoperabbiltà. Bejn l-adozzjoni tal-ewwel TSIs fl-2002 u d-
dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2008/57/KE tad-19 ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni rċeviet 
43 deroga minn 9 Stati Membri. Il-lista sħiħa tad-derogi hija pprovduta fl-Anness6. 

Dawn id-derogi għandhom x’jaqsmu mat-TSIs kważi kollha li hemm fis-seħħ. L-ogħla għadd 
ta’ derogi waslu għat-TSIs dwar il-ħsejjes (18-il deroga), il-vaguni tal-merkanzija (11), l-
enerġija (veloċità għolja, 6), is-CCS (veloċità għolja, 5) u l-infrastruttura (veloċità għolja, 5). 

Il-maġġoranza tad-derogi (34) ġew ibbażati fuq l-Artikolu 7(a) taż-żewġ Direttivi li jagħtu 
eżenzjoni mill-applikazzjoni tat-TSIs għal sottosistemi ġodda, imġedda jew ta’ livell ogħla fi 
stadju avvanzat tal-iżvilupp fi żmien il-pubblikazzjoni tat-TSI. Minħabba n-natura speċifika 
ta’ din it-tip ta’ deroga, jistgħu jingħataw biss żmien qasir wara l-pubblikazzjoni tat-TSI, u 
għalhekk, fis-snin li ġejjin l-għadd ta’ derogi ġodda jista’ jkun mistenni li jinżel b’mod 
sinifikanti ladarba jiġu adottati t-TSIs kollha. 

B’mod kumplessiv, l-għadd moderat u t-tipi ta’ derogi jindikaw li l-applikazzjoni tat-TSIs 
tista’ tiġi kkunsidrata li rnexxiet. 
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3.4. Interoperabbiltà fil-qasam 

Biex jiġi analizzat il-progress lejn l-interoperabbiltà tal-ferroviji Ewropej, l-għadd ta' 
ċertifikati ta' konformità maħruġa mill-Entitajiet Notifikati għas-sottosistemi jista' jipprovdi 
indikazzjoni dwar kif qed jiġu applikati t-TSIs. Minħabba li t-TSIs għall-ferroviji 
konvenzjonali għadhomm ma tlestewx, qed jingħataw il-figuri għall-ferroviji b’veloċità 
għolja. Il-grafika li ġejja turi l-għadd ta’ ċertifikati maħruġa u mitluba sa Lulju 2007 (sors: 
NB Ferroviji): 

 

Dawn il-figuri jindikaw attività sinifikanti fiċ-ċertifikazzjoni tas-sottosistemi, kull waħda 
minnhom tikkontribwixxi għall-interoperabbiltà tal-ferroviji Ewropej. 

L-introduzzjoni tal-ERTMS fin-netwerk interoperabbli Ewropew hija indikatur importanti 
ieħor tal-progress lejn l-interoperabbiltà. Sa tmiem l-2008, madwar 2 000 kilometru ta' linji 
mgħammra bl-ERTMS kienu f’servizz kummerċjali f’pajjiżi Ewropej differenti, b’mod 
partikolari l-linji b’veloċità għolja. 

Id-diffikultajiet marbutin mad-definizzjoni ta’ standard tekniku komuni u kompatibbli wieħed 
ingħelbu fl-2008, mal-iffirmar ta’ MtF bejn il-Kummissjoni Ewropea u s-settur ferrovjarju. 

Il-kuntratti ffirmati reċentement u l-pjanijiet nazzjonali ta’ tqassim sottomessi mill-Istati 
Membri juru li fis-snin li ġejjin aħna se naffaċċjaw żieda esponenzjali: 11 500 kilometru se 
jkunu qed jaħdmu sa tmiem l-2012, u 23 000 sa tmiem l-2015. 

Fit-22 ta' Lulju 200913 ġie adottat Pjan Ewropew għat-Tqassim li jorbot u jimmira għal 
tqassim veloċi u koordinat tas-sistema. Speċifikament, qed jippjana li sal-2015 jgħammar l-

                                                 
13 ĠU L 194, 25.07.2009 
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ewwel qafas ta’ netwerk (inkluż ir-rabtiet ewlenin bħal Rotterdam–Ġenova, Munich–Verona, 
Antwerp–Basel, Valencia–Lyon–Budapest, Dresden–Budapest–Constanta jew Berlin–
Terespol). Sal-2020, iċ-ċentri Ewropej ewlenin tal-merkanzija se jkunu ‘marbuta mal-
ERTMS’ u allura jipprovdu opportunità ta’ negozju għall-operaturi tal-ġarr tal-merkanzija bil-
ferroviji. 

