RättsaktNamn

StatusRättsakt

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/936 av den 29 juni 2018 om bemyndigande
för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar
Beslutad
Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/2380 av den 12 december 2017 om ändring av
direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter
Beslutad
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj 2017 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande
multimodala reseinformationstjänster
Beslutad

Grund/ändring

Grund
Ändring

Grund

DECISION n°159 of the Management Board of the European Union Agency for Railways adopting the
technical and functional specifications for the establishment of the One-Stop Shop (OSS)
Beslutad
DECISION n° 161 of the Management Board of the European Union Agency for Railways adopting the
policy on monitoring the performance and decision-making of National Safety Authorities (NSAs)
Beslutad
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/656 av den 19 december 2016 om fastställande
av administrativa krav för utsläppsgränser och typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila
maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628
Beslutad
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/655 av den 19 december 2016 om komplettering
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller övervakning av utsläpp av
gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är
avsedda att användas för transporter på väg
Beslutad
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/654 av den 19 december 2016 om komplettering
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller tekniska och allmänna krav
på utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är
avsedda att användas för transporter på väg
Beslutad

Grund

Grund

Grund

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/695
av den 7 april 2017 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och
inre vattenvägar
Beslutad
DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/6 av den 5 januari 2017 om den
europeiska genomförandeplanen för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg
Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av
kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
KOMMISSIONENS BESLUT av den 10 februari 2011 om ändring av beslut 2007/756/EG om antagande
av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2337 av den 14 december 2016 om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för
järnvägsföretagens redovisning
Rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för
järnvägsföretagens redovisning
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för
utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av
förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg,
om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och
upphävande av direktiv 97/68/EG
KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 22 november 2011 om erkännande av
utbildningsanstalter och examinatorer för lokförare i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2007/59/EG (2011/766/EU)
KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 november 2011 om kriterier för erkännande av
utbildningsanstalter som deltar i utbildning av lokförare, om kriterier för erkännande av
examinatorer av lokförare och om kriterier för anordnande av prov i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Upphävd

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Beslutad

Grund

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/82/EU av den 24 juni 2014 om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2007/59/EG vad gäller allmänna yrkeskunskaper, medicinska krav och krav angående
förarbevis
RÅDETS DIREKTIV 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska
järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter
på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom
järnvägssektorn
KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/882 av den 1 juni 2016 om ändring av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2007/59/EG vad gäller krav på språkkunskaper
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om
järnvägstransportstatistik
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2032 av den 26 oktober 2016 om
ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter
om gods, passagerare och olyckor
KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) 2017/1474 av den 8 juni 2017 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 vad gäller särskilda mål för utarbetande,
antagande och översyn av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet
KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) 2017/2075 av den 4 september 2017 om ersättning av
bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt
europeiskt järnvägsområde
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om
fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till
järnvägsföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om
upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 653/2007

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 av den 2 maj 2018 om de avgifter som ska
betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning

Beslutad

Grund

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/867 av den 13 juni 2018 om
fastställande av arbetsordningen för överklagandenämnder vid Europeiska unionens järnvägsbyrå

Beslutad

Grund

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/761 av den 16 februari 2018 om fastställande av
gemensamma säkerhetsmetoder för de nationella säkerhetsmyndigheternas tillsyn efter utfärdandet
av ett gemensamt säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1077/2012
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 av den 8 mars 2018 om upprättande av
gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens
förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010
KOMMISSIONENS BESLUT av den 5 juni 2009 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för
bedömning av uppnåendet av säkerhetsmål i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/49/EG
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/68/EG av den 24 september 2008 om
transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/545 av den 4 april 2018 om
fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av
järnvägsfordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15 september 2011 om gemensamma
specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska
specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens
järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet

Beslutad

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 2007 om tekniska specifikationer för
driftskompatibiliteten avseende funktionshindrade i det transeuropeiska järnvägssystemet för
konventionella tåg och det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg
Upphävd
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och
hantering av omgivningsbuller
Beslutad
KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 februari 2008 om tekniska specifikationer för
driftskompatibiliteten avseende delsystemet Rullande materiel i det transeuropeiska
järnvägssystemet för höghastighetståg
Beslutad

