
 

 

Уредба Комисије (ЕУ) 2016/527 од 4. априла 2016. године о измени Уредбе 

(ЕУ) број 454/2011 о техничкој спецификацији интероперабилности која се 

односи на подсистем „телематскe апликацијe за превоз путника” 

трансевропског железничког система 

(текст од значаја за EEП) 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА, 

имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније, 

имајући у виду Директиву 2008/57/EЗ Европског парламента и Савета од 17. 

јуна 2008. године о интероперабилности железничког система у оквиру 

Заједнице (прерађена верзија) (1), a нарочито члан 6. став 1. те директиве, 

с обзиром на то да: 

(1) У складу са чланом 3. став 1. Уредбе Комисије (ЕУ) број 454/2011 (2), 

Европска железничка агенција спровела је поступак управљања променама за 

техничке документе на које се упућује у Анексу III те уредбе. Због тога, 

Агенција је 29. априла 2015. године поднела препоруку да се Анекс III ажурира 

тако да упућује на техничке документе који су измењени у складу са поступком. 

(2) Уредбу (EУ) број 454/2011 стога треба изменити сходно томе. 

(3) Мере предвиђене у овој уредби у складу су са мишљењем Одбора из члана 

29. став 1. Директиве 2008/57/ЕЗ, 

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ: 

Члан 1. 

Анекс III Уредбе (ЕУ) број 454/2011 замењује се текстом из Анекса ове уредбе. 

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу двадесетог дана од дана објављивања у Службеном 

листу Европске уније. 

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама 

чланицама. 

Сачињено у Бриселу, 4. априла 2016. године 

За Комисију  

                                                 
(1) СЛ L 191, 18.7.2008, стр. 1. 

(2) СЛ L 123, 12.5.2011, стр. 11. 



 

 

Председник  

Жан-Клод ЈУНКЕР (Jean-Claude JUNCKER) 



 

 

АНЕКС 

„AНЕКС III 

Списак техничке документације на коју се упућује у овој ТСИ 

Упућивање Ознака 

Б.1. (V1.2) Рачунарскo генерисање и размена тарифних података намењених 

за међународну или инострану продају — карте NRT 

Б.2. (V1.2) Рачунарско генерисање и размена тарифних података намењених 

за међународну или инострану продају — интегрисана 

резервација карата (IRT) 

Б.3. (V1.2) Рачунарско генерисање и размена података намењених за 

међународну или инострану продају — посебне понуде 

Б.4. (V1.3) Упутство за примену Edifact порука које обухватају размену 

података о реду вожње 

Б.5. (V1.3) Електронска резервација седишта/лежаја и електронска израда 

путних исправа — размена порука 

Б.6. (V1.2) Електронска резервација седишта/везова и електронска израда 

транспортних докумената (RCT2 стандарди) 

Б.7. (V1.2) Међународна возна карта за штампање код куће 

Б.8. (V1.2) Стандардне нумеричке ознаке за железничка предузећа, 

управљаче инфраструктуре и друге компаније које су укључене у 

железнички транспортни ланац 

Б.9. (V1.2) Стандардне нумеричке ознаке локација 

Б.10. (V1.3) Електронска резервација помоћи за лица са смањеном 

покретљивошћу — размена порука 

Б.30. (V1.2) Схема — каталог порука / скупова података неопходних за 

комуникацију ТСИ TAP између ЖП/УИ” 

 


