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RAPORT AL COMISIEI 

referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește pregătirea rolului consolidat 

al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate în temeiul Directivei (UE) 

2016/797 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană 

1. INTRODUCERE 

Pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar a fost adoptat de Parlamentul 

European și de Consiliu în mai 2016 și include: 

 Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 

2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 881/2004
1
 („Regulamentul privind agenția”); 

 Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 

privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană
2
 („Directiva 

privind interoperabilitatea”); 

 Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 

privind siguranța feroviară
3
 („Directiva privind siguranța”). 

Odată cu intrarea în vigoare a pilonului tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar, rolul 

Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („agenția”) a fost extins substanțial. 

Începând de la 16 iunie 2019, agenția va deveni autoritatea UE responsabilă cu emiterea 

autorizațiilor de introducere pe piață a vehiculelor feroviare și cu emiterea certificatelor 

unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare. Agenția va deveni, de asemenea, 

autoritatea de sistem pentru sistemul european de management al traficului feroviar 

(ERTMS), inclusiv pentru aprobarea proiectelor ERTMS terestre.  

Implementarea eficace a pilonului tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar necesită, 

pe de o parte, completarea cadrului legislativ atât în ceea ce privește transpunerea 

pachetului legislativ de către statele membre în dreptul intern, cât și adoptarea de către 

Comisie a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare necesare și, pe de altă parte, 

ca agenția să dispună de resursele umane, de procedurile interne și de acordurile necesare 

cu toate cele 26 de autorități naționale de siguranță (ANS-uri). 

Beneficiile integrale ale celui de al patrulea pachet feroviar pot fi obținute numai dacă 

acesta este pus în aplicare integral în întreaga UE. Este esențial ca toate părțile implicate 

din sectorul feroviar să se angajeze și să colaboreze în vederea eliminării barierelor 

administrative și tehnice rămase. Ar trebui acordată o atenție deosebită stabilirii unei 

abordări comune referitoare la normele privind siguranța și interoperabilitatea. 

                                                 
1 JO L 138, 26.5.2016, p. 1. 

2 JO L 138, 26.5.2016, p. 44. 

3 JO L 138, 26.5.2016, p. 102. 
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Prezentul raport descrie progresele înregistrate în ceea ce privește pregătirea rolului 

consolidat al agenției în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din Directiva privind 

interoperabilitatea. 

2. PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PREGĂTIREA ROLULUI 

CONSOLIDAT AL AGENȚIEI UNIUNII EUROPENE PENTRU CĂILE FERATE 

2.1. Transpunerea de către statele membre ale UE 

În conformitate cu articolul 33 din Directiva privind siguranța și cu articolul 57 din 

Directiva privind interoperabilitatea, toate statele membre trebuie să aplice, până la 16 

iunie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se 

conforma dispozițiilor pilonului tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar. Cel de al 

patrulea pachet feroviar permite statelor membre, în cazuri justificate, să prelungească 

perioada de transpunere cu 1 an, și anume până la 16 iunie 2020. Statele membre care 

necesită o prelungire trebuie să notifice agenția și Comisia până la 16 decembrie 2018 și 

să prezinte motivele acestei prelungiri. 

Comisia urmărește îndeaproape progresele înregistrate de statele membre în ceea ce 

privește elaborarea și adoptarea legislației naționale și organizează discuții periodice cu 

acestea. În special, Comisia oferă statelor membre îndrumări cu privire la modul de 

organizare a perioadei de tranziție între vechiul și noul regim.  Deși indiciile sunt 

pozitive, este totuși prea devreme pentru a se confirma faptul că un număr mare de state 

membre vor transpune pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar până la data 

de 16 iunie 2019. 

2.2. Elaborarea de acte delegate și de acte de punere în aplicare 

Pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar impune adoptarea de către Comisie a 

unui număr considerabil de acte delegate sau de acte de punere în aplicare pentru a 

finaliza cadrul legislativ al pilonului tehnic.   

