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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju
(2006/2213(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (COM(2006)0189) kif ukoll id-dokument 
ta' ħidma mehmuż tas-servizzi tal-Kummissjoni (SEC(2006)0530),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Frar 2001 dwar l-emenda tad-Direttiva 91/440/KEE tal-Kunsill dwar l-iżvilupp ta' l-
intrapriżi ferrovjarji tal-Komunità1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/13/KE tas-26 ta' Frar 2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-emenda tad-Direttiva 95/18/KEE tal-Kunsill dwar l-illiċenzjar ta' l-
intrapriżi ferrovjarji2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Frar 2001 dwar l-allokazzjoni tal-kapaċità infrastrutturali ferrovjarja, it-tariffi għall-użu ta' 
l-infrastruttura ferrovjarja u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà3,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2006 dwar l-introduzzjoni tas-
Sistema Ewropea ta' Sigurtà, Kontroll u Senjalazzjoni tal-Ferroviji ERTMS/ETCS4,

– wara li kkunsidra r-Regola 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0219/2007),

A. billi l-ewwel pakkett ferrovjarju kellu l-iskop li jagħti ħajja mill-ġdid lis-settur billi jservi 
ta' l-ewwel pass fil-ħolqien ta' zona ferrovjarja Ewropea integrata, u li jħaffef il-progress 
fil-"modal shift", jiġifieri t-trasferiment tat-trasport tal-merkanzija minn fuq it-toroq għal 
fuq il-linji ferrovjarji,

B. billi l-Parlament fl-ewwel qari dwar it-tielet pakkett ferrovjarju talab lill-Kummissjoni 
sabiex tippreżenta rapporti dwar l-effetti ta' l-ewwel u t-tieni pakkett ferrovjarju,

C. billi s-settur tat-traffiku huwa responsabbli għal bejn il-15 u t-30% ta' l-emissjonijiet 
kollha tal-CO2 fl-UE, u billi għalhekk huwa essenzjali li t-traffiku fit-toroq jiġi trasferit 
b'mod aktar intensiv għal fuq il-linji ferrovjarji, il-kanali u x-xmajjar, fejn ikollu effett 
inqas negattiv fuq il-klima,

1 ĠU L 75, 15.03.2001, p.1
2 ĠU L 75, 15.03.2001, p.26.
3 ĠU L 75, 15.03.2001, p.29.
4 Testi adottati, P6_TA(2006)0275.
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D. billi l-iżvilupp lejn trasferiment modali u lejn l-ottimizzazzjoni tal-ktajjen intermodali sa 
issa għadu ma kienx sodisfaċenti u billi l-ewwel pakkett ferrovjarju għadu ma tax ir-
riżultati mixtieqa,

E. billi l-kundizzjonijiet ta' bażi għall-kompetizzjoni u l-koperazzjoni bejn it-traffiku fuq il-
linji ferrovjarji, fit-toroq, fl-ajru u fuq il-baħar għandhom effetti inevitabbli fuq il-
prestazzjoni ta' kull wieħed minn dawn il-mezzi tat-trasport, u billi għalhekk il-kwistjoni 
tal-kompetizzjoni ġusta bejn dawn il-forom ta' trasport trid tkun il-qofol ta' kull 
diskussjoni dwar l-effiċjenza u l-kompetittività fi ħdan kull forma ta' trasport,

F. billi t-traffiku ta' fuq it-toroq, li huwa ta' ħsara għall-ambjent, huwa preferut minħabba li s-
sistemi ta' pedaġġ fl-UE, b'limitu massimu fiss, jitħallsu biss fuq bażi volontarja, l-aktar 
fuq il-highways biss u mit-trakkijiet biss, mingħajr aġġustament ta' l-ispejjeż esterni,

G. billi l-pedaġġi kellhom suċċess sinifikanti biex ittrasferew it-traffiku minn fuq it-triq għal 
fuq il-linji ferrovjarji – pereżempju fl-Iżvizzera – u huwa eżempju ta' interess kbir għall-
politika ta' l-UE dwar it-trasport, b'mod partikulari wkoll minħabba l-fatt li l-effiċjenza 
mtejba tat-trasport tal-merkanzija fuq it-toroq wasslet biex l-ispejjeż għall-konsumatur 
żdiedu biss b'0.5%,

H. billi l-UE, fil-ftehima ma' l-Iżvizzera kif ukoll fil-Konvenzjoni ta' l-Alpi, iffirmat 
protokolli dwar it-trasport u b'hekk żgurat li t-trasferiment tat-traffiku tal-merkanzija li 
jaqsam l-Alpi għal fuq il-linji ferrovjarji jkun parti mill-politika tal-ġejjieni ta' l-UE dwar 
it-trasport,

I. billi l-grad tal-ftuħ tas-suq u n-numru ta' intrapriżi li daħlu fis-suq wasslu għal esperjenzi  
differenti ferm, kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha, fl-Istati Membri ż-żgħar u l-
kbar, fil-qodma u fil-ġodda; billi ntwera li l-kompetizzjoni, fejn iddaħħlet, kienet valida u 
kumpaniji ferrovjarji żgħar spiss jimlew b'suċċess il-post li jkun tbattal billi xi servizz ma 
jkunx vijabbli għall-intrapriżi l-kbar,

J. billi t-tkabbir minn 15 għal 25 u issa għal 27 Stat Membru daħħal fl-UE pajjiżi fejn l-
istrutturi fil-qasam ferrovjarju f'xi każi huma differenti sew minn dawk fl-Istati Membri l-
"qodma", li jġib miegħu opportunitajiet u riskji differenti għall-qasam ferrovjarju;  billi t-
tkabbir ta' l-UE u l-Politika tal-Viċinat ta' l-UE qegħdin joffru sfidi ġodda biex l-UE 
tifforma politika ferrovjarja differenzjata b'mod xieraq,

K. billi f'xi Stati Membri ġodda, speċjalment fl-Istati Baltiċi, it-traffiku ta' merkanzija lejn u 
minn pajjiżi terzi jikkostitwixxi kważi nofs id-dawran totali tan-negozju; il-
liberalizzazzjoni għas-settur ferrovjarju hija mxekkla mill-oqfsa legali differenti tal-pajjiżi 
ġirien ta' l-UE u n-nuqqas ta' djalogu attiv bejn l-UE u dawn l-istati; b'riżultat ta' dan, il-
kumpaniji ferrovjarji tradizzjonali għandhom pożizzjoni dominanti fis-suq fir-rigward tal-
koperazzjoni ma' operaturi ferrovjarji li mhumiex ta' l-UE,

