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Lista actelor delegate și a actelor de punere în aplicare adoptate/care urmează să fie 

adoptate de Comisie în conformitate cu cerințele celui de al patrulea pachet feroviar 

 

 

1. Acte delegate și acte de punere în aplicare adoptate 

 Decizia delegată (UE) 2017/1474 a Comisiei din 8 iunie 2017 de completare a Directivei 

(UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obiectivele 

specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de 

interoperabilitate
1
; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de 

stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru 

întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și 

a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei
2
; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de 

instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și 

de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a 

Parlamentului European și a Consiliului
3
; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei din 2 mai 2018 privind 

taxele și sumele de bani care trebuie plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile 

Ferate și condițiile de plată a acestora
4
; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/867 al Comisiei din 13 iunie 2018 de 

stabilire a regulamentului de procedură al comisiei (comisiilor) pentru soluționarea 

contestațiilor a(le) Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate
5
; 

 Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor 

metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în 

temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de 

abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei
6
; 

 Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a 

metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de 

siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de 

siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a 

Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei
7
; 

 Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea 

armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar în Uniune
8
. 
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2. Acte delegate și acte de punere în aplicare care urmează să fie adoptate 

 Proiectul de act de punere în aplicare al Comisiei referitor la specificațiile registrului 

național al vehiculelor și ale registrului european al vehiculelor; 

 Proiectul de act de punere în aplicare al Comisiei referitor la modelul declarației CE de 

verificare; 

 Proiectul de act de punere în aplicare al Comisiei referitor la revizuirea Regulamentului 

privind entitățile responsabile cu întreținerea (ERI) și extinderea la alte vehicule; 

 Proiectul de decizie a Comisiei de stabilire a unei liste de experți calificați care urmează 

să fie numiți de consiliul de administrație al agenției ca membri ai comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor; 

 Proiectul de act de punere în aplicare referitor la clasificarea normelor naționale; 

 Proiectul de act de punere în aplicare al Comisiei referitor la registrul de infrastructură 

(RINF); 

 Proiectul de act de punere în aplicare al Comisiei referitor la modificarea STI-urilor LOC 

& PAS, WAG, INF, ENE, CCS, SRT, NOI și ERATV; 

 Proiectul de act de punere în aplicare al Comisiei referitor la modificarea STI OPE. 

 