În plus, se preconizează că revizuirile specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI-

uri) în raport cu noile cerințe stabilite de cel de al patrulea pachet feroviar, precum și 

revizuirea Deciziei de punere în aplicare a Comisiei privind registrul european al tipurilor 

autorizate de vehicule sunt necesare și vor fi votate de Comitetul pentru interoperabilitate 

și siguranță feroviară în ianuarie 2019. Deciziile de punere în aplicare ale Comisiei care 

stabilesc specificațiile pentru registrul european al vehiculelor și pentru registrul de 

infrastructură vor fi adoptate în cursul anului 2018 și, respectiv, 2019.  

Lista actelor adoptate/care urmează să fie adoptate figurează în anexa la prezentul raport. 

Există clauze tranzitorii care asigură faptul că nu va avea loc o dublare a procedurilor sau 

o reevaluare a cererilor care au fost depuse la ANS-uri, dar care vor fi finalizate de 

agenție după 16 iunie 2019.  

2.3. „Curățarea” reglementărilor naționale  

Pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar va îmbunătăți interoperabilitatea și 

siguranța în Europa, nu numai prin rolurile consolidate ale agenției, ci și prin 

armonizarea în continuare a specificațiilor tehnice. O condiție esențială pentru punerea în 

aplicare a celui de al patrulea pachet feroviar este reducerea numărului semnificativ de 
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norme naționale care nu sunt transparente și care se suprapun. De-a lungul anilor, 

întreprinderile feroviare și producătorii de produse feroviare au suferit din cauza 

transparenței insuficiente și a multitudinii normelor din spațiul feroviar european. 

Pentru a îmbunătăți rapid funcționarea spațiului feroviar european, agenția cooperează cu 

ANS-urile pentru a elimina peste 14 000 de norme naționale depășite sau redundante. 

Aceasta include eliminarea unor etape procedurale inutile care ar putea împiedica accesul 

neîngrădit al serviciilor feroviare la infrastructură. Potrivit cifrelor recente ale agenției, s-

au înregistrat progrese considerabile, normele naționale referitoare în special la 

materialul rulant feroviar fiind reduse la mai puțin de 10 % din numărul inițial. 

2.4. Evoluția gradului de pregătire a agenției 

Noul regulament privind agenția a introdus multe modificări importante care 

consolidează rolul ce urmează să fie jucat de agenție și îi pune acesteia la dispoziție 

instrumentele necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Modificările respective privesc 

guvernanța agenției, resursele, capacitățile și abilitățile acesteia, precum și instrumentele 

informatice și diverse alte competențe. 

(a) Guvernanță 

Cea mai importantă modificare în domeniul guvernanței este introducerea unui regim de 

taxare pentru emiterea de certificate, de autorizații și de aprobări, precum și o procedură 

de contestare care permite părților afectate de deciziile luate de agenție să recurgă la 

măsurile reparatorii necesare. Comisia a adoptat acte de punere în aplicare privind 

normele referitoare la funcționarea comisiei pentru soluționarea contestațiilor a agenției, 

precum și la nivelurile și principiile aplicabile taxelor și comisioanelor percepute de 

agenție. 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor a agenției va oferi un mecanism de soluționare 

a contestațiilor independent și imparțial. Pentru ca acesta să fie pe deplin operațional 

până la 16 iunie 2019, este în curs de desfășurare un proces de selectare a membrilor 

acestei comisii, care implică atât Comisia Europeană, cât și consiliul de administrație al 

agenției, acesta din urmă fiind însărcinat să numească în mod oficial membrii și 

președintele.   

În vederea asigurării unui serviciu imparțial și eficient, agenția va percepe de la 

solicitanți costurile totale ale serviciilor furnizate, inclusiv o compensație pentru costurile 

suportate de ANS-uri pentru contribuția acestora la evaluarea cererilor în raport cu 

normele naționale relevante. Datorită incertitudinilor legate de tranziție, explicate în 

secțiunea 3 a prezentului raport, regimul se va baza inițial pe tarife variabile, în funcție de 

timpul folosit pentru fiecare cerere. Cu toate acestea, există o clauză de revizuire care 

invită la o evaluare a sistemului în scopul introducerii în viitor a unor tarife fixe, cel puțin 

pentru o parte a taxelor și comisioanelor.  