Iż-żewġ analiżijiet juru li l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja Ewropea qed tiżdied b'rata 
sostnuta. 

3.5. Ostakli għall-interoperabbiltà 

Għal iktar minn seklu, l-iżvilupp tal-ferroviji kien immexxi nazzjonalment abbażi tar-
rekwiżiti nazzjonali iktar milli abbażi ta’ approċċ Ewropew komuni. Bħala riżutat, l-operat 
tat-trasport internazzjonali bil-ferrovija fl-Ewropa għadu kumpless u jqum il-flus. Għalkemm 
ġew investiti riżorsi sostanzjali finanzjarji, politiċi u umani fl-integrazzjoni tas-sistemi 
ferrovjarji, din is-segmentazzjoni għadha ostaklu għaż-żona tal-ferroviji madwar l-Ewropea. 

It-tul tal-ħajja tal-assi ferrovjarji huwa twil, li jvarja minn 30 sa 40 sena għall-vetturi 
ferrovjarju u seklu għall-infrastruttura. Għalhekk, sabiex l-armonizzazzjoni teknika tkun 
possibbli, il-migrazzjoni għal sistema ferrovjarja interoperabbli bażikament tinvolvi l-applikar 
tar-rekwiżiti tal-interoperabbiltà għal sottosistemi ġodda, imġedda u ta’ livell ogħla. Dan 
jitlob il-ħin u l-progress huwa mistenni konsegwentement fi żmien medju jew fit-tul. F’ċerti 
każijiet, bħall-ERTMS, ikun possibbli li jinħasad il-benefiċċju tal-interoperabbiltà meta s-
sistema tinqasam b’mod koordinat tul kuritur sħiħ. Fit-tali każijiet, huwa meħtieġ li qabel 
tmiem il-ħajja tas-sottosistema jogħla l-livell tat-taqsimiet tal-linji eżistenti. 

Ostaklu ieħor għall-interoperabbiltà huwa l-kontinwazzjoni ta’ prattiċi nazzjonali li jvarjaw 
meta l-armonizzazzjoni Ewropea diġà bdiet. Din tista’ tkun jew minħabba l-qafas legali 
Ewropew li għadu ma tlestiex jew minħabba li l-lakuni jippermettu d-differenzi fl-
interpretazzjoni. Filwaqt li l-qafas legali għall-ferroviji b’veloċità għolja diġà tlesta, dak għall-
ferroviji konvenzjonali għadu qed jiġi żviluppat, minħabba li t-TSIs għas-sottosistemi tal-
infrastruttura u tal-enerġija u għall-unitajiet tal-ġbid u l-vaguni tal-passiġġieri għadhom ma 
ġewx iffinalizzati u adottati. Dan l-ostaklu se jingħeleb sal-2010. 

F’dan il-kuntest, l-eżistenza ta’ dawk li huma msejħin ‘punti miftuħa’ fit-TSIs tista’ twassal 
għal diskrepanzi fl-interoperabbiltà, minħabba li jiġu applikati rekwiżiti nazzjonali 
b'soluzzjonijiet differenti tal-isfera. Sa tmiem l-2008 kien hemm iktar minn 100 punt miftuħ 
differenti fit-TSIs fis-seħħ. Soluzzjoni possibbli għal din il-problema hija li meta jiġi riveduti 
t-TSIs jingħalqu l-punti miftuħa. 

