
REGULAMENTUL (UE) 2016/527 AL COMISIEI 

din 4 aprilie 2016 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate 
referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar 

transeuropean 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabi
litatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare) (1), în special articolul 6 alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei (2), Agenția 
Europeană a Căilor Ferate a pus în aplicare un proces de gestionare a modificărilor pentru documentele tehnice 
specificate în anexa III la respectivul regulament. Prin urmare, la 29 aprilie 2015, agenția a prezentat o 
recomandare ca anexa III să fie actualizată pentru a face trimitere la documentele tehnice așa cum au fost 
modificate în conformitate cu procesul. 

(2)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 454/2011 ar trebui modificat în consecință. 

(3)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 29 
alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 454/2011 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 4 aprilie 2016. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1. 
(2) JO L 123, 12.5.2011, p. 11. 



ANEXĂ 

„ANEXA III 

Lista documentelor tehnice la care face referire prezenta STI 

Referință Etichetă 

B.1. (V1.2) Generarea și schimbul computerizat de date privind tarifele destinate vânzărilor internaționale sau 
străine – legitimații de transport cu rezervare neintegrată (NRT) 

B.2. (V1.2) Generarea și schimbul computerizat de date privind tarifele destinate vânzărilor internaționale sau 
străine – legitimații de transport cu rezervare integrată (IRT) 

B.3. (V1.2) Generarea și schimbul computerizat de date destinate vânzărilor internaționale sau străine – oferte 
speciale 

B.4. (V1.3) Ghidul de punere în aplicare a mesajelor EDIFACT care reglementează schimbul de date privind ora
rul 

B.5. (V1.3) Rezervarea electronică a locurilor/cușetelor și producerea electronică a documentelor de transport – 
schimb de mesaje 

B.6. (V1.2) Rezervarea electronică a locurilor/cușetelor și producerea electronică a documentelor de transport 
(standarde RCT2) 

B.7. (V1.2) Imprimarea la domiciliu a legitimațiilor internaționale de transport feroviar 

B.8. (V1.2) Codificarea numerică standard a întreprinderilor feroviare, a administratorilor de infrastructură și a 
altor societăți implicate în lanțurile de transport feroviar 

B.9. (V1.2) Codificarea numerică standard a locațiilor 

B.10 (V1.3) Rezervarea electronică a serviciului de asistență pentru persoanele cu mobilitate redusă – schimb de 
mesaje 

B.30. (V1.2) Schema – catalogul de mesaje/seturi de date necesare pentru comunicarea ÎF/AI din STI TAP”   
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