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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

av 4. oktober 2011

om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer

[meddelt under nummer K(2011) 6974]

(2011/665/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 34 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 34 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF skal 
Det europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») 
innføre og vedlikeholde et register over kjøretøytyper 
som er godkjent av medlemsstatene for ibruktaking på 
Unionens jernbanenett.

2) For noen eksisterende kjøretøyer er det ikke mulig å fastslå 
samsvar med en kjøretøytype som er godkjent i samsvar 
med artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF. Muligheten for å 
innlemme de tekniske kjennetegnene for alle ibruktatte 
kjøretøyer i ett enkelt register kan imidlertid være nyttig 
for jernbanesektoren.

3) Begrensninger på hvordan kjøretøyet kan brukes, som 
nevnt i artikkel 33 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2008/57/
EF, er i de fleste tilfeller avhengig av en særskilt kode. 
Disse begrensningskodene bør harmoniseres. Bruken 
av nasjonale begrensningskoder bør reduseres til 
begrensninger som gjenspeiler særlige kjennetegn ved det 
eksisterende jernbanesystemet i en medlemsstat, og som 
trolig ikke har samme betydning i andre medlemsstater. 
Byrået bør ajourføre listene over harmoniserte 
begrensningskoder og nasjonale koder og offentliggjøre 
dem på sitt nettsted.

4) I samsvar med artikkel 34 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF bør 
de nasjonale sikkerhetsmyndighetene underrette Byrået 
når en godkjenning av en type gis, endres, oppheves eller 
tilbakekalles i en medlemsstat, slik at byrået kan oppdatere 
sitt register. Registeret bør omfatte kjøretøytyper som er 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2013 av 1. februar 2013 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 31 av 30.5.2013, s. 28.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.

godkjent i samsvar med artikkel 26 i direktiv 2008/57/
EF. Når de nasjonale sikkerhetsmyndigheter underretter 
Byrået, bør de derfor angi hvilke parametrer for den 
aktuelle typen som er kontrollert i henhold til de meldte 
nasjonale reglene. Denne angivelsen bør fastsettes i 
samsvar med referansedokumentet omhandlet i artikkel 
27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF.

5) Det europeiske jernbanebyrå oversendte sin anbefaling 
ERA/REC/07-2010/INT til Kommisjonen 20. desember 
2010.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål

I denne beslutning fastsettes spesifikasjonen for det europeiske 
registeret over godkjente kjøretøytyper omhandlet i artikkel 34 
i direktiv 2008/57/EF.

Artikkel 2

Spesifikasjon av det europeiske registeret over godkjente 
kjøretøytyper

1. Byrået skal utvikle, drive og vedlikeholde det europeiske 
registeret over godkjente typer kjøretøyer på grunnlag av 
spesifikasjonen fastsatt i vedlegg I og II.

2. Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper 
(ERATV) skal inneholde opplysninger om kjøretøytyper 
som er godkjent av medlemsstatene i henhold til artikkel 26 i 
direktiv 2008/57/EF.

3. Kjøretøytyper som er godkjent av medlemsstatene før 19. 
juli 2010, og som ett eller flere kjøretøyer er godkjent for i én eller 
flere medlemsstater i henhold til artikkel 22 eller 24 i direktiv 
2008/57/EF etter 19. juli 2010, omfattes av bestemmelsene i 
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artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF og skal oppføres i registeret. 
I dette tilfellet kan data som skal registreres, begrenses til de 
parametrene som er verifisert i typegodkjenningsprosessen.

4. De kjøretøytypene som kan registreres frivillig, er de som 
er fastsatt i avsnitt 1 i vedlegg I.

5. Nummerstrukturen som hver kjøretøytype får, skal være 
som fastsatt i vedlegg III.

6. Registeret skal settes i drift innen 31. desember 2012. I 
mellomtiden skal Byrået offentliggjøre opplysningene om de 
godkjente kjøretøytypene på sitt nettsted.

Artikkel 3

Opplysninger som skal sendes av nasjonale 
sikkerhetsmyndigheter

1.  Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale 
sikkerhetsmyndighetene gir opplysninger om de type-
godkjenningene de har gitt, som fastsatt i vedlegg II.

2.  De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal gi de 
opplysningene som er nevnt i nr. 1 denne artikkel, i samsvar 
med reglene fastsatt i avsnitt 5.2 i vedlegg I.