(b) Resurse, capacitate și abilități 

În vederea stabilirii metodelor de lucru, a resurselor și a planificării agenției, prezentul 

raport se bazează pe ipoteza că majoritatea statelor membre ale UE vor respecta termenul 

de transpunere de 16 iunie 2019.  

Odată atins termenul de transpunere, se preconizează o creștere substanțială a volumului 

de lucru, care este probabil să se mărească în continuare în timp. Agenția și ANS-urile, 

cu contribuții din partea altor organisme din sectorul feroviar, depun cel mai mare efort 
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posibil în sfera lor de responsabilitate respectivă pentru a anticipa evoluția viitoare a 

volumului de muncă al agenției. Cu toate acestea, datorită opțiunilor oferite sectorului 

feroviar în cadrul celui de al patrulea pachet feroviar, trebuie să se accepte faptul că 

schimbarea efectivă a volumului de muncă în urma activităților de autorizare și de 

certificare este dificil de cuantificat ex ante, inclusiv în ceea ce privește impactul și 

calendarul. Dincolo de noile sarcini de autorizare și de certificare, trebuie menținută 

capacitatea agenției de a îndeplini alte sarcini statutare fundamentale, precum asistența 

tehnică și recomandări în materie de politică adresate Comisiei.  

În vederea monitorizării gradului de pregătire a sectorului feroviar pentru a realiza 

pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar, a fost instituit un grup de coordonare 

sub responsabilitatea consiliului de administrație al agenției. Acesta este alcătuit din 

personalul de conducere al unor ANS-uri, din reprezentanți ai asociațiilor din sector care 

sunt cel mai interesate, un reprezentant al Agenției Europene de Siguranță a Aviației și, 

de asemenea, directorul executiv al agenției, precum și un reprezentant al Comisiei. 

În plus, introducerea unor activități bazate pe comisioane va necesita instituirea unui 

sistem privind resursele și a unor proceduri interne în cadrul agenției pentru a se asigura 

faptul că sarcinile statutare și cele bazate pe comisioane sunt identificate și urmărite, 

acoperind resursele financiare și umane necesare.  

Agenția își adaptează structura organizatorică pentru a îmbunătăți eficiența resurselor 

sale interne și pentru a crea o separare clară între diferitele sarcini. Noua structură este 

planificată să introducă o separare între funcțiile de consiliere și cele generatoare de 

comisioane. Va exista un element de flexibilitate pentru a adapta alocarea personalului cu 

expertiza internă și externă relevantă, dacă volumul de muncă impune acest lucru. 

În ceea ce privește numărul de posturi prevăzute în bugetul agenției pentru 2018 și în 

proiectul de buget pentru 2019, agenția a identificat aproximativ 24 de posturi 

considerate necesare pentru a-și asuma noul rol și noile responsabilități. Având în vedere 

riscurile cu care se confruntă agenția generate de factori externi inerenți tranziției, 

atragerea în timp util a resurselor umane necesare care au calificări adecvate pentru 

îndeplinirea sarcinilor reprezintă o condiție prealabilă esențială. În cursul anului 2018 se 

depun eforturi substanțiale de recrutare pentru a acoperi toate posturile vacante. 

(c) Instrumente informatice și diverse competențe 

S-au demarat lucrările la un instrument informatic comun pentru depunerea de cereri la 

agenție sau la o ANS. Noul cadru juridic impune elaborarea unui sistem de informare și 

de comunicare cu o funcționalitate de ghișeu unic virtual, care va sprijini solicitanții, 

agenția și ANS-urile în îndeplinirea sarcinilor lor legate de certificările unice de 

siguranță, de autorizațiile pentru vehicule și de aprobarea proiectelor ERTMS terestre. 

Specificațiile funcționale și tehnice de bază ale ghișeului unic au fost adoptate de 

consiliul de administrație al agenției în septembrie 2017. O primă versiune, care include 

toate funcțiile necesare, este planificată a fi lansată în iulie 2018 și va fi utilizată pentru 

operarea în paralel pe care agenția a fost de acord să o desfășoare cu ANS-urile. 