L. Il-ftuħ tan-netwerks hu wieħed mill-fatturi li wassal għal żieda fit-trasport tal-merkanzija 
fuq il-linji ferrovjarji b'60% fir-Renju Unit, bi 42.5% fl-Olanda, b'aktar minn 30% fil-
Polonja u b'25% fil-Ġermanja, filwaqt li, pereżempju fi Franza, fejn il-ferroviji ta' l-Istat 
s'issa prattikament għad ma kellhomx kompetizzjoni, naqas bi 28%; billi dan għandu 
wkoll konsegwenzi fuq l-impjiegi u l-kwalità tas-servizz mogħti, kif ukoll fuq il-klima, 
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peress li l-merkanzija li m'għadhiex tinġarr bil-ferroviji issa qed tinġarr fuq it-toroq,

M. billi dan huwa konness b'mod partikolari mal-fatt li fuq in-netwerk ferrovjarju Ġermaniż 
hemm 274 kumpanija tat-trasport tal-merkanzija reġistrati li antiċipaw sew id-data skedata 
għall-ftuħ tas-suq għall-kompetizzjoni, u 60 fil-Polonja, filwaqt li fi Franza, fejn id-dati 
għall-ftuħ tas-suq kienu applikati strettament, huma biss ħamsa, biex ma nsemmux pajjiżi 
bħall-Finlandja u s-Slovenja, fejn il-monopolju statali għad m'għandux kompetituri,

N. billi sistema ta' ħlas trasparenti fuq l-infrastruttura ferrovjarja hija rekwiżit essenzjali għal 
kull kompetizzjoni f'dan il-qasam; billi d-Direttiva 2001/14/KE, għalkemm tibbaża l-ġbir 
ta' tariffi fuq il-prinċipju ta' l-ispiża marġinali, tħalli wisa' fejn jidħol l-irkupru ta' ħlasijiet 
għall-użu ta' l-infrastruttura, li jwassal għal sistemi u ammonti ta' ħlas differenti sew fl-
Istati Membri; billi d-differenzi fl-ammont ta' investiment ferrovjarju fl-Istati Membri 
huma riflessi f'differenzi fil-ħlas min-naħa ta' l-operatur ta' l-infrastruttura,

O. billi l-esperjenza s'issa u l-istat attwali ta' l-intensità tal-kompetizzjoni juru li s-sistema 
ferrovjarja taħdem ukoll meta n-netwerk u l-intrapriża huma separati b'mod regolat,

P. billi t-trasport permezz ta' vaguni iżolati, b'sehem ikbar minn 50%, jifforma parti 
importanti mit-trasport ferrovjarju tal-merkanzija fl-Ewropa, u li minnu jiddependu għadd 
ġmielu ta' klijenti tal-kumpaniji ferrovjarji,

Q. billi l-istatistika disponibbli dwar l-inċidenti ferrovjarji għadha mhix sħiħa, iżda turi titjib 
fis-sikurezza ferrovjarja wkoll wara l-ftuħ tas-suq tat-trasport tal-merkanzija; billi l-Istati 
Membri li fetħu s-suq b'mod deċiżiv ma rreġistraw l-ebda tnaqqis fis-sikurezza;  billi l-
ksib ta' ċertifikazzjoni tas-sigurtà fil-prattika huwa mtaqqal wisq minħabba problemi 
ambjentali, nuqqas ta' trasparenza kif ukoll limitazzjonijiet organizzattivi u ammnistrattivi,

Il-kundizzjonijiet għall-kompetizzjoni intermodali 

1. Ifakkar li l-għan li tingħata ħajja ġdida lit-trasport ferrovjarju huwa punt ewlieni tal-
politika ta' l-UE dwar it-trasport, fil-kuntest ta' problemi tat-traffiku li dejjem jiżdiedu, 
żieda fl-emissjonijiet, sorsi limitati ta' l-enerġija u eluf ta' vittmi ta' l-inċidenti tat-traffiku, 
u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tqis dan il-fatt fl-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett 
ferrovjarju;

2. Huwa tal-fehma li d-Direttiva "Eurovignette 2" hija l-ewwel pass lejn kompetizzjoni 
intermodali ġusta: il-kompetizzjoni ġusta mhijiex possibbli meta fl-UE kollha jrid isir ħlas 
obbligatorju fuq il-vjaġġi ferrovjarji kollha mill-ferroviji kollha, waqt li min-naħa l-oħra l-
pedaġġ tat-toroq fl-UE huwa limitat fil-prezz, jitħallas biss fuq bażi volontarja, mingħajr l-
internalizzazzjoni ta' spejjeż esterni, fuq l-awtostradi biss u għat-trakkijiet biss;  għalhekk, 
jitlob lill-Kummissjoni sabiex sa l-2008 tippreżenta Direttiva (ara l-Artikolu 1(9) tad-
Direttiva 2006/38/KE) li fiha l-Eurovignette tiġi adattata għas-sistema tal-ħlasijiet għall-
użu ta' l-infrastruttura, jiġi preskritt pedaġġ obbligatorju fuq it-toroq kollha ta' l-UE għat-
trakkijiet kollha minn 3.5 tunnellati 'l fuq, mingħajr ma jkun hemm mod ta' kif wieħed 
jaħrab minnu, u l-ispejjeż esterni jiġu internalizzati;

3. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex timplimenta l-prinċipji tal-protokolli dwar it-trasport tal-
ftehima ma' l-Iżvizzera, kif ukoll tal-Konvenzjoni ta' l-Alpi, permezz ta' miżuri adegwati 
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għat-trasferiment tat-trasport tal-merkanzija li jaqsam l-Alpi;

4. Huwa tal-fehma li trakkijiet twal ħafna (imsejħa gigaliners) ikomplu jgħarrqu l-pożizzjoni 
kompetittiva tal-linji ferrovjarji; jibża' li r-reġistrazzjoni tal-gigaliners fl-Ewropa kollha 
tagħmel il-ħsara lit-trasport tal-merkanzija permezz ta' vaguni iżolati kif ukoll lit-trasport 
kombinat, u għalhekk jiċħad  miżuri bħal dawn;

5. Jinnota li l-kompetizzjoni bejn il-linji ferrovjarji u l-ajruplani hija mgħawġa;  huwa tal-
fehma li l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-pitrolju kif ukoll mit-taxxa fuq il-valur miżjud għall-
biljetti internazzjonali ta' l-ajru għandha titpoġġa fuq l-aġenda internazzjonali u ta' l-UE 
b'mod urġenti; 

