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1. Kuntest

L-ewwel pakkett ferrovjarju adottat fl-2001 kien l-ewwel tentattiv reali biex it-trasport 
ferrovjarju ma jibqax imur lura, fatt li beda fl-aħħar tas-seklu li għadda u biex jiġi riformat il-
qafas regolatorju Ewropew. L-għan tiegħu kien li jiżgura l-integrazzjoni Ewropea tas-settur u 
l-attrattiva tiegħu meta mqabbel ma' modi oħrajn ta' trasport. Madankollu din l-ewwel riforma 
ma kinitx kapaċi ttejjeb is-sitwazzjoni tal-ferrovija u ssaħħaħ il-kwota modali ferrovjarja 
f'livell Ewropew, hekk kif kien l-objettiv tal-White Paper dwar ir-Trasport tal-2001. 

Id-dibattitu fil-Parlament dwar ir-riżoluzzjoni tal-11 ta' Ġunju 2010 dwar l-implimentazzjoni 
tal-ewwel pakkett ferrovjarju wera li waħda mill-kawżi tal-istall tas-settur kienet in-nuqqas ta' 
rieda min-naħa tal-Istati Membri li jimplimentaw kif suppost l-ewwel pakkett u jilħqu l-
objettivi speċifikati fih. 

Wara din ir-riżoluzzjoni l-Kummissjoni tellgħat 13-il Stat Membru quddiem il-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja talli "naqsu milli jimplimentaw korrettament id-diversi partijiet tal-ewwel 
pakkett ferrovjarju." Dawn l-azzjonijiet jikkonċentraw essenzjalment fuq is-separazzjoni 
ineżistenti bejn l-amministraturi tal-infrastrutturi u l-impriżi ferrovjarji tradizzjonali, fuq id-
diffikultà li tinkiseb definizzjoni ġusta tal-piżijiet min-naħa tal-amministraturi tal-
infrastrutturi u fuq is-setgħat u l-indipendenza insuffiċjenti tal-korpi regolatorji.

2. Il-proposta tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni pproponiet riformulazzjoni tat-tliet Direttivi li jiffurmaw l-ewwel pakkett 
ferrovjarju1 (minn hawn 'il quddiem "riformulazzjoni"), akkumpanjata minn 
Komunikazzjoni2. Bil-għan li tinġieb aktar semplifikazzjoni, kjarifika u modernizzazzjoni, il-
Kummissjoni amalgamat it-tliet direttivi fl-ewwel pakkett ferrovjarju u l-modifiki sussegwenti 
tagħhom.

Madankollu, barra l-kodifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, il-Kummissjoni biħsiebha 
ttejjeb il-finanzjament u l-impożizzjoni ta' piżijiet għall-infrastrutturi ferrovjarji kif ukoll il-
kundizzjonijiet għall-kompetizzjoni u tiggarantixxi superviżjoni xierqa tas-suq. Dawn it-tliet 
kwistjonijiet huma ttrattati speċifikament fil-kapitoli segwenti:

 Il-Kapitolu II dwar l-iżvilupp tal-ferroviji tal-Unjoni fih id-dispożizzjoni dwar l-
indipendenza tal-amministraturi tal-infrastrutturi u tal-impriżi ferrovjarji, is-separazzjoni 
bejn it-tmexxija tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet tat-trasport u s-sitwazzjoni finanzjarja 
tas-settur ferrovjarju. Żdiedet dispożizzjoni bil-għan li tillimita l-interventi tal-Istati 
Membri fit-tmexxija tal-impriżi ferrovjarji, speċjalment fir-rigward tal-linji gwida tal-
politika ġenerali. Il-funzjonijiet essenzjali tal-amministraturi tal-infrastrutturi huma 
elenkati fl-Anness II tad-Direttiva.

