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KOMMISJONSBESLUTNING

av 10. februar 2011

om endring av vedtak 2007/756/EF om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale 
kjøretøyregisteret

[meddelt under nummer K(2011) 665]

(2011/107/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 
jernbanesystem(1), særlig artikkel 33, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I avsnitt 2.2 i vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/756/
EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles 
spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret fastsatt i 
artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF(2) 
beskrives gjennomføringen av en europeisk overordnet 
arkitektur for nasjonale kjøretøyregistre (NVR), og det er 
fastsatt at vedtaket eventuelt skal ajourføres etter at Det 
europeiske jernbanebyrå har evaluert et forsøksprosjekt. 
Videre er det fastsatt et vedtak om å knytte nasjonale 
kjøretøyregistre til det sentrale virtuelle kjøretøyregisteret 
(VVR). Det europeiske jernbanebyrå har gjennomført og 
evaluert forsøksprosjektet. Byrået leverte 26. mars 2010 
anbefaling ERA/REC/01-2010/INT til Kommisjonen, 
med forslag om å ajourføre vedlegget til vedtak 2007/756/
EF. Vedtak 2007/756/EF bør derfor endres.

2) Ifølge artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF skal 
det nasjonale kjøretøyregisteret, i tillegg til andre 
obligatoriske opplysninger, inneholde opplysninger om 
kjøretøyets eier og enheten med ansvar for vedlikehold. 
Det er derfor behov for en overgangsperiode for å tilpasse 
ikke-standardiserte nasjonale kjøretøyregistre slik at de 
tilføyes felt 9.2 «Registrert organisasjonsnummer», og 
for å ajourføre opplysningene om eieren og enheten med 
ansvar for vedlikehold når det gjelder kjøretøyer som 
allerede er registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret.

3) Overgangsperiodene for eksisterende kjøretøyer beskrevet 
i avsnitt 4.3 i vedlegget til vedtak 2007/756/EF har utløpt 
eller er i ferd med å utløpe. Registreringsenheten som 
tidligere var ansvarlig for kjøretøyregistreringen, bør ha 
gjort alle nødvendige opplysninger tilgjengelige i henhold 
til avtale mellom denne og den registreringsenheten som 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 17.2.2011, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2011 av 2. desember 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 31.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 305 av 23.11.2007, s. 30.

er utpekt i samsvar med artikkel 4 i vedtak 2007/756/
EF. Disse opplysningene skulle ha blitt overført 
innen 9. november 2008. Registreringsenheten i hver 
medlemsstat skulle ha registrert kjøretøyer som brukes 
i internasjonal trafikk, i sitt nasjonale kjøretøyregister 
innen 9. november 2009. Registreringsenheten i hver 
medlemsstat skulle ha registrert kjøretøyer som brukes i 
innenlands trafikk, i sitt nasjonale kjøretøyregister innen 
9. november 2010.

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 
direktiv 2008/57/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2007/756/EF erstattes med vedlegget til 
denne beslutning.

Artikkel 2

1. Det europeiske jernbanebyrå skal innen 30. juni 2011 
tilpasse de installasjonsfiler og dokumenter som skal brukes 
for å opprette det standardiserte nasjonale kjøretøyregisteret, 
oversettelsesverktøyet og det virtuelle kjøretøyregisteret, 
med sikte på å tilføye opplysninger om godkjenninger for 
ibruktaking som er utstedt i andre medlemsstater (punkt 2, 6, 
12 og 13).

2. Det europeiske jernbanebyrå skal innen 30. juni 2011 
offentliggjøre en veiledning om bruken av EUs overordnede 
arkitektur for nasjonale kjøretøyregistre.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2011, og i 
samsvar med installasjonsfilene nevnt i artikkel 2, tilpasse sine 
nasjonale kjøretøyregistre slik at de inneholder opplysninger 
om godkjenninger for ibruktaking som er utstedt i andre 
medlemsstater (punkt 2, 6, 12 og 13 som angitt i vedlegget), og, 
dersom de bruker ikke-standardiserte nasjonale kjøretøyregistre, 
slik at de inneholder felt 9.2 «Registrert organisasjonsnummer» 
som angitt i vedlegget.

2. Når det gjelder kjøretøyer som er registrert før denne 
beslutning trer i kraft, skal medlemsstatene påse at det 
registrerte organisasjonsnummeret for enheten med ansvar for 
vedlikehold registreres i det nasjonale kjøretøyregisteret innen 
31. desember 2011.

2016/EØS/12/43
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Artikkel 4

Medlemsstatene skal påse at deres nasjonale kjøretøyregister er knyttet til det virtuelle kjøretøyregisteret 
innen 31. desember 2011.

Artikkel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2011.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident

______
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VEDLEGG

«VEDLEGG

1. DATA

 Dataformatet for det nasjonale kjøretøyregisteret (heretter kalt «NVR») er som følger:

 Nummereringen følger logikken i det foreslåtte standardskjemaet for registrering i tillegg 4.

 Det kan i tillegg føyes til ett eller flere felter, for eksempel til bruk for kommentarer og identifikasjon av 
kjøretøyer under gransking (se avsnitt 3.4).

1. Europeisk kjøretøynummer Obligatorisk

Innhold Numerisk identifikasjons kode som 
definert i ved legg P til de tekniske spesi
fikasjoner for samtrafikk evne (TSI) om 
«drift og trafikkstyring» (heretter kalt 
«OPE TSI»)(1)

Format 1.1. Nummer Tolvsifret

1.2. Tidligere nummer (eventuelt, 
for kjøre tøyer som har fått nytt 
nummer)

2. Medlemsstat og nasjonal sikkerhetsmyndighet Obligatorisk

Innhold Identifikasjon av medlems stat der 
kjøretøyet har blitt registrert, og av 
nasjonal sikkerhetsmyndighet som har 
godkjent ibruktaking

Format 2.1. Medlemsstatens numeriske 
kode som definert i vedlegg P til 
OPE TSI

Tosifret kode

2.2. Navn på nasjonal 
sikkerhetsmyndighet

Tekst

3. Produksjonsår Obligatorisk

Innhold Året da kjøretøyet forlot fabrikken

Format 3. Produksjonsår ÅÅÅÅ

4. EF-henvisning Obligatorisk (dersom tilgjengelig)

Innhold Henvisninger til EF-
verifiseringserklæringen og utstedende 
organ (søkeren)