6. Iqis li l-prattika li Stati Membri jitolbu ħlasijiet għolja għall-użu ta' l-infrastruttura fuq in-
netwerk ferrovjarju tal-merkanzija, iżda fl-istess waqt ma jitolbux pedaġġ għat-trakkijiet 
fuq it-toroq hija waħda li ma taqbilx ma' l-għan tal-politika Ewropea dwar it-trasport;  

7. Jenfasizza li n-nuqqas ta' interoperabilità bejn in-netwerks għadu l-ostaklu prinċipali 
għall-ħolqien ta' zona ferrovjarja Ewropea integrata, u jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni sabiex tippreżenta inizjattiva ġdida dwar dan l-aspett; iqis li l-
liberalizzazzjoni kellha timxi id f'id mal-progress dwar l-interoperabilità u jesprimi 
dispjaċir li ż-żewġ proċessi mxew b'rati differenti sew minn xulxin; jirrimarka li l-ftuħ 
tan-netwerks għall-kompetizzjoni se jħalli l-frott biss jekk ikun hemm netwerk trans 
Ewropew integrat tassew; jitlob li din il-kwistjoni tiġi ttrattata bħala prijorità fil-futur;

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex timmodernizza u tiżviluppa l-infrastrutturi intermodali, 
b'mod partikolari l-konnessjonijiet ma' l-infrastrutturi tal-portijiet;

Il-kundizzjonijiet għall-kompetizzjoni intramodali 

9. Jenfasizza li l-interoperabilità fit-trasport ferrovjarju għandha tkompli titjieb sabiex 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-ferroviji; f'dan il-kuntest jitlob li l-ERTMS tiddaħħal bla 
dewmien u bla eċċezzjoni fuq is-sitt kurituri li dwarhom l-UE, permezz tal-koordinatur 
tagħha Karel Vinck, laħqet ftehima ma' l-intrapriżi ferrovjarji ta' l-Istati Membri (A: 
Rotterdam–Ġenova; B: Napli–Berlin–Stokkolma; C: Antwerp–Basel/Lyon;  D: Sivilja–
Lyon–Torin–Trieste–Ljubljana;  E: Dresden–Praga–Brno–Vjenna–Budapest;  F: 
Duisburg–Berlin–Varsavja);

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tuża l-eżempju tajjeb ta' l-għajnuna statali għall-vetturi 
ferrovjarji, li saret possibbli permezz ta' l-installazzjoni/it-titjib ta' l-ERTMS fil-ferroviji, 
biex tgħin fit-tnaqqis tal-ħsejjes tal-vetturi tal-merkanzija, billi dan jiffranka l-flus fil-
qasam ta' l-investimenti fl-infrastruttura;

11. Jirrikonoxxi li l-possibilità li tingħata preferenza lit-trasport ferrovjarju tal-passiġġieri 
b'detriment għat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija permezz ta' ħlasijiet għolja żżejjed 
għall-użu ta' l-infrastruttura, jista' jkollha effett negattiv fuq il-kompetittività tat-trasport 
ferrovjarju tal-merkanzija; jinnota li din l-imġiba ta' l-intrapriżi ferrovjarji hija 
konsegwenza diretta ta' allokazzjonijiet finanzjarji mhux suffiċjenti mill-Istati Membri lill-
intrapriżi; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni sabiex tieħu l-passi legali kollha biex twaqqaf 
din il-prattika;
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12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tieħu azzjoni kontra l-politika tas-sussidji li biha l-
għajnuna finanzjarja ta' l-UE għat-trasport tingħata lill-Istati Membri, li mbagħad jużawha 
kważi kollha biex jiffinanzjaw in-netwerks tat-toroq tagħhom filwaqt li jittraskuraw in-
netwerk ferrovjarju; fil-każ ta' l-iffinanzjar konġunt, mill-inqas 40% tal-fondi għandhom 
jiġu allokati għan-netwerks ferrovjarji;

13. Jinnota li t-tliet Stati Membri Baltiċi implimentaw il-leġiżlazzjoni ta' l-UE u qegħdin 
jilliberalizzaw is-swieq tagħhom filwaqt li dan mhux il-każ fil-pajjiż ġar tagħhom, ir-
Russja.  Din is-sitwazzjoni speċjali kellha tiġi rikonoxxuta mir-rapport tal-Kummissjoni 
Ewropea; 

14. Jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha sabiex tmexxi 'l quddiem in-
netwerk ferrovjarju trans Ewropew tal-merkanzija u jistenna li jingħata l-appoġġ b'mod 
partikolari għall-proġetti ewlenin tat-Netwerk Trans Ewropew;

15. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta rakkomandazzjonijiet għal riforma 
sostenibbli ta' l-istrutturi finanzjarji tal-linji ferrovjarji (ara l-Artikolu 9 tad-Direttiva 
91/440);

16. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tfassal pjan ta' kif tista' ssir promozzjoni tal-bini mill-ġdid 
ta' binarji maħsuba biex jgħaqqdu l-intrapriżi industrijali u sabiex binarji eżistenti ta' dan 
it-tip ma jibqgħux jinqerdu;

17. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinvestiga l-possibilità li jidħlu aktar trasparenza u 
prevedibilità dwar il-pedaġġ għall-infrastruttura, biex jiġi stabbilit il-prinċipju ta' 
armonizzazzjoni minima ta' pedaġġi fil-kurituri internazzjonali li huma s-suġġett ta' 
investiment minn intrapriżi tal-linji ferrovjarji sabiex itejbu l-interoperabilità;

Ir-regolazzjoni tas-separazzjoni bejn in-netwerk u l-użu

18. Iqis li s-separazzjoni ta' l-infrastruttura ferrovjarja mill-użu, fid-dawl ta' l-irwol ċentrali ta' 
l-operaturi ta' l-infrastruttura għas-settur, hija kwistjoni ewlenija tal-politika ferrovjarja u, 
minn dan l-aspett, iqis li hu ta' ħtieġa assoluta li tinħoloq entità regolatorja indipendenti u 
trasparenti li jkollha fondi biżżejjed;

19. Iqis li kemm il-mudelli ta' separazzjoni kif ukoll dawk ta' integrazzjoni huma kompatibbli 
mal-liġi Komunitarja, bil-kundizzjoni li l-indipendenza tal-funzjonijiet essenzjali tiġi 
salvagwardata skond id-Direttiva 2001/14/KE;   iqis li dan m'huwiex għal kollox il-każ, 
kif jidher mill-bosta lmenti ta' intrapriżi li jidħlu fis-swieq li jikkompetu ma' l-intrarpiżi 
ferrovjarji statali li ilhom stabbiliti;  l-ilmenti tagħhom għandhom jew kellhom x'jaqsmu 
ma' dan li ġej:

