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UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/527
z dne 4. aprila 2016
o spremembi Uredbe (EU) št. 454/2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s
podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti
železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Evropska železniška agencija je v skladu s členom 3(1) Uredbe Komisije (EU) št. 454/2011 (2) izvedla postopek
upravljanja sprememb za tehnične dokumente iz Priloge III k navedeni uredbi. Na podlagi tega je agencija
29. aprila 2015 predložila priporočilo za posodobitev Priloge III, tako da se bo nanašala na tehnične dokumente,
kot so bili spremenjeni v skladu s postopkom.

(2)

Uredbo (EU) št. 454/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga III k Uredbi (EU) št. 454/2011 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.
V Bruslju, 4. aprila 2016
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA
„PRILOGA III

Seznam tehničnih dokumentov, navedenih v tej TSI

Referenca

Oznaka

B.1 (V1.2)

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov o tarifah za mednarodno prodajo ali prodajo v tujini –
vozovnice NRT

B.2 (V1.2)

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov o tarifah za mednarodno prodajo in prodajo v tujini –
vozovnice z rezervacijo (IRT)

B.3 (V1.2)

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov za mednarodno prodajo ali prodajo v tujini – po
sebne ponudbe

B.4 (V1.3)

Navodila za izvajanje sporočil EDIFACT, ki obsegajo izmenjavo podatkov iz voznih redov

B.5 (V1.3)

Elektronska rezervacija sedežev/mest ter elektronska izdelava potnih dokumentov – izmenjava spo
ročil

B.6 (V1.2)

Elektronska rezervacija sedežev/mest ter elektronska izdelava potnih dokumentov (standardi RCT2)

B.7 (V1.2)

Mednarodna železniška vozovnica za tiskanje doma

B.8 (V1.2)

Standardne numerične šifre za prevoznike v železniškem prometu, upravljavce infrastrukture in
druga podjetja, vključena v verige v železniškem prometu

B.9 (V1.2)

Standardne numerične šifre za lokacije

B.10 (V1.3)

Elektronska rezervacija pomoči za osebe z omejeno mobilnostjo – izmenjava sporočil

B.30 (V1.2)

Shema – katalog sporočil/sklopov podatkov, ki jo potrebuje prevoznik v železniškem prometu/
upravljavec infrastrukture za sporočanje TSI TAP“