3.  De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal sende opplys-
ningene ved hjelp av det standardiserte nettbaserte elektroniske 
skjemaet, der de relevante feltene er utfylt.

4.  De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal sende opplys-
ningene om godkjenninger av kjøretøytyper som de har gitt et-
ter 19. juli 2010 og før denne beslutning trer i kraft, senest fire 
måneder etter at beslutningen er trådt i kraft.

Artikkel 4

Koder for begrensninger

1.  Harmoniserte begrensningskoder får anvendelse i alle 
medlemsstatene.

Listen over harmoniserte begrensningskoder for hele Unionens 
jernbanesystem skal ajourføres av Byrået og offentliggjøres på 
dets nettsted.

Dersom en nasjonal sikkerhetsmyndighet mener at det er 
nødvendig å tilføye en ny kode til listen over harmoniserte 
begrensningskoder, skal den anmode Byrået om å vurdere om 
den nye koden skal tas med.

Byrået skal vurdere anmodningen i samråd med andre 
nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Byrået skal eventuelt ta med 
en ny begrensningskode på listen. Før offentliggjøring av den 
endrede listen skal Byrået oversende listen til Kommisjonen 
sammen med endringsanmodningen og sin vurdering av den.

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene gjennom 
komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF.

2.  Byrået skal ajourføre listen over nasjonale 
begrensningskoder. Bruken av nasjonale begrensningskoder 
skal reduseres til begrensninger som gjenspeiler særlige 
kjennetegn ved det eksisterende jernbanesystemet i en 
medlemsstat, og som trolig ikke har samme betydning i andre 
medlemsstater.

For begrensningstyper som ikke er angitt på listen nevnt i nr. 1, 
skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten anmode Byrået om å 
ta med en ny kode på listen over nasjonale begrensningskoder. 
Byrået skal vurdere anmodningen i samråd med andre 
nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Byrået skal eventuelt ta med 
en ny begrensningskode på listen. Før offentliggjøring av den 
endrede listen skal Byrået oversende listen til Kommisjonen 
sammen med endringsanmodningen og sin vurdering av den.

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene gjennom 
komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF.

3.  Begrensningskoden for flernasjonale sikkerhets-
myndigheter skal behandles som nasjonale begrensningskoder.

4.  Bruken av ukodede begrensninger skal reduseres til 
begrensninger som på grunn av sin særskilte karakter trolig 
ikke vil bli anvendt på flere kjøretøytyper.

Artikkel 5

Sluttbestemmelser

1.  Byrået skal offentliggjøre og ajourføre en 
søknadsveiledning for det europeiske registeret over godkjente 
typer kjøretøyer. Denne veiledningen skal blant annet for hver 
parameter inneholde en henvisning til punktene i de tekniske 
spesifikasjonene for samtrafikkevne, der kravene til denne 
parameteren er fastsatt.

2.  Byrået skal sende en anbefaling til Kommisjonen om 
mulig oppføring i registeret av kjøretøytyper som ble godkjent 
før 19. juli 2010, og om mulig endring av denne beslutning på 
grunnlag av oppnådde erfaringer, senest 18 måneder etter at 
denne beslutning er trådt i kraft.

Artikkel 6

Anvendelsesdato

Denne beslutning får anvendelse fra 15. april 2012.
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Artikkel 7

Adressater

Denne beslutning er rettet til Det europeiske jernbanebyrå og medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. oktober 2011.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident

______
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VEDLEGG I

SPESIFIKASJON FOR DET EUROPEISKE REGISTERET OVER GODKJENTE TYPER KJØRETØYER 
(ERATV)

1.  KJØRETØYTYPER SOM REGISTRERES FRIVILLIG

 Kjøretøytyper som er godkjent før 19. juli 2010, og som det ikke er godkjent kjøretøyer for etter 19. juli 2010, 
kan oppføres frivillig i ERATV.

 I tillegg kan følgende kjøretøytyper registreres frivillig:

– kjøretøyer som er godkjent for ibruktaking før 19. juli 2010, og som det er gitt en ytterligere tillatelse til 
ibruktaking av i henhold til artikkel 23 eller 25 i direktiv 2008/57/EF,

– kjøretøyer som er godkjent for ibruktaking før 19. juli 2010, og som det er gitt en ny tillatelse til ibruktaking 
av etter en oppgradering eller fornyelse,

– kjøretøyer som kommer fra tredjestater, og som er godkjent på EUs territorium i henhold til COTIF 1999, 
særlig tillegg F og G,

– kjøretøyer som kommer fra tredjestater, og som er godkjent i henhold til bestemmelsene i artikkel 21 nr. 11 
i direktiv 2008/57/EF.