- l-aċċess għan-netwerk jew għal rotta favorevoli ma setax jingħata minħabba li din ir-rotta 
kienet diġà ġiet allokata lill-intrapriża ferrovjarja li tagħmel sehem mill-grupp dominanti; 

- it-talbiet tagħhom ma setgħux jintlaqgħu minħabba li l-"points" kienu ġew estiżi qabel 
u/jew il-binarji li minn fuqhom ferrovija tista' taqbeż oħra kienu ġew żarmati;

- ġew preskritti zoni ta' rotot ta' veloċità baxxa, mingħajr raġuni tajba, sabiex titnaqqas is-
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sigurtà tal-konnessjoni tal-kompetituri;

- ma setgħux jinxtraw lokomotivi użati għax kienu diġà ntefgħu għall-iskrapp, jew għax l-
intrapriżi ferrovjarji ma ħallewx lix-xerrejja potenzjali milli jagħmlu dan;

- il-prezzijiet skond id-distanza għolew b'mod drastiku wara li nxtrat intrapriża ferrovjarja li 
qabel kienet ta' l-istat;

- il-prezzijiet għall-użu ta' l-infrastruttura skond id-distanza għolew fi żmien hekk qasir, li 
dawn ma setgħux jibqgħu jiġu kkalkulati fl-istruttura tal-prezzijiet, filwaqt li l-intrapriża 
ferrovjarja li tagħmel sehem mill-grupp dominanti ġiet mgħarrfa minn qabel;

- it-transfinanzjament fi ħdan il-gruppi dominanti ma ġiex imxekkel, billi parti mill-ħlasijiet 
skond id-distanza mħallsa minnhom marru fil-kumpanija possedenti (holding) minflok ma 
ntużaw b'riżq l-infrastruttura, u dan mhux biss tejbilhom ir-riżultati iżda setgħu wkoll 
jagħtu servizz bi prezz orħos fis-suq;

- intrapriżi mhux statali spiss iħallsu prezzijiet ogħla għall-enerġija milli jħallsu l-fergħat 
tal-gruppi, anke jekk il-provvista ta' l-enerġija tiġi integrata fil-kumpanija possedenti, u l-
Qorti Reġjonali ta' Frankfurt sa wkoll qatgħetha li dan it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni seta' 
jsir;

- ir-reġistrazzjoni, b'mod speċjali tal-lokomotivi, hija suġġetta għal regolamenti differenti 
bejn pajjiż u ieħor, u kull Stat Membru jitlob reġistrazzjoni separata għan-netwerk tiegħu, 
li mhux biss tieħu żmien twil iżda wkoll tiswa ħafna flus;

20. Jinnota li d-dħul fis-suq ta' fornituri ġodda tas-servizzi fil-qasam tat-trasport bil-vaguni 
iżolati jiddependi mit-tħaddim effiċjenti tal-marshalling yards; iqis li jeħtieġ li l-
marshalling yards jitħaddmu b'mod newtrali sabiex l-intrapriżi kollha jkollhom garanzija 
ta' trattament mingħajr diskriminazzjoni, u jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li 
temenda l-liġi ta' l-UE f'dan ir-rigward;

21. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tbiddel is-sistemi ferrovjarji li attwalment huma limitati bi 
fruntieri nazzjonali b'mod li kull kumpanija ferrovjarja li tilħaq ir-rekwiżiti legali u tekniċi 
meħtieġa fi Stat Membru tkun tista' topera t-trasport fin-netwerk sħiħ Ewropew (cross-
acceptance), u permezz ta' dan jiġi promoss mhux biss it-trasport trans Ewropew imma 
wkoll dak transkonfinali reġjonali; dan iwassal ukoll biex jitneħħew il-vantaġġi tat-
trasport bit-toroq u bl-ajru fejn dawn ilhom hemm għal ħafna snin;

22. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiftaħ proċeduri legali mingħajr dewmien kontra dawk l-
Istati Membri li ma implimentawx l-ewwel u/jew it-tieni pakkett ferrovjarju sad-data 
speċifikata;

23. Jinnota li għandha tingħata prijorità assoluta lill-implimentazzjoni sħiħa ta' l-Ewwel 
Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-kriterji tat-testijiet stabbiliti mill-Kummissjoni fl-Annessi 
għar-rapport tagħha dwar l-implimentazzjoni ta' l-Ewwel Pakkett Ferrovjarju; 

24. Fl-UE-25 is-sehem tal-linji ferrovjarji fis-suq tal-merkanzija ilu jistabbilizza ruħu sa mill-
2001 u l-aħjar rendiment, bl-esklużjoni ta' l-Istati Baltiċi li jibbenefikaw mill-pożizzjoni 
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ġeografika speċjali tagħhom u mit-tip ta' merkanzija li tinġarr, jista' jidher fi Stati Membri 
li kienu minn ta' l-ewwel li bdew jirriformaw l-industrija ferrovjarja tagħhom qabel ma 
bdew iseħħu d-Direttivi Komunitarji u l-ftuħ tas-suq;

25. Jinnota li n-nuqqasijiet ta' kapaċità tal-linji ferrovjarji Ewropej għandhom effett negattiv 
fuq l-operat tal-linji ferrovjarji fir-rigward ta' mezzi oħra ta' trasport; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex, qabel tmiem l-2007, tistudja l-effetti ta' l-Artikoli 22, 25 u 26 tad-
Direttiva 2001/14/KE b'referenza għall-analiżi tal-kapaċità u l-pjan għat-tisħiħ tal-kapaċità 
preskritti fiha fil-każ ta' konġestjoni ta' l-infrastruttura; 

26. Li llum tiġi żviluppata l-kompetittività tas-settur permezz ta' ftuħ tas-suq tfisser appoġġ 
lill-investiment futur, biex b'hekk jiġu żgurati t-tkabbir u l-impjiegi li huma fost l-għanijiet 
ta' l-Istrateġija ta' Liżbona.  Barra minn hekk, bil-kontribut tagħha għall-iżvilupp ta' 
trasport li jirrispetta l-ambjent, il-Komunità qiegħda tagħżel bil-ħsieb l-iżvilupp ta' trasport 
sostenibbli; 

27. Jisħaq fuq l-importanza ta' rwol indipendenti għall-intrapriżi ferrovjarji, kif hemm miġbur, 
fost l-oħrajn, fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 91/440/KEE fir-rigward ta' l-immaniġġjar 
tekniku, finanzjarju u fl-organizzazzjoni, u jinnota l-effetti pożittivi li rwol bħal dan iħalli 
fuq l-iżvilupp tal-ferrovija bħala mezz ta' trasport; 