Format 4.1. Dato på erklæringen Dato

4.2. EF-henvisning Tekst

4.3. Navn på utstedende organ (søkeren) Tekst

4.4. Registrert organisasjonsnummer Tekst

4.5. Organisasjonens adresse, gatenavn 
og nummer

Tekst

4.6. Sted Tekst

4.7. Landkode ISO (se tillegg 2)

4.8. Postnummer Alfanumerisk kode
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5. Henvisning til det europeiske registeret over 
godkjente typer kjøretøyer (ERATV) Obligatorisk(2)

Innhold Henvisning som gjør det mulig å 
gjenfinne relevante tekniske data fra 
ERATV(3). Henvisningen er obligatorisk 
dersom typen er definert i ERATV.

Format 5. Henvisning som gjør det mulig å 
gjenfinne relevante tekniske data fra 
ERATV

Alfanumerisk(e) kode(r)

5a Serie Valgfri

Innhold Identifikasjon av en serie, dersom 
kjøretøyet inngår i en serie

5a  Serie Tekst

6. Begrensninger Obligatorisk

Innhold Ev. begrensninger med hen syn til bruk av 
kjøretøyet

Format 6.1. Kodede begrensninger
 (se tillegg 1)

Kode

6.2  Ukodede begrensninger Tekst

7. Eier Obligatorisk

Innhold Identifikasjon av kjøretøyets eier

Format 7.1. Organisasjonens navn Tekst

7.2. Registrert organisasjonsnummer Tekst

7.3. Organisasjonens adresse, gatenavn 
og nummer

Tekst

7.4. Sted Tekst

7.5. Landkode ISO (se tillegg 2)

7.6. Postnummer Alfanumerisk kode

8. Innehaver Obligatorisk

Innhold Identifikasjon av kjøretøyets innehaver

Format 8.1. Organisasjonens navn Tekst

8.2. Registrert organisasjonsnummer Tekst

8.3. Organisasjonens adresse, gatenavn 
og nummer

Tekst

8.4. Sted Tekst

8.5. Landkode ISO (se tillegg 2)

8.6. Postnummer Alfanumerisk kode

8.7. VKM (dersom tilgjengelig) Alfanumerisk kode

9. Enhet ansvarlig for vedlikehold Obligatorisk

Innhold Henvisning til enheten som har ansvaret 
for vedlikehold

Format 9.1. Enhet ansvarlig for vedlikehold Tekst

9.2. Registrert organisasjonsnummer Tekst

9.3. Enhetens adresse, gatenavn og 
nummer

Tekst
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9. Enhet ansvarlig for vedlikehold Obligatorisk

9.4. Sted Tekst

9.5. Landkode ISO

9.6. Postnummer Alfanumerisk kode

9.7. E-postadresse E-post

10. Tilbakekalling Obligatorisk dersom aktuelt

Innhold Dato for offisiell opphogging og/
eller annen avhending og koden for 
tilbakekallingsmåten

Format 10.1. Avhendingsmåte
 (se tillegg 3)

Tosifret kode

10.2. Dato for tilbake kal ling Dato

11. Medlemsstater der kjøretøyet er godkjent Obligatorisk

Innhold Liste over medlemsstater der kjøretøyet 
er godkjent

Format 11. Medlemsstatens numeriske kode 
som definert i vedlegg P.4 til 
OPE TSI

Liste

12. Godkjenningsnummer Obligatorisk

Innhold Harmonisert godkjennings nummer for 
ibruktaking, utarbeidet av den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten

Format 12. Godkjenningsnummer For eksisterende kjøretøyer: tekst
For nye kjøretøyer: alfanu merisk kode på 
grunnlag av EIN, jf. tillegg 2

13. Godkjenning av ibruktaking Obligatorisk

Innhold Dato for godkjenning av ibruktaking(4) og 
godkjen ningens gyldighetstid

Format 13.1. Dato for godkjen ningen Dato (ÅÅÅÅMMDD)

13.2. Godkjenning gyldig til og med 
(dersom angitt)

Dato (ÅÅÅÅMMDD)

13.3. Tilbakekalling av godkjenningen Ja/nei

(1) I henhold til kommisjonsvedtak 2006/920/EF og 2008/231/EF, endret ved vedtak 2009/107/EF, brukes samme 
nummereringssystem for både høyhastighetskjøretøyer og konvensjonelle kjøretøyer.

(2) For kjøretøytyper som er godkjent i samsvar med artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF.
(3) Det register som er fastsatt i artikkel 34 i direktiv 2008/57/EF.
(4) Godkjenning gitt i samsvar med kapittel V i direktiv 2008/57/EF eller i samsvar med godkjenningsordningene som fantes 

før innarbeidingen av direktiv 2008/57/EF.

2. ARKITEKTUR

2.1. Tilknytning til andre registre

 Flere andre registre er under opprettelse, delvis som følge av EUs nye regler. Tabellen nedenfor sammenfatter 
hvilke registre og databaser som kan knyttes til NVR når de er innført.
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Register eller database Ansvarlig enhet Andre enheter med tilgang

NVR

(Samtrafikkdirektivet)

Registreringsenhet (RE)(1) 
/ NSA

Øvrig NSA/RE/RU/IM/IB/RB/
innehaver/eier/ERA/OTIF

ERATV

(Samtrafikkdirektivet)

ERA Offentligheten

RSRD 
(TAF TSI & SEDP)

Innehaver RU/IM/NSA/ERA/inne haver/verk-
steder

WIMO  
(TAF TSI & SEDP)

Ennå ikke fastsatt RU/IM/NSA/ERA/inne haver/verk-
steder/bruker

Register over rullende 
jernbanemateriell(2)  
(Cape Town-konvensjonen)

Registeransvarlig Offentligheten

OTIF-register  
(COTIF 99 — ATMF)

OTIF Vedkommende myndig heter/RU/IM/
IB/RB/innehaver/eier/ERA/OTIF-
sekretariat

(1) Registreringsenheten («RE») er den enheten som er utpekt av hver medlemsstat, i samsvar med artikkel 33 nr. 1 bokstav b) 
i direktiv 2008/57/EF, som ansvarlig for å holde og ajourføre NVR.