Funcționalitatea integrală a ghișeului unic ar trebui să fie disponibilă în februarie 2019, 

permițând solicitanților de autorizații pentru vehicule să depună primele cereri. O 

versiune finală va ține seama de feedback-ul primit în timpul operării în paralel și de 

„cazurile de învățare” și va implementa toate funcțiile secundare rămase. Aceasta este 

programată să devină disponibilă până la 16 iunie 2019.  
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Alte instrumente informatice care sunt exploatate în prezent de agenție trebuie 

actualizate, prin intermediul cooperării dintre Comisie, agenție și statele membre, pentru 

a îmbunătăți comunicarea și furnizarea eficientă a informațiilor esențiale între toți actorii 

responsabili pentru siguranța și interoperabilitatea căilor ferate. În viitor, va ține de 

responsabilitatea întreprinderii feroviare să verifice, înaintea utilizării, că un vehicul a 

fost autorizat pentru a fi introdus pe piață și că acesta este compatibil cu ruta pe care 

urmează să fie exploatat. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, întreprinderile feroviare vor 

căuta informații conținute în registrul vehiculelor și în registrul de infrastructură. 

Specificațiile pentru registrul de infrastructură (RINF) vor fi actualizate până în iunie 

2019 cu un set îmbunătățit de parametri de infrastructură care permit verificarea 

compatibilității tehnice dintre un vehicul și o rută în conformitate cu articolul 23 din 

Directiva privind interoperabilitatea și Decizia de punere în aplicare a Comisiei care 

stabilește specificațiile RINF. Odată realizată această actualizare, statelor membre le 

revine responsabilitatea de a introduce informații în RINF în consecință.  

În plus, registrul autorizațiilor pentru vehicule și registrul tipurilor de vehicule vor trebui 

de asemenea adaptate. În decembrie 2017, agenția a emis o recomandare privind 

specificațiile pentru registrul european al vehiculelor menționat la articolul 47 din 

Directiva privind interoperabilitatea. O recomandare privind revizuirea registrului 

european al tipurilor de vehicule autorizate menționat la articolul 48 din Directiva privind 

interoperabilitatea va fi emisă spre sfârșitul anului 2018.  

Pentru a asigura o tranziție fără probleme și pentru a dobândi expertiza necesară, agenția 

a început să colaboreze cu ANS-urile în iunie 2017 cu privire la „cazurile de învățare” 

referitoare la autorizarea vehiculelor și la certificarea siguranței. La sfârșitul anului 2018, 

ea va introduce operarea în paralel pentru a testa procedurile și sistemele. În acest mod, 

agenția va câștiga experiență și va dezvolta metode interne de lucru, familiarizându-se în 

același timp cu cereri și cu proiecte care este posibil să continue după 16 iunie 2019 și 

care, prin urmare, vor intra în responsabilitatea agenției. 

De la mijlocul anului 2018, dacă solicitanții și ANS-urile se pun de acord, agenția va 

începe să inițieze un dialog prealabil cu solicitanții ale căror certificate de siguranță 

expiră după 16 iunie 2019.  

Pentru a sprijini solicitanții în privința aplicării noilor norme, agenția elaborează ghiduri 

de depunere a cererilor pentru autorizarea vehiculelor și pentru certificarea siguranței. 

Lucrările pregătitoare pentru acestea au început în 2017. O primă versiune a ghidului de 

depunere a cererilor pentru autorizarea vehiculelor va fi gata până la sfârșitul lunii iulie 

2018, în scopul utilizării pentru operarea în paralel. Ghidul de depunere a cererilor pentru 

certificatul unic de siguranță va lua în considerare metodele comune de siguranță și va 

furniza orice informații suplimentare care sunt considerate necesare referitoare, printre 

altele, la cultura siguranței și la factorii umani și organizaționali. Versiunile actualizate 

ale ghidurilor de depunere a cererilor care țin cont de rezultatele operării în paralel și ale 

cazurilor de învățare vor fi emise cu mult înainte de 16 iunie 2019. 