28. Jenfasizza l-importanza tad-djalogu soċjali Ewropew biex ma jħallix li l-proċess tal-
liberalizzazzjoni jifrex it-triq għad-'dumping' soċjali;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-ewwel pakkett ferrovjarju kellu l-għan li jwaqqaf il-bażi għall-modal shift, jiġifieri t-
trasferiment tat-trasport tal-merkanzija minn fuq it-toroq għal fuq il-linji ferrovjarji. Il-
monopolji nazzjonali kellhom jiftħu l-bibien għall-kompetizzjoni, l-aċċess għan-netwerks 
kellu jinfetaħ u kellu jibda l-immodernizzar tan-netwerk ferrovjarju Ewropew, li kien ilu 
traskurat għal għexieren ta' snin. It-trasferiment tat-traffiku minn fuq it-toroq għal fuq il-linji 
ferrovjarji huwa meħtieġ ukoll għal raġunijiet ambjentali, ekonomiċi u ta' sikurezza jekk l-
Ewropa ma tridx tifga fit-traffiku u fid-dħaħen u jekk trid tnaqqas l-għadd bla tarf ta' inċidenti 
tat-traffiku fit-toroq tagħha.

Fid-dawl tat-tbassir allarmanti tar-rapport ta' l-ekonomista tal-Bank Dinji Nicholas Stern, il-
pubbliku qiegħed jisma' aktar minn qatt qabel bil-perikli li ġġib magħha l-bidla fil-klima. 
Qiegħed jidher aktar ċar li jekk ma tinbidilx il-politika dwar it-trasport, ma nistgħux inwaqqfu 
t-tisħin dinji.

Il-problema tista' titfisser b'mod ċar u ħafif bl-eżempju tat-tazza tal-jogurt. Sakemm tasal fuq 
l-ixkaffa tas-supermarkit, il-jogurt tal-frawli jkun ivvjaġġa kważi 10,000 kilometru fuq it-
toroq tagħna, u minkejja dan il-vjaġġ twil ma jiswiex ħlief 40 ċenteżmu ta' ewro. It-trasport, 
kemm fuq it-toroq kif ukoll bl-ajru, iġib miegħu prezz għoli għall-ambjent, u għalhekk għall-
pubbliku, iżda ma jaffettwax l-ispejjeż tan-negozju. Dan qiegħed iwassal biex is-settur tat-
trasport ikompli jikber. It-traffiku ta' vetturi kbar fit-toroq Ġermaniżi ttriplika mis-snin 80. 
Bejn l-1993 u l-2000 l-għadd ta' passiġġieri bl-ajru fl-Unjoni Ewropea żdied b'xi 10% kull 
sena. 

Dawn iż-żidiet huma raġuni oħra għaliex l-emissjonijiet tal-CO2, bl-effetti qerrieda tagħhom 
fuq il-klima, mhux talli ma naqsux imma talli żdiedu b'mill-inqas 1% kull sena bejn l-2000 u 
l-2004. L-emissjonijiet ta' dan il-gass niġġiesi żdiedu bi kważi 25% sa mill-1990. Fit-trasport 
bl-ajru rduppjaw. Fl-UE, il-mobilità tikkawża kemm kemm inqas minn 30% ta' l-emissjonijiet 
kollha tal-CO2.

Il-ftuħ tan-netwerks ferrovjarji għat-trasport tal-merkanzija ma wassalx għall-effett mixtieq u 
din hi raġuni oħra għaliex wasalna s'hawn. Dan jista' jiddependi wkoll mill-istruttura tas-settur 
ferrovjarju, iżda fil-biċċa l-kbira huwa r-riżultat ta' kompetizzjoni inġusta bejn it-tipi diffenti 
ta' trasport, b'detriment għat-trasport ferrovjarju li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.

Dwar l-iżvilupp tas-sehem tad-diversi tipi tat-trasport, il-Kummissjoni tagħti t-tbassir li ġej:

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/2006_3167_brochure_en.pdf

(Sors: Keep Europe Moving - Reviżjoni intermedja tal-White Paper tal-Kummissjoni 
Ewropea ta' l-2001 dwar it-Trasport, p.36).

Din it-tabella tal-Kummissjoni turi l-iżvilupp tal-modal split bejn l-1995 u l-2005 fil-qasam 
tal-merkanzija: 

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/2006_3167_brochure_en.pdf
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Sors: ENERGY & TRANSPORT IN FIGURES 2006
It-Tielet Parti : It-Trasport
Id-DĠ tal-Kummissjoni Ewropea għall-Enerġija u t-
Trasport 
b'koperazzjoni mal-Eurostat
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Fis-settur ferrovjarju fl-Ewropa, il-ferroviji kollha huma obbligati li jħallsu pedaġġ fuq il-linji 
kollha fis-sura ta' prezzijiet skond ir-rotot. Iżda għat-trasport bit-toroq, li huwa l-akbar 
kompetitur tiegħu u l-aktar li jniġġes, il-pedaġġ jitħallas biss l-aktar fuq l-awtostradi u bħala 
regola fil-każ biss ta' trakkijiet ta' 12-il tunnellata u aktar. L-ammont ta' dan il-pedaġġ huwa 
limitat, l-ispejjeż esterni bħalissa ma jistgħux jiġu internalizzati u l-impożizzjoni tal-pedaġġ 
hija volontarja.  

Sabiex it-trasport bit-trakkijiet, li jagħmel ħsara lill-ambjent, ma jkomplix jingħata aktar 
appoġġ, l-hekk imsejħa gigaliners (trakkijiet twal ħafna) ta' 60 tunellata u iktar m'għandux 
jingħatalhom permess. Ir-reġistrazzjoni tal-gigaliners fl-UE kollha twassal biex teqred għal 
kollox it-trasport tal-merkanzija f'vaguni iżolati, jiġifieri 50% tat-trasport ferrovjarju kollu tal-
merkanzija.  

Xi Stati Membri ta' l-UE ftit li xejn jagħtu allokazzjonijiet finanzjarji statali lill-intrapriżi 
ferrovjarji, u għalhekk dawn ikollhom jitolbu prezzijiet għoljin għat-trasport tal-merkanzija 
sabiex ikunu jistgħu jiffinanzjaw it-trasport tal-passiġġieri. Billi dawn l-Istati lanqas ma 
jimponu ħlas ta' pedaġġ fuq it-toroq, din il-politika hija kważi attakk dirett fuq it-trasport 
ferrovjarju tal-merkanzija. Il-Kummissjoni taf b'din il-prattika u tgħoddha bħala prattika 
illegali, iżda ma tarax kif tista' tbiddilha. 