(2) Som fastsatt i Luxembourg-protokollen om særskilte spørsmål som gjelder rullende jernbanemateriell til konvensjonen 
om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, undertegnet i Luxembourg 23. februar 2007.

 Det er ikke mulig å vente med gjennomføringen av NVR til alle registrene har blitt opprettet. Derfor må 
NVR utformes slik at det kan knyttes til de andre registrene på et senere tidspunkt. I den forbindelse gjelder 
følgende:

– ERATV: Det henvises til dette i NVR ved å angi en henvisning til kjøretøytypen. Nøkkelen til 
sammenkopling av de to registrene er punkt 5.

– RSRD: Dette omfatter enkelte «administrative» punkter i NVR. Under utarbeiding innenfor rammen av 
TAF TSI SEDP. SEDP skal ta hensyn til spesifikasjonen for NVR.

– WIMO: Dette omfatter data fra RSRD og vedlikeholdsdata. Det er ikke planlagt noen tilknytning til NVR.

– VKMR: Dette registeret drives i samarbeid av ERA og OTIF (ERA for EU og OTIF for alle medlemsstater i 
OTIF som ikke er medlemmer i EU). Innehaver registreres i NVR. TSI OPE spesifiserer andre overordnede 
sentrale registre (for eksempel koder for kjøretøytype, koder for samtrafikkevne, landkoder osv.) som skal 
forvaltes av et «sentralt organ» opprettet som følge av samarbeidet mellom ERA og OTIF.

– Register over rullende jernbanemateriell (Cape Town-konvensjonen/Luxembourg-protokollen): Dette er 
et register over finansielle opplysninger som gjelder mobilt utstyr. Registeret har ikke blitt utviklet ennå. 
Tilknytning er mulig, ettersom UNIDROIT-registeret trenger opplysninger om kjøretøynummer og eier. 
Nøkkelen til sammenkopling av de to registrene er kjøretøyets første europeiske kjøretøynummer (EVN).

– OTIF-registre: OTIF-registre er under utvikling samtidig som det tas hensyn til EUs kjøretøyregistre.

 Systemet i sin helhet, samt tilknytningene mellom NVR og andre registre, vil bli utformet slik at det om 
nødvendig er mulig å gjenfinne etterspurte opplysninger.

2.2. EUs overordnede arkitektur for NVR

 Innføringen av NVR-registrene gjennomføres ved hjelp av en desentralisert ordning. Målet er å opprette en 
søkemotor for de distribuerte opplysningene ved bruk av felles programvare som gjør det mulig for brukerne 
å gjenfinne opplysninger fra alle de lokale registrene (LR) i medlemsstatene.

 Opplysninger i NVR lagres på nasjonalt plan og vil bli gjort tilgjengelig ved hjelp av et nettbasert program 
(med en egen nettadresse).

 Det sentraliserte europeiske virtuelle kjøretøyregisteret (EC VVR) består av to delsystemer:

– Det virtuelle kjøretøyregisteret (VVR), som er den sentrale søkemotoren hos ERA.
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– Det nasjonale kjøretøyregisteret / de nasjonale kjøretøyregistrene (NVR), som er de lokale registrene 
(LR) i medlemsstatene (MS). Medlemsstatene kan bruke det standardiserte NVR (sNVR) som er utviklet 
av Byrået, eller utvikle egne programmer i samsvar med denne spesifikasjonen. I sistnevnte tilfelle skal 
medlemsstatene bruke et oversettelsesverktøy (TE) utviklet av Byrået til kommunikasjon mellom NVR og 
VVR.

Figur 1

Arkitekturen i EC-VVR

 

Denne arkitekturen bygger på to utfyllende delsystemer som gjør det mulig å søke etter opplysninger som er 
lagret lokalt i alle medlemsstatene, og den innebærer:

– opprettelse av databaserte registre på nasjonalt plan og åpning av disse for gjensidige henvendelser,

– erstatning av papirregistre med databaserte registre, slik at det blir mulig for medlemsstatene å forvalte og 
dele opplysninger med andre medlemsstater,

– opprettelse av koplinger mellom NVR og VVR, ved bruk av felles standarder og terminologi.

 Denne arkitekturen bygger på følgende hovedprinsipper:

– Alle NVR-er skal inngå i det databaserte nettverkssystemet.

– Alle medlemsstater skal få tilgang til de felles dataene ved henvendelser i systemet.

– Dobbeltregistreringer av opplysninger og mulige feil forbundet med dette vil unngås når VVR har blitt 
opprettet.

– Ajourførte opplysninger.

 Byrået skal stille følgende installasjonsfiler og dokumenter til rådighet for RE, til bruk ved opprettelse av 
sNVR og TE og ved kopling av disse til det sentrale VVR:

– Installasjonsfiler:

– sNVR_Installation_Files

– TE_Installation_Files

– Dokumenter:

– Administrator_Guide_sNVR

– CSV_export

– CSV_import

– sNVR_Deployment_Guide
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– User_Guide_sNVR

– NVR-TE_Deployment_Guide

– NVR-TE_Integration_Guide

– User_Guide_VVR

3. DRIFTSFORM

3.1. Bruk av NVR

 NVR skal brukes til følgende formål:

– Registrering av godkjenning.

– Registrering av tildelt europeisk kjøretøynummer.

– Søk etter kortfattede opplysninger om et særskilt kjøretøy i hele Europa.

– Oppfølging av rettslige aspekter som forpliktelser og juridiske opplysninger.

– Framskaffelse av opplysninger for kontroller som hovedsakelig er knyttet til sikkerhet og vedlikehold.

– Etablering av kontakt med eier og innehaver.

– Kryssjekking av visse sikkerhetskrav før utstedelse av sikkerhetssertifikater.

– Oppfølging av et særskilt kjøretøy.

3.2. Søknadsskjemaer

3.2.1. Søknad om registrering

 Skjemaet som skal brukes, er vist i tillegg 4.