It-Taqsima 4 u l-Anness III dwar il-kundizzjonijiet ta' aċċess għas-sevizzi fihom il-
                                               
1 Direttiva 2001/12 dwar l-iżvilupp tal-ferroviji tal-Komunità, id-Direttiva 2001/13 dwar l-għoti ta' liċenzji għal 
impriżi ferrovjarji u d-direttiva 2001/14 dwar l-allokazzjoni ta' kapaċità ta' infrastruttura tal-ferroviji u t-tqegħid 
ta' piżijiet għall-użu ta' infrastruttura tal-ferroviji u ċertifikazzjoni tas-sigurtà
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modifiki ewlenin: jinkorporaw rekwiżiti ta' indipendenza fit-tmexxija tal-faċilitajiet tas-
servizzi f'ċirkostanzi speċifiċi u l-obbligu għall-operaturi ta' servizzi relatati mal-ferrovija 
li jikru l-faċilitajiet li ma ntużawx għal 'il fuq minn sentejn.

 Il-Kapitolu III dwar l-għoti ta' liċenzji għal impriżi ferrovjarji jżomm mingħajr bidliet 
kbar il-proċedura biex tinkiseb liċenzja għal impriża ferrovjarja. Idaħħal, madankollu, 
dispożizzjoni ġdida fl-Artikolu 17 li tobbliga lill-Istati Membri jew liċ-ċittadini tal-Istati 
Membri jippossjedu fit-total aktar minn 50% ta' kwalunkwe impriża ferrovjarja li tixtieq 
tapplika għal liċenzja fl-UE. 

 Il-Kapitolu IV dwar it-tqegħid ta' piżijiet għall-użu ta' infrastruttura tal-ferroviji u dwar l-
allokazzjoni ta' kapaċità ta' infrastruttura fiha bosta dispożizzjonijiet b'bidliet sostanzjali: 

- Determinazzjoni tal-piżijiet tal-infrastutturi u tas-servizzi: jinżammu l-prinċipji tal-
applikazzjoni tal-piżijiet fil-forma attwali tagħhom. Madankollu, il-Kummissjoni
biħsiebha tiċċara l-mod kif jiġu applikati dawn il-prinċipji (Anness VIII, punti 1 u 3). 
Jipproponi wkoll li jiġi stabbilit l-obbligu ta' modulazzjoni tal-piżijiet tal-infrastrutturi 
skont l-emissjoni ta' storbju tal-ferroviji u li din tintrabat mad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
"Eurovignette".  Il-modulazzjoni tal-piżijiet għal spejjeż ambjentali oħrajn tkun tibqa' 
fakultattiva, filwaqt li l-impożizzjoni ta' piżijiet għad-dħul tal-amministraturi tal-
infrastrutturi tkun tiddependi wkoll mid-Direttiva "Eurovignette". Il-Kummissjoni 
tipproponi tnaqqis temporanju tal-piżijiet għall-ferroviji mgħammra b'ECTS bil-għan li 
jitħaffef l-iskjerament tat-teknoloġiji interoperabbli.   

- Allokazzjoni tal-kapaċità tal-infrastruttura: l-għan tal-aktar bidla importanti huwa li 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-amministraturi tal-infrastrutturi għall-kapaċità 
internazzjonali fl-Artikolu 40 u biex jiġi ġeneralizzat il-kunċett tal-applikanti 
awtorizzati fl-Artikolu 41. F'każ ta' tilwima bejn l-applikanti għall-mogħdijiet simili tal-
ferrovija, l-informazzjoni meħtieġa se tkun ipprovduta mingħajr ħlas għall-proċess ta' 
koordinament u mis-sistema tar-riżoluzzjoni tat-tilwim permezz tal-amministraturi tal-
infrastrutturi fl-Artikolu 46. 

- Korpi regolatorji: dawn isiru indipendenti minn kwalunkwe awtorità pubblika oħra 
f'termini ta' organizzazzjoni, teħid ta' deċiżjonijiet u amministrazzjoni tar-riżorsi umani. 
Is-setgħat tagħhom jitwessgħu biex ikopru l-aċċess u l-piżijiet tas-servizzi relatati mal-
ferrovija u għall-monitoraġġ tal-kompetizzjoni fis-settur. Bosta strumenti jsiru 
disponibbli għall-korpi regolatorji: azzjonijiet fuq inizjattiva tagħhom; tisħiħ tad-
deċiżjonijiet tagħhom permezz ta' azzjonijiet, inklużi l-multi; setgħa li jingħata bidu 
għal verifika dwar is-separazzjoni tal-kontijiet u biex jitfasslu konklużjonijiet dwar l-
għajnuna mill-Istat. Il-Kummissjoni ssaħħaħ ukoll il-kooperazzjoni permezz tal-ħolqien 
ta' grupp ta' ħidma tal-korpi regolatorji nazzjonali.