Barra minn hekk, it-TSIs eżistenti jkopru biss parti mis-sistema ferrovjarja, minħabba li l-
ambitu taż-żewġ Direttivi dwar l-Interoperabbiltà huwa limitat għan-netwerks ferrovjarji 
trans-Ewropej kif definit fid-Deċiżjoni 1692/96/KE14 Id-Direttiva 2004/50/KE pprovdiet 
għall-ambitu biex jitwessa’ progressivament għan-netwerk kollu u l-vetturi kollha meta jiġu 
adottati TSIs ġodda jew meta jiġu riveduti dawk eżistenti. Biex tiġi implimentata din id-
dispożizzjoni b’mod proporzjonat, fl-2007 l-Kummissjoni tat mandat lill-Aġenzija biex 
tanalizza l-probabbiltà li twessa’ l-ambitu ġeografiku ta’ TSIs riveduti b’mod ġdid. L-analiżi 
mistennija li tiġi ffinalizzata fl-2009. 
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Ostaklu potenzjali ieħor huwa marbut mal-integrazzjoni ta’ sottosistema fis-sistema 
ferrovjarja fiż-żmien li tibda titħaddem il-proċedura speċifikata fid-Direttivi dwar l-
Interoperabbiltà. Qabel ma ANS tkun tista’ tawtorizza t-tħaddim, għandu jintwera li s-
sottosistema hija kompatibbli mas-sistema ferrovjarja b’mod ġenerali. It-TSIs ma jistgħux 
jipprovdu r-rekwiżiti neċessarji kollha għal din il-valutazzjoni. Hemm riskju li l-proċeduri 
speċifiċi tal-operat mhumiex se jiġu introdotti u se jwasslu għal inqas interoperabbiltà. Dan l-
aspett ta’ ‘integrazzjoni’ ġie mtejjeb fid-Direttiva dwar l-Interoperabbiltà l-ġdida u se jkun 
indirizzat ukoll mir-Regolament tal-Kummissjoni dwar is-CSM dwar l-analiżi ta’ riskju li 
huwa mistenni li jiġi adottat fl-ewwel nofs tal-2009. 

4. KONKLUŻJONIJIET 

Il-progress li sar grazzi għall-qafas regolatorju Komunitarju għas-sikurezza u l-
interoperabbiltà ferrovjarja għandu jinkuraġġixxi iktar żvilupp tas-suq ferrovjarju intern, li 
jgħin lill-ftuħ ta' negozji ġodda, il-qtugħ ta' spejjeż għad-dħul u, fl-aħħar nett, il-kompetittività 
tal-ferroviji komparati ma' mezzi oħra tat-trasport. 

L-analiżijiet li saru f’dan ir-rapport għalissa juru riżultati mħallta. 

Rigward is-sikurezza tal-ferroviji, l-istatistika tindika li s-sistemi ferrovjarji fil-Komunità 
huma sikuri u l-bidliet organizzattivi li joħorġu mill-qafas Komunitarju mhux biss ma 
kellhom l-ebda impatt negattiv fuq is-sikurezza imma huwa mistenni li fi żmien qasir jew 
medju jqajmu l-livelli tas-sikurezza. 

Mill-perspettiva tas-suq, ir-rekwiżiti tas-sikurezza għandhom jimponu ostakli sinifikanti ta’ 
dħul. Bażikament, dawn għandhom x’jaqsmu mal-ispiża u d-dewmien tal-proċeduri involuti 
fuq il-livell nazzjonali, in-nuqqas ta’ qbil tagħhom madwar l-Ewropa u n-nuqqas ta’ 
trasparenza/prevedibbiltà. Huwa mistenni progress sostanzjali f’dan il-qasam, parti minħabba 
l-armonizzazzjoni taċ-ċertifikati tas-sikurezza għall-impriżi ferrovjarji u l-introduzzjoni ta' 
Metodi Komuni tas-Sikurezza, u parti minħabba l-aċċettazzjoni ġenerali tar-regoli nazzjonali 
meta jiġi awtorizzat it-tħaddim tal-vetturi ferrovjarji. 

Is-suċċess ta’ dawn l-attivitajiet se jiddependi fuq żewġ kundizzjonijiet: 

• L-istabbiliment sħiħ tal-entitajiet maħluqa ġodda, speċjalment l-ANS, li joperaw f’livelli 
simili ta’ kompetenza u effiċjenza. Dan huwa meħtieġ biex tinħoloq fiduċja reċiproka bejn 
l-ANS. Għalhekk, il-Kummissjoni se tkompli tiċċekkja li l-leġiżlazzjoni Komunitarja ġiet 
trasposta sewwa f’dak li għandu x’jaqsam mal-istrutturi u l-għodod ġodda. 