Fl-istess waqt, madankollu, il-fondi ta' l-UE sejrin għand Stati li, kważi bla eċċezzjoni, 
jużawhom biex jiffinanzjaw il-bini tat-toroq filwaqt li n-netwerks ferrovjarji tagħhom qegħdin 
jitmermru. Is-settur ferrovjarju sejjer lura sewwa, b'mod partikolari fl-Istati Membri l-ġodda.   

Min-naħa l-oħra, il-modal shift irnexxiet fl-Iżvizzera. Hemmhekk it-trakkijiet huma projbiti 
milli jsuqu fi tmiem il-ġimgħa u matul il-lejl. Il-pedaġġ għat-trakkijiet huwa erba' darbiet 
ogħla milli fil-Ġermanja u huwa impost fuq it-toroq kollha u fuq it-trakkijiet kollha ta' aktar 
minn 3.5 tunellati. Id-dħul mill-pedaġġ qiegħed jiġi investit fl-immodernizzar tal-linji 
ferrovjarji, u fl-istess ħin twaqqaf ix-xogħol fuq l-awtostradi li jaqsmu l-Alpi.  It-taxxa fuq 
vetturi kbar, li ddaħħlet fl-2001, wasslet biex it-trasport taż-żejt minerali reġa' ġie trasferit 
minn fuq it-triq għal fuq il-linji ferrovjarji. Qabel ma ddaħħlet is-sistema tal-pedaġġ, 70% taż-
żejt minerali kien jinġarr fuq it-toroq, u llum 70% jinġarr bil-ferrovija. Fl-Iżvizzera ma kienx 
hemm bidla mill-awtostradi għal fuq toroq oħra ewlenin, u lanqas minn trakkijiet kbar għal 
oħrajn iżgħar. Madankollu, l-ispejjeż għall-konsumatur għolew biss b'0.5%. 

Il-kompetizzjoni mat-trasport bl-ajru hija wkoll diskriminatorja. L-eżenzjoni tal-pitrolju mit-
taxxa - li ddaħħlet aktar minn nofs seklu ilu biex tiffinanzja t-trasport bl-ajru li kien għadu 
jibda - tagħti ċ-ċans lill-kumpaniji ta' l-ajru biex illum iwasslu lill-klijenti tagħhom bejn l-
ibliet il-kbar bil-"prezz ta' taksi".  

Mhux il-pajjiżi kollha jiffavorixxu t-trasport bl-ajru, li jagħmel ħsara lill-klima. Pereżempju l-
Olanda, bħall-Istati Uniti u l-Ġappun, timponi taxxa fuq il-pitrolju għal xi titjiriet interni, 
għalkemm dawn huma ftit. Permezz ta' taxxa fuq it-titjiriet kollha fl-UE jistgħu jiġu ġġenerati 
EUR 14-il biljun fis-sena, u b'hekk jistgħu jinkisbu l-fondi meħtieġa għall-immodernizzar tal-
linji ferrovjarji fl-Ewropa. F'bosta każijiet, ukoll issa fis-seklu 21, il-konnessjonijiet 
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(pereżempju) bejn l-Istati Membri l-qodma u dawk ġodda għadhom lanqas biss laħqu l-
veloċità tal-lokomotiva ta' l-istim, u xi drabi jimxu b'nofs il-veloċità.  

Taxxa fuq il-pitrolju tkun tfisser għall-konsumatur spiża ta' EUR 2 għal kull 100 kilometru ta' 
vjaġġi bl-ajru, li jkun aċċettabbli, l-aktar meta jitqabbel ma' l-ispiża ta' biljuni li tiswiena jekk 
inħallu kollox għaddej u l-bidla fil-klima ma tiġix ikkontrollata. Sa l-2010/2011 it-trasport bl-
ajru se jibqa' eżentat ukoll mis-sistema ta' l-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet, filwaqt li s-
sistema ferrovjarja hija mdaħħla fis-sistema ta' l-iskambju tal-kwoti minħabba l-prezz ta' l-
elettriku.  

It-trasport fuq l-ilma qiegħed ikun iffavorit ukoll, għalkemm dan spiss ma jkunx disponibbli 
minħabba l-livell għoli jew baxx ta' l-ilma jew minħabba li l-ilma jiffriża - fuq l-Elbe dan kien 
il-każ għal bejn 200 u 300 jum fis-sena fl-aħħar 30 sena. It-trasport fuq l-ilma huwa wieħed 
mill-mezzi li l-aktar iniġġes bil-CO2, billi jagħmel użu miż-żejt tal-fjuwil tqil, li huwa l-aktar 
tip ta' fjuwil li jħammeġ. It-trasport fuq l-ilma fl-Ewropa huwa eżentat mill-iskambju tal-
kwoti ta' l-emissjonijiet kif ukoll mit-taxxa fuq iż-żejt minerali: l-użu tax-xmajjar huwa 
b'xejn. M'hemmx spejjeż ta' rotot jew pedaġġi għat-trasport fuq l-ilma. 

Barra minn dawn il-konsiderazzjonijiet, kienet deċiżjoni tajba u meħtieġa li jitbiddlu s-sistemi 
ferrovjarji li kienu limitati sal-fruntieri nazzjonali, li jinfetħu n-netwerks u li jiġi stabbilit 
netwerk ferrovjarju Ewropew uniformi jew għall-inqas interoperabbli. 

Issa saret separazzjoni formali bejn l-infrastruttura ferrovjarja u l-kumpaniji li joperaw il-
ferroviji fl-Istati Membri kollha ta' l-UE. Hija kwistjoni oħra jekk f'xi każi speċifiċi kienx 
hemm biss separazzjoni formali iktar milli waħda ġenwina. Madankollu, huwa biss permezz 
ta' separazzjoni tassew li tista' tinħoloq kompetizzjoni ġusta biex ma titħalliex li ssir 
diskriminazzjoni kontra intrapriżi ferrovjarji li m'humiex ta' l-istat.   

L-unika garanzija għal dan hija s-separazzjoni ċara bejn in-netwerk u l-operat f'żewġ 
istituzzjonijiet li huma indipendenti għal kollox minn xulxin. Din is-sitwazzjoni teżisti b'mod 
ċar fir-Renju Unit, fl-Iżvezja, fid-Danimarka u fl-Olanda. Jekk in-netwerk u l-operat ikunu 
f'idejn differenti iżda taħt kumpanija possedenti (holding) waħda, iċ-ċans li ssir 
diskriminazzjoni huwa kbir. Wieħed irid jammetti li jkun jiddependi wkoll mill-awtoritajiet 
tas-sorveljanza u mill-korpi regolatorji jekk dan il-potenzjal jiġix sfruttat jew le. Iżda l-
istqarrija ta' Hartmut Mehdorn, kap tad-Deutsche Bahn, tibqa' valida: "Min jikkontrolla n-
netwerk huwa l-padrun tan-negozju".  F'kull każ, is-separazzjoni ċara u stretta bejn in-netwerk 
u t-trasport hija aktar effiċjenti mill-arranġamenti l-oħra kollha, li jridu jiġu sorveljati l-ħin 
kollu. 