 Enheten som søker om registrering av et kjøretøy, krysser av i ruten for «Ny registrering». Den skal videre 
angi alle nødvendige opplysninger i første del av skjemaet, fra punkt 2 til punkt 9 samt punkt 11, og så sende 
skjemaet til:

– registreringsenheten i medlemsstaten der det søkes om registrering,

– registreringsenheten i den første medlemsstaten der kjøretøyet skal settes i drift, for kjøretøyer som 
kommer fra tredjestater.

3.2.2. Registrering av kjøretøy og utstedelse av europeisk kjøretøynummer

 Ved første gangs registrering skal vedkommende registreringsenhet utstede et europeisk kjøretøynummer.

 Det er mulig å fylle ut ett registreringsskjema for hvert kjøretøy eller ett og samme skjema for et sett av 
kjøretøyer i samme serie eller samme ordre vedlagt en liste over kjøretøynumrene.

 Registreringsenheten skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene som registreres i NVR, er 
korrekte. For dette formål kan registreringsenheten be om opplysninger fra andre registreringsenheter, særlig 
når enheten som søker om registrering i en medlemsstat, ikke er etablert i den medlemsstaten.

3.2.3. Endring av ett eller flere punkter i registreringen

 Enheten som søker om endring av ett eller flere punkter i kjøretøyregistreringen, skal:

– krysse av i ruten for «Endring»,

– fylle ut det gjeldende europeiske kjøretøynummeret (punkt 1),

– krysse av i ruten for hvert endret punkt,

– angi de nye opplysningene i de endrede punktene, og deretter sende skjemaet til registreringsenheten i alle 
medlemsstater der kjøretøyet er registrert.
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 I noen tilfeller kan det være utilstrekkelig å bruke standardskjemaet. Om nødvendig kan den berørte 
registreringsenheten derfor framlegge tilleggsdokumentasjon, enten i papirform eller elektronisk.

 Med mindre annet er angitt i registreringsdokumentene, betraktes kjøretøyets innehaver som 
«registreringsinnehaver» i samsvar med artikkel 33 nr. 33 i direktiv 2008/57/EF.

 I tilfelle endring av innehaver er det den gjeldende registrerte innehaveren som har ansvaret for å 
underrette registreringsenheten, og registreringsenheten skal på sin side underrette den nye innehaveren om 
registreringsendringen. Den tidligere innehaveren fjernes fra NVR og fritas for sitt ansvar først når den nye 
innehaveren har bekreftet sin status som innehaver. Dersom ingen ny innehaver har bekreftet sin status som 
innehaver på datoen da den gjeldende innehaveren avregistreres, blir registreringen av kjøretøyet midlertidig 
opphevet.

 Dersom kjøretøyet i samsvar med OPE TSI må tildeles et nytt europeisk kjøretøynummer som følge av 
tekniske endringer, skal registreringsinnehaveren melde fra om disse endringene, og eventuelt også om den 
nye godkjenningen for ibruktaking, til registreringsenheten i den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert. 
Denne registreringsenheten skal tildele kjøretøyet et nytt europeisk kjøretøynummer.

3.2.4. Tilbakekalling av registrering

 Enheten som søker om tilbakekalling av registreringen, krysser av i ruten for «Tilbakekalling». Enheten fyller 
deretter ut punkt 10 og sender skjemaet til registreringsenheten i alle medlemsstater der kjøretøyet er registrert.

 Registreringsenheten utfører tilbakekallingen av registreringen ved å fylle ut datoen for tilbakekallingen og 
bekrefte tilbakekallingen overfor nevnte enhet.

3.2.5. Godkjenning i flere medlemsstater

1. Dersom et kjøretøy med førerhus som allerede er godkjent og registrert i en medlemsstat, blir godkjent 
i en annen medlemsstat, må det registreres i den sistnevnte medlemsstatens NVR. I slike tilfeller skal 
det imidlertid bare registreres data som gjelder punkt 1, 2, 6, 11, 12 og 13, og eventuelt data som gjelder 
de feltene som sistnevnte medlemsstat har tilføyd til NVR, da bare disse dataene berører sistnevnte 
medlemsstat.

 Denne bestemmelsen får anvendelse så lenge VVR og tilknytningen til alle relevante NVR-er ikke er i full 
drift, og de berørte registreringsenhetene skal i denne perioden utveksle opplysninger for å sikre at det er 
samsvar mellom dataene  for samme kjøretøy.

2. Kjøretøyer som ikke er utstyrt med førerhus, som godsvogner, passasjervogner og enkelte spesialkjøretøyer, 
registreres bare i NVR i den medlemsstaten der de blir tatt i bruk første gang.

3. Det NVR der et kjøretøy registreres første gang, inneholder dataene som gjelder punkt 2, 6, 12 og 13 for 
alle medlemsstater der det er utstedt en godkjenning for å ta kjøretøyet i bruk.

3.3. Tilgangsrett

 Tilgangsretten til opplysninger i NVR i en bestemt medlemsstat «XX» er angitt i tabellen nedenfor, der 
tilgangskodene er definert som følger:

Tilgangskode Type tilgang

0. Ingen tilgang

1. Begrenset tilgang (vilkår i kolonnen «Leserett»)

2. Ubegrenset tilgang

3. Begrenset tilgang og ajourføring

4. Ubegrenset tilgang og ajourføring
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Enhet Definisjon Leserett Oppdateringsrett Punkt 7 Andre 
punkter

RE/NSA «XX» Registrerings enhet/NSA i 
medlemsstat «XX»

Alle data Alle data 4 4

Annen NSA/RE Annen NSA og/eller 
registreringsenhet

Alle data Ingen 2 2

ERA Det europeiske 
jernbanebyrå

Alle data Ingen 2 2

Innehavere Innehaver av kjøretøy Alle data om kjøretøyer 
vedkommende er 
innehaver av

