
VERORDENING (EU) 2015/302 VAN DE COMMISSIE 

van 25 februari 2015 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 454/2011 betreffende de technische specificatie inzake 
interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het 

trans-Europees spoorwegsysteem 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake de interoperabiliteit van 
het spoorwegsysteem binnen de Gemeenschap (1), en met name artikel 6, lid 1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Op grond van artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) nr. 454/2011 van de Commissie (2) heeft het Europees 
Spoorwegbureau voor de in bijlage III bij die verordening vermelde technische documenten een wijzigingsproces 
ingesteld. Op basis daarvan heeft het Europees Spoorwegbureau op 6 december 2013 een aanbeveling 
geformuleerd om bijlage III bij Verordening (EU) nr. 454/2011 bij te werken teneinde in de verordening te 
verwijzen naar de technische documenten die overeenkomstig het wijzigingsbeheerproces zijn aangepast. 

(2)  Verordening (EU) nr. 454/2011 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(3)  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 29, lid 1, 
van Richtlijn 2008/57/EG bedoelde comité, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 454/2011 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 25 februari 2015. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER  

26.2.2015 L 55/2 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1. 
(2) PB L 123 van 12.5.2011, blz. 11. 



BIJLAGE 

„BIJLAGE III 

Lijst van technische documenten waarnaar in deze TSI wordt verwezen 

Referentie Inhoud 

B.1. (V1.2) Geïnformatiseerde productie en uitwisseling van tariefgegevens voor internationale of buitenlandse 
verkoop — Tickets zonder geïntegreerde boeking (NRT) 

B.2. (V1.2) Geïnformatiseerde productie en uitwisseling van tariefgegevens voor internationale of buitenlandse 
verkoop — Tickets met geïntegreerde boeking (IRT) 

B.3. (V1.2) Geïnformatiseerde productie en uitwisseling van gegevens voor internationale of buitenlandse ver
koop — Speciale aanbiedingen 

B.4. (V1.2) Handleiding inzake EDIFACT-boodschappen voor de uitwisseling van dienstregelingsgegevens 

B.5. (V1.2) Elektronische reservatie van zit- of slaapplaatsen en elektronische aanmaak van reisdocumenten — 
Uitwisseling van boodschappen 

B.6. (V1.2) Elektronische reservatie van zit- of slaapplaatsen en elektronische aanmaak van vervoersdocumen
ten (RCT2-normen) 

B.7. (V1.2) Internationale treintickets om thuis af te drukken 

B.8. (V1.2) Gestandaardiseerde digitale codes voor spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en an
dere ondernemingen die bij de spoorvervoersketen zijn betrokken 

B.9. (V1.2) Gestandaardiseerde digitale locatiecodes 

B.10 (V1.2) Elektronische boeking van bijstand aan personen met beperkte mobiliteit — Uitwisseling van bood
schappen 

B.30. (V1.2) Schema — Boodschappen/dataset catalogus die nodig zijn voor de communicatie SO/IB in het ka
der van de TSI TAP 

B.50. (V1.0) Toepassingsrichtsnoeren dienstregeling 

B.51. (V1.0) Toepassingsrichtsnoeren tarieven 

B.52. (V1.0) Toepassingsrichtsnoeren boekingen 

B.53. (V1.0) Toepassingsrichtsnoeren directe afhandeling 

B.54. (V1.0) Toepassingsrichtsnoeren indirecte afhandeling 

B.55. (V1.0) Toepassingsrichtsnoeren bijstand aan personen met beperkte mobiliteit 

B.56. (V1.0) Toepassingsrichtsnoeren communicatie SO/IB”   
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