Billi f'ħafna każijiet ma teżistix separazzjoni tassew bejn in-netwerk u l-operat, wieħed ma 
jistagħġibx li bosta intrapriżi ferrovjarji li jikkompetu mal-ferroviji ta' l-istat jilmentaw li ma 
jiġux ittrattati b'mod ġust u li jsibu t-tfixkil. Dan ikollu x'jaqsam, fost l-oħrajn, ma' l-aċċess 
għar-rotot u l-ispejjeż għall-użu tar-rotot, max-xiri ta' lokomotivi u vaguni użati, mas-sussidji 
fi ħdan l-intrapriżi ferrovjarji dominanti u mar-reġistrazzjoni tal-vetturi ferrovjarji.   

Dan għalhekk iwassal għall-ħtieġa li tiġi stabbilita, permezz ta' Direttiva ta' l-UE, separazzjoni 
ċara bejn l-infrastruttura ta' l-operat u l-intrapriżi tat-trasport. Is-separazzjoni fattwali tan-
netwerk mill-operat għandha dejjem tiggarantixxi li l-faċilitajiet u s-servizzi kollha msemmija 
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fl-Anness II tad-Direttiva 2001/14 jiġu allokati lill-operatur tan-netwerk, sabiex ikun jista' 
jagħmilhom disponibbli għall-intrapriżi ferrovjarji kollha mingħajr diskriminazzjoni. 

It-trasport b'vaguni iżolati għadu jirrappreżenta ħafna aktar minn 50% tat-trasport ferrovjarju 
Ewropew tal-merkanzija. Jekk ir-rotot ferrovjarji ma jibqgħux iġorru dan it-traffiku, l-
eżistenza tagħhom tkun fil-periklu. Għadd ta' industriji Ewropej, bħal dawk ta' l-azzar, tal-
karti, tal-kimika u taż-żejt minerali, kif ukoll, għalkemm mhux għal kollox, l-industrija tal-
karozzi, jiddependu mit-trasport ferrovjarju b'vaguni iżolati, li ma jistax jiġi sostitwit minn 
tipi oħra ta' trasport. Għalhekk, hu importanti li dan is-settur isir aktar ekonomiku.  

Hawn ukoll, l-aħjar mod biex dan iseħħ huwa li jinħolqu l-kundizzjonijiet biex ikun hemm 
kompetizzjoni intermodali. L-ewwelnett, jeħtieġ li jinfetaħ l-aċċess għall-marshalling yards, 
mhux biss b'mod formali, kif inhu preskritt mil-liġi Ewropea. Id-Direttiva għandha tiġi 
emendata biex tiggarantixxi li l-marshalling yards jitħaddmu b'mod newtrali, jiġifieri li ċ-
ċaqliq tal-vetturi u s-servizzi sekondarji kollha jingħataw b'mod newtrali mill-operatur ta' l-
infrastruttura lil-linji ferrovjarji kollha u mhux biss lil dawk li jagħmlu sehem mill-grupp 
ewlieni.  

Fir-Renju Unit u fl-Estonja l-ewwel ma ġiet privatizzata kienet l-infrastruttura. Dan l-iżball 
kellu jiġi rranġat aktar tard u l-infrastruttura reġgħet ġiet trasferita lill-istat b'telf kbir ta' flus. 
Din l-esperjenza turi bil-provi l-importanza tal-prinċipju li l-infrastruttura fil-ġejjieni għandha 
tibqa' f'idejn il-pubbliku. 

Sabiex titjieb il-kompetittività tal-ferroviji, trid ukoll tissaħħaħ l-interoperabilità tas-sistema 
ferrovjarja u tiġi implimentata b'aktar għaġla. Is-sitt kurituri ewlenin għat-trasport tal-
merkanzija jridu jiġu attrezzati kemm jista' jkun malajr bis-sistema Ewropea ta' senjalazzjoni 
tal-ferroviji ERTMS, u din għandha tiġi estiża għar-rotot ġirien meta dawn jiġu modernizzati, 
kif ukoll fuq il-lokomotivi l-ġodda li jiġu reġistrati fl-UE. 

Anki jekk l-organizzazzjoni tas-suq tas-settur ferrovjarju mhijiex il-kwistjoni ewlenija, xorta 
wieħed jista' jgħid li d-dħul tal-kompetizzjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew kien pass tajjeb.  
F'dawk l-Istati Membri li ma fixklux, anzi li ppromwovew, l-iżvilupp tal-kompetizzjoni 
intermodali fit-trasport ferrovjarju tal-merkanzija, is-sehem tas-suq ferrovjarju żdied sew. L-
aħjar eżempju ta' dan huwa r-Renju Unit, li wara r-riformi kellu żieda ta' 60% fit-trasport 
ferrovjarju tal-merkanzija. Il-każ ta' Franza huwa bil-maqlub, pereżempju, fejn il-ferroviji 
nazzjonali, li fil-prattika m'għandhomx kompetizzjoni fit-trasport tal-merkanzija, il-ħin kollu 
qegħdin jitilfu mill-volum tat-trasport u mis-sehem tas-suq.  

L-intrapriżi ferrovjarji żgħar spiss ħadu f'idejhom it-trasport fuq rotot li l-intrapriżi statali 
tradizzjonali kienu ddikjarawhom bħala li ma jrendux u għalquhom.  

Għalkemm in-netwerks ilhom miftuħa sa mill-1 ta' Jannar 2006 għat-trasport tal-merkanzija 
transkonfinali u mill-1 ta' Jannar 2007 għat-trasport tal-merkanzija kollu kemm hu, hemm 275 
intrarpiża tat-trasport tal-merkanzija li qegħdin joperaw fuq in-netwerk ferrovjarju Ġermaniż, 
filwaqt li fi Franza hemm 5 biss.  