Ingen 1 1

Flåte forvaltere Kjøretøyforvalter utpekt 
av innehaver

Kjøretøyer 
vedkommende er utpekt 
som forvalter for av 
innehaver

Ingen 1 1

Eiere Eier av kjøretøy Alle data om kjøretøyer 
vedkommende er eier av

Ingen 1 1

Jernbane foretak Togoperatør Alle opplysninger 
knyttet til 
kjøretøynummer

Ingen 0 1

IM Infrastrukturforvaltning Alle data knyttet til 
kjøretøynummer

Ingen 0 1

IB og RB Kontroll- og 
revisjonsorganer meldt av 
medlemsstatene

Alle opplysninger 
om kjøretøyer som er 
gjenstand for kontroll 
eller tilsyn

Ingen 2 2

Andre 
berettigede 
brukere

Alle tilfeldige brukere 
som er akseptert av NSA 
eller ERA

Bestemmes i hvert 
tilfelle, eventuelt med 
begrenset varighet

Ingen 0 1

3.4. Historiske data

 Alle data i NVR skal oppbevares i ti år fra datoen da et kjøretøys registrering tilbakekalles. Dataene skal 
være tilgjengelige på Internett i minst de tre første årene. Etter tre år kan dataene oppbevares elektronisk, 
i papirform eller i et annet arkivsystem. Dersom det på noe tidspunkt i løpet av denne tiårsperioden settes i 
gang en gransking som omfatter ett eller flere kjøretøyer, skal dataene om disse kjøretøyene om nødvendig 
oppbevares utover tiårsperioden.

 Etter at et kjøretøys registrering har blitt tilbakekalt, må ingen av kjøretøyets registreringsnumre tildeles til noe 
annet kjøretøy i de neste 100 år fra datoen da kjøretøyet ble tilbakekalt.

 Alle endringer i NVR skal registreres. Forvaltningen av tidligere endringer kan ivaretas ved bruk av IT-
løsninger.

4. EKSISTERENDE KJØRETØYER

4.1. Datainnhold

 De 13 valgte datapunktene er angitt nedenfor, med opplysning om hvilke som er obligatoriske, og hvilke som 
ikke er det.

4.1.1. Punkt 1 — Europeisk kjøretøynummer (obligatorisk)

a) Kjøretøyer som allerede har et tolvsifret nummer

 Land som har en unik landkode:
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 Disse kjøretøyene beholder sitt gjeldende nummer. Det tolvsifrede nummeret registreres uten endringer.

 Land som har både en hovedlandkode og en særskilt kode tildelt tidligere:

– Tyskland, med hovedlandkode 80 og særskilt kode 68 for AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

– Sveits, med hovedlandkode 85 og særskilt kode 63 for BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn),

– Italia, med hovedlandkode 83 og særskilt kode 64 for FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

– Ungarn, med hovedlandkode 55 og særskilt kode 43 for GySEV/ROeEE (GyőrSopronEbenfurti 
Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

 Disse kjøretøyene beholder sitt gjeldende nummer. Det tolvsifrede nummeret registreres uten 
endringer(3).

 IT-systemet må gjenkjenne begge kodene (hovedlandkode og særskilt kode) som tilhørende samme 
land.

b) Kjøretøyer som ikke har et tolvsifret nummer

 En framgangsmåte i to trinn skal anvendes:

– Et tolvsifret nummer (i samsvar med OPE TSI) utarbeidet i samsvar med kjøretøyets egenskaper 
tildeles til kjøretøyet i NVR. IT-systemet skal knytte dette registrerte nummeret til det gjeldende 
kjøretøynummeret.

– Kjøretøyer som brukes i internasjonal trafikk, med unntak av dem som er reservert for historisk bruk, 
merkes fysisk med det tolvsifrede nummeret innen en periode på seks år fra tildelingen i NVR. For 
kjøretøyer som brukes i innenlands trafikk, og for kjøretøyer som er reservert for historisk bruk, er 
den fysiske merkingen med det tolvsifrede nummeret frivillig.

4.1.2. Punkt 2 — Medlemsstat og nasjonal sikkerhetsmyndighet (obligatorisk)

 Punktet «Medlemsstat» skal alltid vise til den medlemsstaten som har kjøretøyet registrert i sitt NVR. Når 
det gjelder kjøretøyer fra tredjestater, viser dette punktet til den første medlemsstaten som har godkjent 
ibruktaking av kjøretøyet i Den europeiske unions jernbanenett. «Nasjonal sikkerhetsmyndighet» viser til 
enheten som har gitt godkjenningen for ibruktaking av kjøretøyet.

4.1.3. Punkt 3 — Produksjonsår

 I tilfeller der produksjonsåret ikke er nøyaktig kjent, skal omtrentlig år oppgis.

4.1.4. Punkt 4 — EF-henvisning

 Vanligvis finnes ingen slik henvisning for eksisterende kjøretøyer, unntatt for et lite antall rullende materiell 
for jernbanesystemet for høyhastighetstog (HS RS). Registreres bare dersom det er tilgjengelig.

4.1.5. Punkt 5 — Henvisning til ERATV

 Registreres bare dersom det er tilgjengelig.

 Inntil ERATV har blitt opprettet, kan det vises til registeret over rullende materiell (artikkel 22a i 
rådsdirektiv 96/48/EF(4) og artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF(5)).

4.1.6. Punkt 6 — Begrensninger

 Registreres bare dersom det er tilgjengelig.

4.1.7. Punkt 7 — Eier (obligatorisk)

 Obligatorisk og vanligvis tilgjengelig.

4.1.8. Punkt 8 — Innehaver (obligatorisk)

 Obligatorisk og vanligvis tilgjengelig. VKM (entydig kode som angitt i VKM-registeret) skal registreres 
dersom innehaveren har den.

(3) Alle nye kjøretøyer som tas i bruk av AAE, BLS, FNME og GySEV/RoeEE, skal imidlertid tildeles standard landkode.
(4) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.
(5) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
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4.1.9. Punkt 9 — Enhet ansvarlig for vedlikehold (obligatorisk)

 Punktet er obligatorisk.

4.1.10. Punkt 10 — Tilbakekalling

 Registreres dersom det er aktuelt.

4.1.11. Punkt 11 — Medlemsstater der kjøretøyet er godkjent

 RIV-godsvogner, RIC-passasjervogner og kjøretøyer som er underlagt bilaterale eller multilaterale avtaler, 
registreres normalt som sådan. Opplysningene registreres dersom de er tilgjengelige.