Pentru a stabili procedurile de aprobare a proiectelor ERTMS terestre, Comisia și agenția 

s-au angajat în discuții cu sectorul feroviar. În 2017, au fost gestionate patru cazuri de 

învățare. Pe această bază, Comisia a adoptat o recomandare privind aprobarea proiectelor 

ERTMS terestre. Se preconizează că, în cursul anului 2018, în acest exercițiu se vor 

implica mai multe state membre ale UE, ceea ce va permite agenției să elaboreze 

orientările interne pentru procesul de aprobare a proiectelor ERTMS terestre. Instituirea 
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agenției ca autoritate de sistem pentru monitorizarea interoperabilității soluțiilor ERTMS 

pentru infrastructura feroviară, ca parte a celui de al patrulea pachet feroviar, este 

susceptibilă să accelereze semnificativ armonizarea implementării ERTMS. 

În 2016, agenția și ANS-urile au convenit asupra unui document de poziție privind 

crearea unui grup de experți. ANS-urile trebuie să își fi desemnat experții până la 

mijlocul anului 2018, astfel încât agenția să poată finaliza pregătirea acestora cu privire 

la cerințele de cooperare înainte de 16 iunie 2019. Dacă sunt identificate lacune în 

anumite domenii de expertiză, se va stabili o procedură de identificare a unor experți care 

nu țin de ANS și care să fie incluși în grupul de experți. În timpul operării în paralel vor 

fi testate și mecanismele de cooperare în cadrul grupului de experți. 

2.5. Progresele înregistrate în ceea ce privește acordurile de cooperare dintre 

agenție și ANS-uri 

Regulamentul privind agenția impune agenției și tuturor ANS-urilor să încheie acorduri 

de cooperare privind punerea în aplicare a sarcinilor de certificare a siguranței și de 

autorizare a vehiculelor pe baza unor orientări și a unei liste a elementelor principale 

definite de consiliul de administrație al agenției.  

Orientările și o listă a elementelor principale au fost adoptate de consiliul de 

administrație al agenției în iunie 2018. Agenția va negocia acorduri de cooperare cu 

ANS-uri individuale în vederea încheierii acestora înainte de a-și asuma noile 

responsabilități. 

3. EVALUAREA INCERTITUDINILOR LEGATE DE TRANZIȚIE 

Tranziția de la o agenție pur consultativă, cu sarcini statutare, care oferă recomandări 

tehnice Comisiei la o entitate de autorizare/certificare generatoare de venituri într-un 

mediu esențial imprevizibil creează mai multe provocări inerente pe care agenția și 

Comisia depun eforturi enorme pentru a le depăși. O sursă specială de incertitudine este 

lipsa de previzibilitate a numărului de cereri pe care agenția se așteaptă să le primească 

de la mijlocul anului 2019 și ulterior și, în consecință, a veniturilor pe care le va genera. 

Anticipând aceste riscuri, trebuie efectuată o analiză atentă a necesităților pentru bugetul 

de tranziție al agenției.  

Perioada de tranziție 2019-2020 este marcată de un alt nivel de incertitudine în ceea ce 

privește transpunerea prevederilor pilonului tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar 

de către toate statele membre ale UE până la 16 iunie 2019, întrucât există opțiunea 

oferită acestora de a solicita prelungirea perioadei de transpunere cu 12 luni. Acest lucru 

face mai dificilă prezicerea volumului de muncă pentru agenție; se preconizează că va 

exista un număr limitat de cereri, urmat de un posibil vârf al cererilor în perioadele 

consecutive, datorită prelungirii termenului de transpunere în cadrul pilonului tehnic al 

celui de al patrulea pachet feroviar. Statele membre trebuie să notifice Comisiei și 

agenției până la 16 decembrie 2018 orice prelungire a perioadei de transpunere dincolo 

de 16 iunie 2019. 