• Ir-rwol ewlieni tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea huwa li tarmonizza b’mod gradwali r-
regoli u l-proċeduri tas-sikurezza u progressivament tbiddilhom b’metodi komuni. Dan ir-
rwol fil-futur jista’ anke jevolvi iktar biex jikkomplimenta u jżid l-attivitajiet tal-ANS fil-
proċessi taċ-ċertifikazzjoni u tal-awtorizzazzjoni. 

Il-leġiżlazzjoni sekondarja dwar l-interoperabbiltà hija mistennija li titlesta fl-2010 f’dak li 
għandu x’jaqsam man-netwerk tat-TEN-T. Ċertament li din hija prijorità għall-Kummissjoni, 
minħabba li ma tista’ tinkiseb l-ebda interoperabbiltà reali mingħajr it-TSIs għas-sottosistemi 
kollha. Prijorità oħra għall-Kummissjoni hija li tmexxi t-transazzjoni mill-amministrazzjoni l-
antika (bir-Regolamenti Internazzjonali dwar il-Vaguni (RIV) bħala l-ftehim ewlieni tal-
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industrija dwar ir-regoli għat-traffiku internzzjonali u nazzjonali) għall-amministrazzjoni l-
ġdida maħluqa mit-TSIs u r-reġistri tal-infrastruttura u l-vetturi ferrovjarji. 

Iż-żieda fl-għadd ta’ ċertifikati ta’ konformità maħruġa għas-sottosistema u l-għadd limitat ta’ 
derogi jindikaw li b’mod kumplessiv it-TSIs eżistenti qed jiġi applikati b'suċċess. Dan 
jenfasizza l-importanza tal-Entitajiet Notifikati u r-rwol tagħhom li jżidu l-kompetenza u l-
fiduċja reċiproka. Madankollu, il-punti residwi miftuħa fit-TSIs u l-ambitu ġeografiku limitat 
tat-TSIs jistgħu jfixklu l-integrazzjoni futura tas-sistema Ewropea tal-ferroviji minħabba li 
jsawru ostakli għall-interoperabbiltà. Għalhekk se jkun essenzjali li jingħalqu l-punti miftuħa 
u li jitwessa' l-ambitu tat-TSIs f'perjodu ta' żmien raġonevolment qasir. 

Il-progress lejn l-interoperabbiltà huwa proċess bil-mod. Minħabba t-tul twil tal-ħajja tal-
infrastruttura tal-ferroviji u l-vetturi ferrovjarji u l-ħtieġa li l-ispejjeż tal-investiment għas-
settur jinżammu f'livell aċċettabbli, mhumiex possibbli bidliet radikali lejn soluzzjonijiet 
armonizzati. Din hija r-raġuni għala l-Kummissjoni bi ħsiebha tikkonċentra l-isforzi fuq l-
implimentazzjoni ta’ dawk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li se jwasslu għal benefiċċji sinifikanti 
fi żmien qasir jew medju, jiġifieri s-CCS, it-TAF, it-TAP u l-OPE TSIs. 

Għar-reviżjonijiet futuri tat-TSIs se jkun meħtieġ ukoll li tingħata konsiderazzjoni ogħla 
għall-prinċipji żviluppati taħt l-istrateġija għas-simplifikar tal-ambjent regolatorju u biex jiġu 
żgurati r-rilevanza, l-effettività u l-proporzjonalità tal-leġiżlazzjoni ferrovjarja. Pereżempju, se 
jiġi kkunsidrat iktar użu ta' standards Ewropej volontarji. Dan ir-rapport ta lill-Kummissjoni 
opportunità li tenfasizza dawn il-kwistjonijiet. Se tkompli tikkontrolla kif il-qafas legali għas-
sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarji jiġi implimentat fil-prattika, billi tiżgura li l-
leġiżlazzjoni sekondarja kollha tiġi introdotta (prinċipalment it-TSIs għall-ferroviji 
konvenzjonali u l-metodi komuni ta’ sikurezza) u li d-Direttivi l-ġodda jiġu trasposti. 
Imbagħad il-Kummissjoni bi ħsiebha tipprepara Komunikazzjoni li tirrevedi l-politiki tagħha 
dwar l-interoperabbiltà u s-sikurezza tas-sistema ferrovjarja Ewropea. 