4.1.12. Punkt 12 — Godkjenningsnummer

 Registreres bare dersom det er tilgjengelig.

4.1.13. Punkt 13 — Ibruktaking (obligatorisk)

 I tilfeller der datoen for ibruktaking ikke er nøyaktig kjent, oppgis omtrentlig år.

4.2. Framgangsmåte

 Enheten som tidligere hadde ansvaret for registrering av kjøretøyer, skal gjøre alle opplysninger tilgjengelige 
for den nasjonal sikkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten i det landet der den er lokalisert.

 Eksisterende godsvogner og passasjervogner skal bare være registrert i NVR i den medlemsstaten der den 
tidligere registreringsenheten var lokalisert.

 Dersom et eksisterende kjøretøy har blitt godkjent i flere medlemsstater, skal registreringsenheten som har 
registrert kjøretøyet, levere de relevante dataene til registreringsenhetene i de andre berørte medlemsstatene.

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten overfører opplysningene til sitt NVR.

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten underretter de berørte parter når overføringen 
av opplysninger har blitt gjennomført. Som et minimum skal følgende enheter underrettes:

– den enheten som tidligere var ansvarlig for kjøretøyregistreringen,

– innehaveren,

– ERA.

______
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Tillegg 1

KODER FOR BEGRENSNINGER

1. PRINSIPPER

 Begrensninger (tekniske egenskaper) som allerede er registrert i andre registre som de nasjonale 
sikkerhetsmyndighetene har tilgang til, behøver ikke å gjentas i NVR.

 Godkjenning av trafikk over landegrensene bygger på:

– de kodede opplysningene i kjøretøynummeret,

– bokstavkoden, og

– merkingen av kjøretøyet.

 Slike opplysninger behøver derfor ikke å gjentas i NVR.

2. STRUKTUR

 Kodene er strukturert i tre nivåer:

– Første nivå: Begrensningskategori.

– Andre nivå: Begrensningstype.

– Tredje nivå: Verdi eller spesifikasjon.

Koder for begrensninger

Kat. Type Verdi Navn

1 Tekniske konstruksjonsbegrensninger

1 Numerisk (3) Minste kurveradius i meter

2 — Sporfeltsbegrensninger

3 Numerisk (3) Hastighetsbegrensninger i km/t (merket på godsvogner og 
passasjervogner, men ikke på lokomotiver)

2 Geografiske begrensninger

1 Alfa numerisk (3) Kinematisk profil (WAG TSIkoding, vedlegg C)

2 Kodet liste Hjulsettets sporvidde

1 Variabel sporvidde 1435/1520

2 Variabel sporvidde 1435/1668

3 — Ikke noe CCS-utstyr montert om bord

4 — ERTMS A-utstyr montert om bord

5 Numerisk (3) B-system montert om bord(*)

3 Miljøbegrensninger

1 Kodet liste Klimasone EN50125/1999

1 T1

2 T2

3 T3

4 Begrensninger for bruk angitt i godkjenningssertifikatet

1 — Tidsbasert

2 — Tilstandsbasert (tilbakelagt reiselengde, slitasje osv.)

(*) Dersom kjøretøyet er utstyrt med flere enn ett Bsystem, skal det angis en særskilt kode for hvert system.
 Den numeriske koden består av tre tegn hvorav:

– 1xx brukes for kjøretøyer som er utstyrt med et signalsystem,
– 2xx brukes for kjøretøyer som er utstyrt med radio.

 Xx er den numeriske koden angitt i vedlegg B til CCS TSI.
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Tillegg 2

DET EUROPEISKE IDENTIFIKASJONSNUMMERETS STRUKTUR OG INNHOLD

Kode for det harmoniserte nummereringssystemet, kalt europeisk identifikasjonsnummer (EIN), for 
sikkerhetssertifikater og andre dokumenter

Eksempel:

I T 5 1 2 0 0 6 0 0 0 5

Landkode
(to bokstaver)

Dokumenttype
(to sifre)

Utstedelsesår
(fire sifre)

Teller
(fire sifre)

1–––––––2–––––––3
Felt 1

1–––––––2–––––––3

Felt 2

1––––––––––2––––––––––3

Felt 3

1––––––––––2––––––––––3

Felt 4

FELT 1 — LANDKODE (TO BOKSTAVER)

Landkodene offentliggjøres og ajourføres i Interinstitutional style guide, som er tilgjengelig på nettstedet til Kontoret 
for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (http://publications.eu.int/code/en/en5000600.htm)

Stat Kode Stat Kode Stat Kode

Østerrike AT Ungarn HU Polen PL

Belgia BE Island IS Portugal PT

Bulgaria BG Irland IE Romania RO

Kypros CY Italia IT Slovakia SK

Tsjekkia CZ Latvia LV Slovenia SI

Danmark DK Liechtenstein LI Spania ES

Estland EE Litauen LT Sverige SE

Finland FI Luxembourg LU Sveits CH

Frankrike FR Norge NO Det forente kongerike UK

Tyskland DE Malta MT

Hellas EL Nederland NL

Koden for multinasjonale sikkerhetsmyndigheter skal utformes på samme måte. For tiden finnes bare 
sikkerhetsmyndigheten for tunnelen under Den engelske kanal. Følgende kode skal brukes:

Multinasjonal sikkerhetsmyndighet Kode

Den mellomstatlige kommisjonen for tunnelen under Den engelske kanal (Channel Tunnel 
Intergovernmental Commission)

CT

FELT 2 — DOKUMENTTYPE (TO SIFRE)

To sifre benyttes for å identifisere dokumenttypen:

– Det første sifferet angir dokumentets hovedkategori.

