
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1273/2013 van de Commissie van 6 december 2013 tot wijzi�
ging van Verordening (EU) nr. 454/2011 betreffende de technische specificatie inzake interoperabi�
liteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees 

spoorwegsysteem 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 328 van 7 december 2013) 

Bladzijde 72, artikel 1, onder b): 

in plaats van:  „b)  Artikel 5 wordt vervangen door: 

„Artikel 5 

De op Europees niveau optredende representatieve instanties van de spoorwegsector als gedefinieerd 
in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad (*) 
zullen de telematicatoepassingen ten behoeve van het reizigersvervoer als bedoeld in punt 7.3 van 
bijlage I verder ontwikkelen in samenwerking met een vertegenwoordiger van de verkopers van 
vervoerbewijzen en een vertegenwoordiger van de Europese reizigers. Het Europees Spoorwegbureau 
publiceert de resultaten van fase 1 (toepassingsrichtsnoeren, architectuur, governance en masterplan) 
op zijn website.”, 

te lezen:  „b)  Artikel 5 wordt vervangen door: 

„Artikel 5 

De op Europees niveau optredende representatieve instanties van de spoorwegsector als gedefinieerd 
in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad (*) 
zullen de telematicatoepassingen ten behoeve van het reizigersvervoer als bedoeld in punt 7.3 van 
bijlage I verder ontwikkelen in samenwerking met een vertegenwoordiger van de verkopers van 
vervoersbewijzen en een vertegenwoordiger van de Europese reizigers. Het Europees Spoorwegbureau 
publiceert de resultaten van fase 1 (toepassingsrichtsnoeren, architectuur, governance en masterplan) 
op zijn website.”. 

Bladzijde 72, artikel 1, onder c): 

in plaats van:  „c)  Artikel 6 wordt vervangen door: 

„Artikel 6 

De lidstaten stellen alle op hun grondgebied gevestigde spoorwegondernemingen, stationsbeheerders 
en verkopers van vervoerbewijzen in kennis van deze verordening en belasten een nationaal contact�
punt (NCP) met de follow-up van de tenuitvoerlegging daarvan. De rol van de NCP's is beschreven in 
bijlage VI.”.”, 

te lezen:  „c)  Artikel 6 wordt vervangen door: 

„Artikel 6 

De lidstaten dragen er zorg voor dat spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, stationsbe�
heerders en verkopers van vervoersbewijzen worden ingelicht over deze verordening en belasten een 
nationaal contactpunt (NCP) met de follow-up van de tenuitvoerlegging daarvan. De rol van de NCP's 
is beschreven in bijlage VI.”.”.  
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