Grund
Grund

Grund

KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 oktober 2009 om antagandet av grundläggande föreskrifter för
register över lokförarbevis och kompletterande intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/59/EG
KOMMISSIONENS FÖRORDNING förordning (EU) nr 1169/2010 om en gemensam säkerhetsmetod
för bedömning vid ansökan om säkerhetstillstånd för järnväg
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1136 av den 13 juli 2015 om ändring av
genomförandeförordning (EU) nr 402/2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för
riskvärdering och riskbedömning
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2177 av den 22 november 2017 om
tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2338 av den 14 december 2016 om
ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik
på järnväg
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om
ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på
järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om
driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om
Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004
KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 november 2012 om teknisk specifikation för
driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska
unionen och om ändring av beslut 2007/756/EG
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/10 av den 6 januari 2015 om kriterier
för sökande för järnvägsinfrastrukturens kapacitet och om upphävande av genomförandeförordning
(EU) nr 870/2014
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om
järnvägssäkerhet
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1100 av den 7 juli 2015 om
medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter inom ramen för övervakning av järnvägsmarknaden

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/909 av den 12 juni 2015 om
förfarandena för beräkning av den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som
bedrivs
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/429 av den 13 mars 2015 om
fastställande av de förfaranden som ska följas vid tillämpningen av avgiftsuttag för kostnaden för
bullereffekter
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 870/2014 av den 11 augusti 2014 om
kriterier för sökande för järnvägsinfrastrukturens kapacitet
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 869/2014 av den 11 augusti 2014 om ny
persontrafik på järnväg

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 2016/545 av den 7 april 2016 om
förfaranden och kriterier avseende ramavtal för tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacite
Beslutad
Kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för
underhåll av godsvagnar (ECM)
Beslutad
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/171 av den 4 februari 2015 om vissa aspekter
av förfarandet för tillståndsgivning för järnvägsföretag
Beslutad
Kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 av den 13 juni 2007 om användningen av ett
gemensamt europeiskt format för säkerhetsintyg och ansökningsdokument i enlighet med artikel 10
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som
utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG
Beslutad
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1158/2010 av den 9 december 2010 om en gemensam
säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för
järnväg
Beslutad

Grund
Grund
Grund

Grund

Grund

Kommissionens förordning (EU) nr 402/2013 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för
riskvärdering och riskbedömning och om upphävande av förordning (EG) nr 352/2009

Beslutad

Grund

Kommissionens förordning (EU) nr 1078/2012 om en gemensam säkerhetsmetod för övervakning
som ska tillämpas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare efter erhållande av säkerhetsintyg
eller säkerhetstillstånd samt av enheter som ansvarar för underhåll

Beslutad

Grund

Kommissonens förordning (EU) nr 1077/2012 om en gemensam säkerhetsmetod för nationella
säkerhetsmyndigheters tillsyn efter utfärdande av ett säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd

Beslutad

Kommissionens förordning (EU) nr 1305/2014 av den 11 december 2014 om teknisk specifikation för
driftskompatibilitet avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik i järnvägssystemet i
Europeiska unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 62/2006
Beslutad
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 665/2012
av den 20 juli 2012
om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet
avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska
järnvägssystemet
Beslutad
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 454/2011
av den 5 maj 2011
om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för
persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet
Beslutad
Kommissionens förordning (EU) nr 1273/2013 av den 6 december 2013 om ändring av förordning
(EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet
”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet
KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för
det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv
2001/16/EG
Kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om
teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet "Drift och trafikledning" i
järnvägssystemet i Europeiska unionen.
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 321/2013
av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande
materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens
beslut 2006/861/EG
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1303/2014 av den 18 november 2014 om teknisk
specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” i järnvägssystemet i
Europeiska unionen

Grund

Grund

Ändring

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/919 av den 27 maj 2016 om teknisk specifikation för
driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i
Europeiska unionen
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1299/2014 av den 18 november 2014 om tekniska
specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Infrastruktur i Europeiska unionens
järnvägssystem
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1301/2014 av den 18 november 2014 om teknisk
specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Energi i unionens järnvägssystem
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en teknisk
specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och
passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk
specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller”, om ändring
av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1371/2007
av den 23 oktober 2007
om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1370/2007
av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1335/2008
av den 16 december 2008
om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå
(järnvägsbyråförordningen)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av
en europeisk järnvägsbyrå
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt
järnvägsområde.

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Ändring

Upphävd

Grund

Beslutad

Grund

Kommissionens förordning (EU) nr 36/2010 av den 3 december 2009 om gemenskapsmodeller för
lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för
ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om
behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten
hos järnvägssystemet inom gemenskapen.
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på
gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för
järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter
för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 913/2010
av den 22 september 2010
om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013
om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av
beslut nr 661/2010/EU

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

Grund

Beslutad

