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Lijst van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen die door de Commissie moeten 

worden vastgesteld in het kader van het vierde spoorwegpakket 

 

 

1. Reeds vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 

 Gedelegeerd Besluit (EU) 2017/1474 van de Commissie van 8 juni 2017 tot aanvulling 

van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke 

doelstellingen voor de opstelling, aanneming en herziening van de technische 

specificaties inzake interoperabiliteit
1
; 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van de Commissie van 9 april 2018 tot 

vaststelling van praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten 

aan spoorwegondernemingen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees 

Parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 653/2007 van de 

Commissie
2
; 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 van de Commissie van 4 april 2018 tot 

vaststelling van de praktische regelingen voor het proces van de afgifte van 

typegoedkeuringen en vergunningen voor spoorvoertuigen overeenkomstig Richtlijn (EU) 

2016/797 van het Europees Parlement en de Raad
3
; 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/764 van de Commissie van 2 mei 2018 inzake de aan 

het Spoorwegbureau van de Europese Unie te betalen vergoedingen en kosten en de 

betalingsvoorwaarden
4
; 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/867 van de Commissie van 13 juni 2018 tot 

vaststelling van het reglement voor de procesvoering van de kamer(s) van beroep van het 

Spoorwegbureau van de Europese Unie
5
; 

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/762 van de Commissie van 8 maart 2018. tot 

vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor 

veiligheidsbeheersystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees 

Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1158/2010 en 

(EU) nr. 1169/2010
6
; 

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/761 van de Commissie van 16 februari 2018 tot 

vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor toezicht door nationale 

veiligheidsinstanties na de afgifte van een uniek veiligheidscertificaat of een 

veiligheidsvergunning overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees 

Parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2012
7
; 

 Aanbeveling van de Commissie van 18 juli 2018 inzake richtsnoeren voor de 

geharmoniseerde toepassing van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer in de 

Unie
8
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2. Vast te stellen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 

 Ontwerp van uitvoeringshandeling van de Commissie inzake de specificaties voor het 

Nationale en Europese voertuigregister; 

 Ontwerp van uitvoeringshandeling van de Commissie tot vaststelling van het model van 

de EG-keuringsverklaring; 

 Ontwerp van uitvoeringshandeling van de Commissie inzake de herziening van de 

verordening inzake de met onderhoud belaste entiteiten en de uitbreiding tot andere 

voertuigen; 

 Ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot vaststelling van een lijst van 

gespecialiseerde deskundigen die door de Raad van bestuur van het Bureau worden 

aangesteld als leden van de Kamer van beroep van het Bureau; 

 Ontwerp van uitvoeringshandeling betreffende de classificatie van nationale 

voorschriften; 

 Ontwerp van uitvoeringshandeling van de Commissie betreffende het 

infrastructuurregister (RINF); 

 Ontwerp van uitvoeringshandeling van de Commissie tot wijziging van de TSI’s LOC & 

PAS; WAG, INF, ENE, CCS, SRT, NOI en ERATV. 

 Ontwerp van uitvoeringshandeling van de Commissie tot wijziging van de TSI OPE. 

 