3. L-ewwel osservazzjonijiet u orjentamenti

Ir-riformulazzjoni hija intiża li tilħaq suq ferrovjarju Ewropew komprensiv u integrat fis-
segmenti kollha tiegħu, inkluż t-trasport ta' passaġġieri u merkanzija, fuq livell nazzjonali u 
internazzjonali. Ir-rapporteur tappoġġa dan l-objettiv, u speċjalment it-tneħħija tal-aħħar 
ostakli tekniċi u amministrattivi għas-swieq nazzjonali differenti, hekk kif diġà kien appoġġat 
mill-Parlament matul id-dibattiti dwar il-pakketti ferrovjarji preċedenti. Dan is-suq ferrovjarju 



PE454.582v02-00 4/7 DT\852479MT.doc

MT

Ewropew għandu jkun ta' ġid għaċ-ċittadini u għall-impriżi permezz tat-tnaqqis tal-ispejjeż u 
l-garanzija ta' aċċess ġust u mhux diskriminatorju għan-netwerk Ewropew tal-ferrovija għall-
impriżi ferrovjarji kollha. 

Barra minn dan l-objettiv ġenerali, ir-rapporteur tixtieq tqajjem xi mistoqsijiet dwar ċerti 
elementi li, fil-fehma tagħha, ir-riformulazzjoni ma tittrattax biżżejjed iżda li huma kruċjali 
għall-ħolqien ta' żona ferrovjarja Ewropea tassew unika. Bħala bażi għar-riflessjonijiet 
tagħha, ir-rapporteur tuża r-riżoluzzjoni tal-Parlament li kienet adottata kważi b'unanimità fi 
ħdan il-Kumitat għat-Trasport (bi 38 vot favur u bl-ebda vot kontra). Din ir-riżoluzzjoni 
tittratta partikolarment l-indipendenza tal-amministraturi tal-infrastrutturi, in-nuqqas ta' riżorsi 
u setgħat tal-korpi regolatorji u l-piżijiet għall-użu tal-infrastrutturi.

(a) Il-korp regolatorju

Fir-riżoluzzjoni reċenti tiegħu, il-Parlament esprima t-tħassib tiegħu dwar is-setgħat u r-riżorsi 
insuffiċjenti tal-korpi regolatorji. Għaldaqstant il-Kummissjoni tipproponi li ssaħħaħ 
sostanzjalment ir-rwol u l-kompetenzi tagħhom. Barra dan, il-kooperazzjoni ta' bejniethom 
hija msaħħa u tmur lil hinn mill-iskambju attwali ta' informazjzoni: il-Kummissjoni bisħiebha 
tobbliga lill-korpi regolatorji jikkooperaw, speċjalment fil-każ tal-ilmenti relatati mal-
mogħdijiet internazzjonali tal-ferrovija. Iżda l-Kummissjoni ma tipproponix sistema Ewropea 
integrata ta' superviżjoni paragunabbli ma' dik eżistenti f'industriji oħra tan-netwerk li dan l-
aħħar infetħu għall-kompetizzjoni bħas-settur enerġetiku jew it-telekomunikazzjonijiet. 

Ir-rapporteur tappoġġa bis-sħiħ l-approċċ tal-Kummissjoni biex iżid l-indipendenza u l-
kompetenzi tal-korpi regolatorji nazzjonali u tqis it-tisħiħ tal-kontroll regolatorju bħala l-
ewwel riforma perentorja li għandha ssir fis-settur ferrovjarju: kontroll regolatorju effikaċi 
f'livell nazzjonali u Ewropew huwa prekundizzjoni indispensabbli biex tintlaħaq aktar 
integrazzjoni tas-swieq ferrovjarji nazzjonali, billi tissalvagwardja r-regoli ta' suq ferrovjarju 
ġust u mhux diskriminatorju. 