Încheierea în timp util a acordurilor de cooperare, inclusiv distribuirea sarcinilor și a 

veniturilor, este o necesitate absolută pentru ca agenția să respecte pe deplin noul său set 

de sarcini în calitate de entitate de autorizare și de certificare. Neîncheierea unor astfel de 

acorduri sau orice întârziere poate avea un impact negativ asupra capacității agenției de 

a-și îndeplini obligațiile respective. Agenția își asumă întreaga responsabilitate pentru 
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propria contribuție, precum și pentru întregul proces de autorizare sau de certificare, 

inclusiv evaluarea normelor naționale de către ANS-uri.  Agenția lucrează în strânsă 

cooperare cu rețeaua de ANS-uri pentru a reduce riscul încheierii cu întârziere a 

acordurilor de cooperare. 

Dată fiind natura activităților agenției, vor fi necesare un proces de diligență și 

monitorizarea strictă a evoluțiilor din statele membre, precum și din sectorul feroviar, 

pentru a reduce incertitudinile legate de tranziție la un nivel minim acceptabil. 

4. CONCLUZII 

Sectorul feroviar necesită implementarea urgentă a pilonului tehnic al celui de al patrulea 

pachet feroviar, întrucât acesta introduce un sistem de norme cu adevărat transparente și 

imparțiale în domeniul feroviar la nivelul UE, prin eliminarea obstacolelor naționale 

inutile.  

Comisia și agenția au luat, respectiv, măsuri de reglementare și măsuri organizaționale 

pentru a se asigura că agenția are un rol consolidat începând cu data de 16 iunie 2019. 

Agenția își intensifică eforturile pentru a-și consolida capacitatea de a îndeplini 

obiectivele stabilite pentru noul său rol până la 16 iunie 2019. Comisia monitorizează în 

mod activ gradul de pregătire al agenției, prin calitatea sa de membru al consiliului 

executiv și al consiliului de administrație al agenției și prin cooperarea strânsă și regulată 

între cele două instituții.  

Cu toate acestea, o mare parte din succesul pilonului tehnic al celui de al patrulea pachet 

feroviar depinde de transpunerea completă și la timp de către statele membre și de 

furnizarea la nivelul calitativ și cantitativ necesar a expertizei și a rezultatelor pentru care 

sunt responsabile ANS-urile. 

Agenția trebuie să își mențină capacitatea de a îndeplini alte sarcini statutare 

fundamentale în timp ce se pregătește pentru noile sarcini. În particular, este esențială 

existența unui personal specializat cu un nivel lingvistic și de expertiză ridicat. Personalul 

angajat în 2018-2019 va trebui să fie finanțat în continuare prin subvenționare până când 

vor fi generate taxe și comisioane din activitățile de certificare și de autorizare spre 

sfârșitul anului 2019 și ulterior. 

O condiție prealabilă necesară pentru ca agenția să își asume cu succes noul rol și noile 

responsabilități este cooperarea deschisă, eficace, angajată și cu ANS-urile în 

conformitate cu mandatul din cadrul celui de al patrulea pachet feroviar. Orice întârziere 

semnificativă în ceea ce privește încheierea acordurilor de cooperare și furnizarea 

efectivă a contribuțiilor pentru deciziile de autorizare și de certificare ale agenției ar 

putea duce la inițierea unor proceduri formale împotriva statelor membre individuale 

pentru neaplicarea legislației europene și pentru încălcarea principiului cooperării loiale.  

Riscul unui volum de muncă excesiv în vederea furnizării de aprobări pentru proiectele 

ERTMS terestre impun un angajament mai mare din partea statelor membre și a 

administratorilor de infrastructură, pentru o mai bună prognozare a achizițiilor de 

echipamente terestre atât pentru angajamentele din cadrul Planului de implementare la 

nivel european a ERTMS, cât și pentru alte proiecte de infrastructură ERTMS. Comisia și 

coordonatorul european pentru ERTMS cooperează într-un mod transparent și previzibil 

în vederea îmbunătățirii implementării ERTMS. 
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Comisia invită statele membre și ANS-urile să își intensifice eforturile pentru a 

transforma spațiul feroviar unic european într-o realitate. Comisia speră că eventualele 

prelungiri ale termenelor de transpunere vor fi solicitate doar ca excepție și pe baza unei 

justificări realiste și obiective. 
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