Il-kompetizzjoni kellha effett pożittiv fl-Istati Membri ż-żgħar ukoll. Fl-Olanda, bħalissa 
hemm 10 intrapriżi ferrovjarji li qegħdin jaħdmu, u dan wassal biex it-trasport ferrovjarju tal-
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merkanzija żdied bi 42.5% bejn l-1999 u l-2006. Fil-Ġermanja ż-żieda fl-istess perjodu kienet 
ta' 25%, waqt li fi Franza, fejn in-netwerk nazzjonali ġie kkompartimentalizzat biex iħares l-
intrapriża ferrovjarja nazzjonali u l-ħaddiema tagħha, it-trasport naqas bi 28%. Dan effettwa 
wkoll l-impjiegi u l-kwalità, u wkoll il-klima, billi issa dik il-merkanzija li naqset minn fuq il-
ferrovija fi Franza qiegħda tinġarr fit-toroq!  

Fid-dawl ta' dan kollu, huwa allarmanti meta wieħed jara kemm damu bosta stati biex 
implimentaw l-ewwel pakkett ferrovjarju. 
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Tabelli 1 u 2

L-aċċess għall-infrastruttura 
ferrovjarja

Pajjiż

L-għadd ta' RUs 
jaħdmu fin-

netwerk 
(reġistrazzjonijiet 

attivi)

L-għadd ta' RUs 
tal-merkanizija fin-

netwerk 
(reġistrazzjonijiet 

attivi)

Applikanti awtorizzati (jekk hemm, u jekk iva, 
min huma?)

L-Awstrija 15 5 Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fl-Awstrija 

Il-Belġju 4 4 Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fil-Belġju 

Ir-Repubblika 
Ċeka 19 13 Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fir-Repubblika 

Ċeka

Id-Danimarka 15 8

Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fid-Danimarka 
Il-leġiżlazzjoni Daniża fuq l-operat tat-trasport 
ferrovjarju, madankollu, tipprovdi biex applikanti 
awtorizzati jkunu jistgħu japplikaw għal liċenzja għat-
trasport intern jew internazzjonali ta' passiġġieri jew 
merkanzija fid-Danimarka.  

L-Estonja 23 20 Il-Ministeru tat-Trasport għat-trasport intern u s-sid tal-
vetturi ferrovjarji f'każijiet speċifiċi.

Il-Finlandja 1 1 Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fil-Finlandja 

Franza 7 7 Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fi Franza 

Il-Ġermanja 352 274 L-awtoritajiet reġjonali, ix-shippers, il-forwarders tat-
trasport kombinat

L-Italja 40  Il-mogħdija tal-ferrovija: RU; kapaċitajiet: kull 
assoċjazzjoni privata jew pubblika

Il-Latvja 9 4 Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fil-Latvja. 

Il-Litwanja 8 7
Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fil-Litwanja.  L-
applikanti jistgħu jkunu intrapriżi ferrovjarji (RUs) jew 
gruppi internazzjonali ta' RUs.

L-Olanda 24

10
 (Ir-Railion għandha 
70% tas-sehem tas-

suq)

Fl-Olanda hemm 2 tipi ta' applikanti awtorizzati (AA): 
1) entitajiet pubbliċi bid-dritt li jorganizzaw it-trasport 
pubbliku ferrovjarju (bħal ma hemm f'bosta provinċji 
Olandiżi); għalkemm l-entitajiet pubbliċi, fl-irwol 
tagħhom ta' Applikant Awtorizzat, għandhom id-dritt li 
jirrikjedu l-kapaċità/il-mogħdija tal-ferrovija, normalment 
jitolbu lill-operaturi ferrovjarji rispettivi biex jagħmluh.
2) ix-shippers - xi kumpaniji kbar tal-vapuri qegħdin 
jitħejjew biex jaġixxu bħal AA. S'issa dan għad 
m'għamluhx. ProRail jeħtiġilha li dawn ix-shippers jibdlu 
l-attitudni tagħhom sabiex jiġi evitat li jkun hemm id-
doppju jekk mhux ukoll it-triplu tat-talbiet għall-kapaċità 
għall-istess kuntratti ta' ġarr tal-merkanzija bejn shipper 
u kumpanija ferrovjarja.
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In-Norveġja 10 5 Bħalissa m'hemmx applikanti awtorizzati fin-Norveġja 

Il-Polonja 60 46  

Il-Portugall 2 1

L-Applikanti jistgħu jkunu "Kumpaniji bil-liċenzja tat-
trasport ferrovjarju jew gruppi internazzjonali ta' 
kumpaniji tat-trasport ferrovjarju jew kumpaniji b'servizz 
pubbliku jew interessi kummerċjali biex jiksbu kapaċità 
infrastrutturali għall-operat ta' servizzi ferrovjarji inklużi 
awtoritajiet pubbliċi li jaqgħu taħt ir-Regolament (KEE) 
Nru 1191/69 tal-Kunsill kif ukoll shippers, forwarders u 
operaturi tat-trasport kombinat".

Is-Slovenja 1 1
L-awtoritajiet lokali, l-intrapriżi tas-servizz pubbliku, ix-
shippers, it-trasport bit-toroq u l-impriżi tat-trasport 
kombinat

Spanja 4 ?

Hemm 3 kumpaniji li huma awtorizzati. Il-Liġi Spanjola 
tippermettih (Art 31) għax-shippers, il-forwarders, l-
operaturi tat-trasport kombinat... u l-Amministrazzjonijiet 
Pubbliċi (bħar-Reġjuni jew l-Awtoritajiet Lokali). Xi 
kumpaniji, bħat-Transfesa, għandhom (fi ħdan il-Grupp 
tagħhom) iż-żewġ tipi ta' drittijiet ta' l-aċċess (liċenzja 
bħala RU kif ukoll bħala applikant awtorizzat).

L-Iżvezja 22 15

L-awtoritajiet tat-Trasport Pubbliku jistgħu jaġixxu bħala 
AA. Jista' jintuża biss fil-pajjiż, li hi kwistjoni li tista' 
titqajjem f'ambjenti internazzjonali biex l-AA tkun tista' 
tuża n-netwerk internazzjonali, u b'hekk jikber l-interess 
biex issir AA.

L-Iżvizzera
51

(16 fuq l-istandard 
gauge)

15 
(8 fuq l-istandard 

gauge)
Il-Forwarders

Ir-Renju Unit 27 7 Kwalunkwe persuna jew awtorità pubblika inkarigati mit-
trasport pubbliku jew li jkollhom interessi kummerċjali
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Freight trains
Passenger trains

Arrows indicate CEE

1000 gross tonne freight train
500 gross tonne intercity passenger train
140 gross tonne suburban passenger train
(charge shown for passengers is weighted 
average of intercity and suburban)

Sors: Id-DĠ tal-Kummissjoni Ewropea għall-Enerġija u t-Trasport - 2006
Sors: ECMT (2005)
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