– Det andre sifferet angir dokumentets undertype.
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Dette nummereringssystemet kan utvides med andre koder etter behov. Nedenfor følger en foreslått liste over kjente, 
mulige kombinasjoner av tosifrede tall, i tillegg til kombinasjoner for godkjenning av ibruktaking av kjøretøyer:

Tallkombinasjon for 
felt 2 Dokumenttype Dokumentets undertype

[0 1] Lisenser Lisenser for jernbaneforetak

[0 x] Lisenser Annet

[1 1] Sikkerhetssertifikat Del A

[1 2] Sikkerhetssertifikat Del B

[1 x] Reservert Reservert

[2 1] Sikkerhetsgodkjenning

[2 2] Reservert Reservert

[2 x] Reservert Reservert

[3 x] Reservert for eksempel for vedlikehold 
av rullende materiell, infrastruktur eller 
annet

[4 x] Reservert for meldte organer For eksempel ulike typer meldte organer

[5 1] og [5 5](*) Godkjenning av ibruktaking Trekkraftkjøretøyer

[5 2] og [5 6](*) Godkjenning av ibruktaking Passasjervogner uten trekkraft

[5 3] og [5 7](*) Godkjenning av ibruktaking Godsvogner

[5 4] og [5 8](*) Godkjenning av ibruktaking Spesialkjøretøyer

[5 9](**) Godkjenning av kjøretøytype

[6 0] Godkjenning av ibruktaking Delsystemer for infrastruktur, energi og 
styrings-, kontroll- og signalutstyr montert langs 
sporet

[6 1] Godkjenning av ibruktaking Delsystem for infrastruktur

[6 2] Godkjenning av ibruktaking Delsystem for energi

[6 3] Godkjenning av ibruktaking Delsystemer for styrings-, kontroll- og 
signalutstyr montert langs sporet

[7 1] Lokomotivførerbevis Teller til og med 9 999

[7 2] Lokomotivførerbevis Teller fra 10 000 til og med 19 000

[7 3] Lokomotivførerbevis Teller fra 20 000 til og med 29 000

[8 x] … [9 x] Reservert (2 dokumenttyper) Reservert (10 undertyper hver)

(*) Dersom de fire sifrene som skal angis i felt 4 «Teller», brukes opp innen årets slutt, skal de to første sifrene i felt 2 endres fra 
henholdsvis:
– [5 1] til [5 5] for trekkraftkjøretøyer,
– [5 2] til [5 6] for passasjervogner uten trekkraft,
– [5 3] til [5 7] for godsvogner,
– [5 4] til [5 8] for spesialkjøretøyer.

(**) Sifrene i felt 4 brukes som følger:
– fra 1 000 til 1 999 for trekkraftkjøretøyer,
– fra 2 000 til 2 999 for passasjervogner uten trekkraft,
– fra 3 000 til 3 999 for godsvogner,
– fra 4 000 til 4 999 for spesialkjøretøyer.
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FELT 3 — UTSTEDELSESÅR (FIRE SIFRE)

Dette feltet angir året (i det angitte formatet åååå, dvs. fire sifre) for utstedelsen av godkjenningen.

FELT 4 — TELLER

Telleren er et progressivt tall som økes med en enhet hver gang et dokument utstedes, uavhengig av om det er en ny, 
fornyet eller ajourført/endret godkjenning. Selv om et sertifikat blir tilbakekalt eller en godkjenning blir midlertidig 
opphevet, kan ikke tallet brukes på nytt.

Telleren skal nullstilles hvert år.

______
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Tillegg 3

KODER FOR TILBAKEKALLING

Kode Tilbakekallingsmåte Beskrivelse

00 Ingen Kjøretøyet har en gyldig registrering.

10 Registrering midlertidig 
opphevet

Ingen angitt årsak

Kjøretøyets registrering oppheves midlertidig på anmodning 
fra eier eller innehaver eller ved et vedtak fra den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten.

11 Registrering midlertidig 
opphevet

Kjøretøyet skal lagres i driftsklar tilstand som en inaktiv eller 
strategisk reserve.

20 Registrering overført Det er kjent at kjøretøyet har blitt omregistrert med et annet nummer 
eller av et annet NVR for fortsatt bruk på (hele eller deler av) det 
europeiske jernbanenettet.

30 Tilbakekalling

Ingen angitt årsak

Kjøretøyets registrering for drift på det europeiske jernbanenettet har 
opphørt uten kjent omregistrering.

31 Tilbakekalling Kjøretøyet skal fortsatt være i drift som jernbanekjøretøy utenfor det 
europeiske jernbanenettet.

32 Tilbakekalling Kjøretøyet skal brukes til gjenbruk av større kompatible deler/moduler/
reservedeler eller større ombygging.

33 Tilbakekalling Kjøretøyet skal opphogges, og materialene (herunder større 
reservedeler) skal avhendes for gjenvinning.

34 Tilbakekalling Kjøretøyet skal inngå i «historisk bevart rullende materiell» og drives 
på et atskilt nett, eller være del av en stasjonær utstilling utenfor det 
europeiske jernbanenettet.

Bruk av koder

– Dersom årsaken til tilbakekalling ikke er angitt, skal kode 10, 20 og 30 brukes for å vise endringen i registreringsstatus.

– Dersom årsaken til tilbakekalling er kjent, er kode 11, 31, 32, 33 og 34 mulige valg i NVR-databasen. Disse kodene 
bygger utelukkende på opplysninger som innehaver eller eier har oppgitt til registreringsenheten.

Registreringsspørsmål

– Et kjøretøy som har fått registreringen midlertidig opphevet eller tilbakekalt, kan ikke drives på det europeiske 
jernbanenettet med den gjeldende registreringen.

– Ved reaktivering av en registrering som har vært midlertidig opphevet, skal registreringsmyndigheten kontrollere de 
forhold som førte til den midlertidige opphevingen.

– En overføring av en registrering i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 1b i kommisjonsvedtak 2006/920/
EF(6) og artikkel 1b i kommisjonsvedtak 2008/231/EF(7), endret ved beslutning 2010/640/EU(8), består av en ny 
registrering av kjøretøyet og etterfølgende tilbakekalling av den gamle registreringen.

__________

(6) EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1.
(7) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 1.
(8) EUT L 280 av 26.10.2010, s. 29.
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Tillegg 4

STANDARDSKJEMA FOR REGISTRERING

Standardskjema for registrering av godkjente kjøretøyer(1)

i samsvar med direktiv 2008/57/EF og gjeldende nasjonal lovgivning

Søknad om: Ny registrering □ Endring □ (2) Tilbakekalling □

OPPLYSNINGER OM KJØRETØYET

1. Nummer

1.1 Europeisk kjøretøynummer(3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _

1.2 Nummer som tidligere er tildelt til kjøretøyet(4)

2. Medlemsstat der det søkes om registrering, og nasjonal sikkerhetsmyndighet som har godkjent 
kjøretøyet

2.1 Medlemsstat: _ _

2.2 Navn på nasjonal sikkerhetsmyndighet:  ...................................................................................................