Ir-rwol tal-korp regolatorju għandu jissaħħaħ ulterjorment u l-kompetenzi tiegħu jiġu estiżi 
għal ambiti ġodda. Pereżempju, il-korp regolatorju għandu jkun f'pożizzjoni li jikkontrolla li 
ma jsirx użu ħażin tal-istandards nazzjonali fil-qasam tas-sikurezza u ta' standards tekniċi oħra 
bil-għan li jiġi limitat il-ftuħ tas-swieq, billi t-tħassib fil-qasam tas-sikurezza u taċ-
ċertifikazzjoni spiss jintużaw b'mod inadegwat bħala alibi biex jiġi limitat l-aċċess għas-suq. 
Madankollu, ir-rwol tal-korp regolatorju, hekk kif proposta mill-Kummissjoni, jissaħħaħ ukoll 
f'ambiti li jmorru lil hinn mill-funzjoni tradizzjonali ta' kontroll bħall-valutazzjoni tal-pjan 
kummerċjali jew l-evalwazzjoni tad-dħul meħtieġ fit-terminu ta' żmien medju u twil biex jiġu 
sodisfatti l-objettivi ta' rendiment. Ir-rapporteur biħsiebha tkompli ssaħħaħ il-livell Ewropew 
tat-tali kontroll regolatorju, ngħidu aħna permezz ta' sistema iktar istituzzjonalizzata meta 
mqabbla mal-approċċ purament kooperattiv tal-Kummissjoni. 

(b) Finanzjament tal-infrastruttura u impożizzjoni ta' piżijiet

Il-Parlament ikkritika regolarment in-nuqqas ta' investiment u finanzjament tas-sistemi 
ferrovjarji min-naħa tal-Istati Membri, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam man-netwerk 
TEN-T, minkejja l-eżistenza ta' dispożizzjonijiet speċifiċi fid-Direttiva 2001/12 dwar il-
finanzjament tal-infrastruttura u tad-dejn ferrovjarju. Il-Kummissjoni ddaħħal 
dispożizzjonijiet ġodda biex ittejjeb il-finanzjament tal-infrastruttura ferrovjarja. Fosthom, 
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issir obbligatorja l-pubblikazzjoni ta' strateġiji ta' ħames snin bħall-iżvilupp tal-infrastruttura 
nazzjonali (Artikolu 8). Dawn l-istrateġiji għandhom jissodisfaw il-bżonnijiet ta' mobilità tal-
futur u jiżguraw finanzjament sostenibbli tas-sistema ferrovjarja. Il-pjanijiet kummerċjali 
mħejjija mill-amministraturi tal-infrastrutturi, abbażi tal-konsultazzjoni mal-atturi kollha tas-
suq, għandhom jirrispettaw dan il-qafas il-ġdid. Qed jissaħħew ukoll l-obbligi dwar it-
trasparenza tal-impenji tal-amministraturi tal-infrastrutturi u tal-Istati Membri bħall-
pubblikazzjoni tal-qafas tal-piżijiet. Dawn id-dispożizzjonijiet, flimkien mal-obbligi li 
għandhom jirrispettaw l-Istati Membri, jirrappreżentaw progress għat-trasparenza. 

Il-Kummissjoni tipproponi li tagħmel obbligatorji l-ftehimiet kuntrattwali bejn l-
amministraturi tal-infrastrutturi u l-awtoritajiet pubbliċi bil-għan li tiġi żgurata għajn 
alternattiva ta' finanzjament tal-infrastrutturi minbarra l-piżijiet. Fl-Anness VII jissaħħew il-
parametri tat-tali ftehimiet, li t-tul ta' żmien tagħhom jittawwal minn tlieta għal tal-anqas 
ħames snin, permezz, pereżempju, tal-inklużjoni tal-indikaturi tar-rendiment fil-ftehimiet 
kuntrattwali. Dan jista' jikkostitwixxi inċentiv qawwi biex isir użu tajjeb tan-netwerk, diment 
li l-objettivi jiġu definiti ambizzjużi biżżejjed. Ir-rapporteur tqis li biex dawn il-ftehimiet isiru 
effikaċi, huwa essenzjali li jiġi garantit li l-partijiet interessati kollha jkollhom l-istess 
opportunitajiet biex jesprimu l-esiġenzi tagħhom.

