
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/278 VAN DE COMMISSIE 

van 23 februari 2018 

tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1305/2014 betreffende de berichtenstructuur, 
het data- en berichtenmodel en de exploitatiedatabank wagons en intermodale eenheden en tot 

vaststelling van een IT-norm voor de communicatielaag van de gemeenschappelijke interface 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabi
liteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (1), met name artikel 5, lid 11, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Volgens artikel 19 van Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad (2) moet het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie (hierna „het Bureau” genoemd) de Commissie aanbevelingen doen 
betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit (hierna „TSI's” genoemd) en de herziening daarvan 
overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/797, en waarborgen dat de TSI's zijn aangepast aan de stand 
van de techniek, de ontwikkelingen op de markt en de maatschappelijke eisen. 

(2)  Op 23 september 2017 heeft de Commissie het Bureau verzocht een aanbeveling te doen volgens artikel 5, lid 2, 
van Richtlijn (EU) 2016/797 voor de herziening van de technische specificaties inzake interoperabiliteit 
betreffende het subsysteem „telematicatoepassingen voor goederenvervoer” van het spoorwegsysteem in de 
Europese Unie (hierna „TSI TAF” genoemd). 

(3)  Op 18 oktober 2017 heeft het Bureau een aanbeveling betreffende de TSI TAF gedaan teneinde de structuur van 
de TSI TAF-berichten, het data- en berichtenmodel en de exploitatiedatabank wagons en intermodale eenheden  
(WIMO) bij te werken, en een IT-norm vast te stellen voor de communicatielaag van de gemeenschappelijke 
interface. Die wijzigingen zijn aangebracht teneinde de vroegere eigen logica te ondervangen en een snellere en 
goedkopere tenuitvoerlegging van dit instrument mogelijk te maken in de gebruikersgemeenschap van de TSI 
TAF. De referentiedocumenten zijn dienovereenkomstig herzien. 

(4)  De bepalingen van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1305/2014van de Commissie (3) betreffende de TSI TAF 
moeten worden gewijzigd teneinde de uitvoeringsstructuur van de gemeenschappelijke interface te bepalen in 
overeenstemming met de bovengenoemde berichtenstructuur. 

(5)  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 51, lid 1, 
van Richtlijn (EU) 2016/797 ingestelde comité, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1305/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig 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. 
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(1) PB L 138 van 26.5.2016, blz. 44. 
(2) Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese 

Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PB L 138 van 26.5.2016, blz. 1). 
(3) Verordening (EU) nr. 1305/2014 van de Commissie van 11 december 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabi

liteit van het subsysteem telematicatoepassingen voor goederenvervoer van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 62/2006 (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 438). 



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

Gedaan te Brussel, 23 februari 2018. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER  
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BIJLAGE 

Aanhangsel I van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1305/2014 wordt vervangen door: 

„Aanhangsel I 

Lijst van technische documenten 

Nr. Referentie Titel Versie Datum 

1 ERA-TD-100 TSI TAF — BIJLAGE A.5: CIJFERS EN VOLGORDESCHE
MA'S VAN DE TSI TAF-BERICHTEN 

2.1 10.2.2015 

2 ERA-TD-101 TSI TAF — Bijlage D.2: Aanhangsel A (Routeplanning wa
gon/ILU) 

2.0 17.10.2013 

3 ERA-TD-102 TSI TAF — Bijlage D.2: Aanhangsel B — Exploitatiedata
bank wagons en intermodale eenheden (WIMO) 

2.1 10.2.2015 

4 ERA-TD-103 TSI TAF — Bijlage D.2: Aanhangsel C — Referentiedocu
menten 

2.1 10.2.2015 

5 ERA-TD-104 TSI TAF — Bijlage D.2: Aanhangsel E — Gemeenschappe
lijke interface 

2.2 23.2.2017 

6 ERA-TD-105 TSI TAF — Bijlage D.2: Aanhangsel F — Data- en berich
tenmodel TSI TAF 

2.2 23.2.2017”    
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