3. Produksjonsår: _ _ _ _

4. EF-henvisning

4.1 Dato for erklæringen: _ _ _ _ _ _ _ _

4.2 EF-henvisning:  ..........................................................................................................................................

4.3 Navn på utstedende organ:  ........................................................................................................................

4.4. Registrert organisasjonsnummer: ..............................................................................................................

 Organisasjonens adresse

4.5 Gate og nummer:  ......................................................................................................................................

4.6 Sted:  ..........................................................................................................................................................

4.7 Landkode: … ............................................... 4.8. Postnummer: ........................................................

5. Henvisning til det europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer (ERATV)

5a Serie

____________
(1) Dette skjemaet kan også utarbeides i elektronisk format.
(2) Ruten foran hvert endret punkt skal også krysses av.
(3) Gjelder ikke ved førstegangsregistrering.
(4) Gjelder ikke ved førstegangsregistrering.
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6. Begrensninger

6.1. Begrensninger (kode): _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _ 

  ...........................................................   _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _

6.2. Begrensninger (tekst): ...........................................................................................................................

OPPLYSNINGER OM ENHETENE SOM ER ANSVARLIGE FOR KJØRETØYET

7. Eier

7.1. Organisasjonens navn:  ..........................................................................................................................

7.2. Registrert organisasjonsnummer:  .........................................................................................................

 Organisasjonens adresse

7.3. Gate og nummer:  ..................................................................................................................................

7.4. Sted:  ......................................................................................................................................................

7.5. Landkode: … ........................................... 7.6. Postnummer:  .......................................................

8. Innehaver

8.1. Organisasjonens navn:  .........................................................................................................................

8.2. Registrert organisasjonsnummer:  ........................................................................................................

 Organisasjonens adresse

8.3. Gate og nummer:  .................................................................................................................................

8.4. Sted:  .....................................................................................................................................................

8.5. Landkode: … ........................................... 8.6. Postnummer:  .......................................................

8.7. Merking med betegnelse for innehaver (VKM):  .................................................................................

DRIFTSOPPLYSNINGER

9. Enhet ansvarlig for vedlikehold

9.1. Organisasjonens navn:  .........................................................................................................................

9.2. Registrert organisasjonsnummer:  ........................................................................................................

 Organisasjonens adresse

9.3. Gate og nummer: ..................................................................................................................................

9.4. Sted:  .....................................................................................................................................................

9.5. Landkode: … ........................................... 9.6. Postnummer:  .......................................................

9.7. E-postadresse:  ......................................................................................................................................

10. Tilbakekalling

10.1. Tilbakekallingsmåte (kode): _ _ _

10.2. Dato: _ _ _ _ _ _ _ _

11. Medlemsstater der kjøretøyet allerede er godkjent

  ..................................................................................................................................................................



25.2.2016 Nr. 12/445EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Identifikasjon av enheten som søker om registrering: .................................................................................................

Dato: _ _ _ _ _ _ _ _ Ansvarlig kontaktpersons navn og underskrift:  .....................................................

______________________________________________________________________________________________

SIKKERHETSMYNDIGHETENS HENVISNINGER

1.1. Tildelt europeisk kjøretøynummer(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _

12. Godkjenningsnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13. Ibruktaking

13.1. Dato for godkjenningen: _ _ _ _ _ _ _ _

13.2. Godkjenningen er gyldig til og med: _ _ _ _ _ _ _ _

Dato da søknaden ble mottatt: _ _ _ _ _ _ _ _

Dato for tilbakekalling: _ _ _ _ _ _ _ _

______

____________
(1) Det er mulig å vedlegge en liste over flere kjøretøyer fra samme serie eller ordre.
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Tillegg 5

ORDLISTE

Forkortelse Definisjon

CCS Delsystemet «styring og kontroll»

CIS Samveldet av uavhengige stater

COTIF Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk

CR Jernbanesystem for konvensjonelle tog

DB Database

EC Europakommisjonen

EC VVR Sentralisert europeisk virtuelt kjøretøyregister

EIN Europeisk identifikasjonsnummer

EN Europeisk standard

EVN Europeisk kjøretøynummer

ERA Det europeiske jernbanebyrå, også kalt «Byrået»

ERATV Europeisk register over godkjente typer kjøretøyer

ERTMS Trafikkstyringssystem for Europas jernbanenett

EU Den europeiske union

HS Jernbanesystem for høyhastighetstog

IB Behandlende organ

ISO Den internasjonale standardiseringsorganisasjon

IM Infrastrukturforvaltning

INF Infrastruktur

IT Informasjonsteknologi

LR Lokalt register

NoBo Meldt organ

NSA Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NVR Nasjonalt kjøretøyregister

OPE (TSI) Delsystemet «Drift og trafikkstyring» (TSI)

OTIF Mellomstatlig organisasjon for internasjonal jernbanetrafikk

RE Registreringsenhet, dvs. organet som er ansvarlig for å holde og ajourføre NVR
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Forkortelse Definisjon

RB Reguleringsmyndighet

RIC Regler for gjensidig bruk av passasjervogner og reisegodsvogner i internasjonal 
trafikk

RIV Regler for gjensidig bruk av godsvogner i internasjonal trafikk

RS eller RST Rullende materiell

RSRD (TAF) Referansedatabase for rullende materiell (TAF)

RU Jernbaneforetak

SEDP (TAF) Strategisk europeisk gjennomføringsplan (TAF)

TAF (TSI) Delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» (TSI)

TSI Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne

VKM Merking med betegnelse for innehaver

VKMR Register over merking med betegnelse for innehaver

VVR Virtuelt kjøretøyregister

WAG (TSI) Godsvogn (TSI)

WIMO (TAF) Driftsdatabase for godsvogner og intermodale enheter (TAF)»