Fir-rigward tal-modulazzjoni tal-piżijiet fuq l-infrastrutturi skont l-emissjoni ta' storbju tal-
ferroviji, ir-rapporteur tqis li l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni għandha tkun 
ikkoordinata bejn il-modi ta' trasport biex jinħolqu kundizzjonijiet ġusti ta' kompetizzjoni 
intramodali u intermodali. Fil-fehma tagħha, ikun xieraq li jiġu proposti emendi biex tiġi 
enfasizzata din il-kundizzjoni, partikolarment fil-konfront tat-trasport bit-triq. Barra minn 
hekk, qed jiġu proposti inċentivi għat-tagħmir tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju (ERTMS) permezz tat-tnaqqis temporanju tal-piżijiet fuq l-infrastrutturi għall-
ferroviji. Ir-rapporteur tqis bħala essenzjali l-fatt li dawn l-inċentivi jiġu applikati mingħajr l-
ebda impatt fuq id-dħul għall-operaturi ferrovjarji kollha u mingħajr ma jinħolqu aktar 
diffikultajiet finanzjarji għall-amministraturi tal-infrastrutturi.

Flimkien ma' dan, f'għadd konsiderevoli ta' Stati Membri s-sistema ta' piżijiet għall-użu tal-
binarji, li hija waħda mir-riżorsi għad-dispożizzjoni tal-amministraturi tal-infrastrutturi biex 
jiffinanzjaw l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-infrastrutturi, ma toffrix inċentivi suffiċjenti biex 
jittejjeb ir-rendiment tan-netwerk ferrovjarju. Il-Kummissjoni għalhekk tipproponi d-
definizzjoni tal-prinċipji bażiċi għall-iskema ta' ħidma (rendiment) fl-Anness VIII, punt 4.

Dawn il-miżuri jirrappreżentaw pass 'il quddiem fil-ħolqien ta' arkitettura finanzjarja soda, 
iżda tibqa' l-mistoqsija dwar jekk humiex biżżejjed fil-kuntest ta' riżorsi rarefatti tal-Istati 
Membri. Is-sisien tal-finanzjament tal-infrastruttura għadhom fraġli. Għandhom jinstabu modi 
ta' kif jiġu stimulati l-investimenti pubbliċi u privati addizzjonali fis-settur ferrovjarju lil hinn 
mit-titjib tat-trasparenza u tal-inċentivi msemmija preċedentement.

(c) Kundizzjonijiet tal-aċċess għas-servizzi u għall-faċilitajiet tas-servizzi

Il-Kummissjoni ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar din it-tema prinċipalment fl-Artikolu 13. 
Dan jissarraf fis-sitwazzjoni li fiha l-Kummissjoni tipproponi separazzjoni ġuridika u 
organizzattiva tal-faċilitajiet tas-servizzi mill-impriżi ferrovjarji dominanti mingħajr ma 
tazzarda tittratta s-separazzjoni globali bejn l-amministraturi tal-infrastrutturi u l-operaturi tat-
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trasport b'hekk jiġi ġġenerat effett ħafna iktar dannuż għall-kompetizzjoni ġusta u mhux 
diskriminatorja. Il-mistoqsijiet tinbet dwar il-fatt jekk il-Kummissjoni hijiex suffiċjentement 
jew sproporzjonatament ambizzjuża fir-rigward tal-objettivi ta' aċċess ġust u mhux 
diskriminatorju għas-servizzi għall-applikanti kollha u jekk miżuri oħrajn jistgħux ikunu aktar 
adegwati biex jiggarantixxu t-tali aċċess.

(d) Is-separazzjoni tat-tmexxija tal-infrastruttura u s-servizzi ta' operazzjoni tat-trasport 

Il-Parlament esprima regolarment it-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-amministraturi tal-
infrastrutturi ma jgawdux minn biżżejjed indipendenza meta mqabbla mal-operaturi 
ferrovjarji tradizzjonali. L-għoti tat-tali indipendenza lill-amministraturi tal-infrastrutturi 
huwa kruċjali billi dawn jiżvolġu rwol ċentrali fil-provvista ta' aċċess għall-kapaċità tal-
infrastruttura u għall-impożizzjoni tal-piżijiet. Ir-rapporteur tapprova totalment il-fehma tal-
Parlament li jikkritika l-fatt li "ma jingħatawx biżżejjed salvagwardji legali u prattiċi biex 
jiggarantixxu l-indipendenza tal-amministraturi tal-infrastrutturi, speċjalment meta jkunu 
parti minn impriża ferrovjarja li tmexxi wkoll attivitajiet ta' trasport ferrovjarju" u jafferma li 
s-separazzjoni (unbundling) "hija prekundizzjoni sabiex l-operaturi kollha jkunu ttrattati
b'mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju" (paragrafu 7 tar-riżoluzzjoni ta' Ġunju 2010).

Dan in-nuqqas ta' indipendenza jxekkel il-kompetizzjoni f'għadd konsiderevoli ta' pajjiżi 
Ewropej u jipprevjeni l-integrazzjoni Ewropea tan-netwerk ferrovjarju li jkompli jitmexxa 
abbażi ta' kunsiderazzjonijiet purament nazzjonali. Minħabba f'hekk, il-Parlament iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni, fir-riżoluzzjoni reċenti tiegħu, biex tittratta l-indipendenza tal-
amministraturi tal-infrastrutturi bħala prijorità fir-riformulazzjoni. Madankollu, il-proposta 
tal-Kummissjoni ma fiha, b'diżappunt kbir tar-rapporteur, l-ebda progress dwar is-
separazzjoni (unbundling). Issa wasal iż-żmien għall-Parlament Ewropew biex jikkunsidra 
b'liema mod u b'liema forma tista' tinkiseb is-separazzjoni f'suq ferrovjarju uniku Ewropew, 
kif diġà kien il-każ għal setturi oħra bħal dak enerġetiku u tat-telekomunikazzjonijiet. Għal 
dak il-għan, il-Parlament imissu jagħti bidu għal dibattitu dwar il-ħolqien ta' mudell Ewropew 
awtentiku għas-suq ferrovjarju bbażat fuq ftit regoli ċari u trasparenti li jwasslu għall-iżvilupp 
ta' regolamentazzjoni aktar uniformi fl-Unjoni kollha milli hija llum il-ġurnata. Mingħajr ta' 
tidħol fil-mertu tal-mistoqsija tal-proprjetà, ir-rapporteur tqis li għandha tiġi permessa biss l-
eżistenza ta' amministaturi tal-infrastrutturi totalment indipendenti mil-lat ġuridiku, 
organizzattiv u istituzzjonali.

(e) Annessi u ambitu tal-atti delegati

Il-proposta fiha disa' annessi li, fit-test attwali, il-Kummissjoni tista' timmodifika permezz ta' 
atti delegati. Ir-rapporteur tifhem li l-Kummissjoni għandha bżonn biżżejjed flessibilità biex 
tadatta r-regoli skont żviluppi ġuridiċi, politiċi u tekniċi. Madankollu, id-Direttiva għandha 
tipprovdi bażi ta' regolamentazzjoni soda li tagħti indikazzjonijiet ċari fir-rigward ta' lejn 
liema direzzjoni għandha tipponta l-Kummissjoni. Uħud minn dawn l-annessi għandhom 
effetti kbar fuq il-mod kif hu regolat is-settur u għaldaqstant jistgħu jitqiesu bħala elementi 
essenzjali tad-Direttiva. B'konsegwenza ta' dan, ir-rapporteur tissuġġerixxi l-valutazzjoni tar-
rilevanza ta' kull wieħed mill-annessi b'mod individwali bil-għan li jiġi deċiż liema elementi 
tagħhom jeħtieġu modifika permezz tal-proċedura leġiżlattiva normali minflok l-atti delegati. 
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