 I disse fire tilfellene av frivillig registrering kan dataene som skal registreres, begrenses til de parametrene som 
er kontrollert i typegodkjenningsprosessen.

 Midlertidige tillatelser, som f.eks. tillatelser til prøving og prøvekjøring, skal ikke registreres i ERATV.

2.  FUNKSJONELL ARKITEKTUR

2.1. Administrasjon av ERATV

 ERATV eies og forvaltes av Byrået. Byrået skal opprette brukerkontoer og gi tilgangsrettigheter på anmodning 
fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter i samsvar med denne spesifikasjon.

2.2. Registerets adresse

 ERATV skal være en nettbasert applikasjon. Registerets adresse skal gjøres tilgjengelig på Byråets nettsted.

2.3. Brukere og brukernes tilgangsrettigheter

 ERATV skal ha følgende brukere:

Bruker Tilgangsrettigheter Pålogging, brukerkontoer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet i en 
medlemsstat

Innsending av data som gjelder 
denne medlemsstaten, og som 
skal valideres av Byrået.

Ubegrenset tilgang til alle data, 
herunder data som ikke er 
validert ennå.

Pålogging med brukernavn og 
passord.

Ingen funksjonskontoer eller 
anonyme kontoer skal være 
tilgjengelig. Flere kontoer skal 
opprettes dersom den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten ber om det.

Byrået Validering med hensyn til 
samsvar med denne spesifikasjon 
og offentliggjøring av 
dataene som den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten sender 
inn.

Ubegrenset tilgang til alle data, 
herunder data som ikke er 
validert ennå.

Pålogging med brukernavn og 
passord.

Offentligheten Tilgang til validerte data. Ikke relevant.

2.4. Grensesnitt mot eksterne systemer

 Alle kjøretøytyper som er registrert (dvs. validert og offentliggjort) i ERATV, skal være tilgjengelig via en 
hyperlenke. Disse hyperlenkene kan brukes av eksterne programmer.

 Det skal tas hensyn til mulige forbindelser mellom ERATV og det sentrale europeiske virtuelle kjøretøyregister 
(European Centralised Virtual Vehicle Register, ECVVR)(2).

(2) Som fastsatt i kommisjonsbeslutning 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 (EUT L 305 av 23.11.2007, s. 30).
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2.5. Forbindelser til andre registre og databaser

 Ved utvikling av ERATV skal Byrået ta fullt hensyn til grensesnittene mot følgende registre og databaser, 
herunder koordinerte overgangsperioder:

 Nasjonale kjøretøyregistre (National vehicle registers, NVR)(3) og ECVVR: Dataformatet for opplysninger om 
kjøretøytypen i ECVVR skal nøyaktig tilsvare typebetegnelsene og eventuelt typeversjonene i ERATV.

 Infrastrukturregisteret (Register of infrastructure, RINF)(4): Listene over parametrer og dataformatet i RINF og 
ERATV skal tilsvare hverandre og omfatte eventuelle oppdateringer eller endringer i spesifikasjonene for RINF 
og ERATV.

 Referansedokument for nasjonale regler (artikkel 27 i direktiv 2008/57/EF): Så snart referansedokumentet er 
tilgjengelig, skal listen over parametrer som det gjøres en samsvarsvurdering av mot nasjonale regler angitt i 
registeret, nøyaktig tilsvare listen over parametrer angitt i referansedokumentet. Registeret skal ikke inneholde 
henvisninger til parametrer som ikke finnes i referansedokumentet.

2.6. Tilgjengelighet

 Som hovedregel skal registeret være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året, og målet er at 
systemet skal ha en tilgjengelighet på 98 %. Dersom en feil oppstår i Byråets normale arbeidstid, skal imidlertid 
tjenesten gjenopprettes på første arbeidsdag i Byrået etter at feilen oppstod. Systemet skal være mest mulig 
tilgjengelig under vedlikehold.

2.7. Sikkerhet

 Brukerkontoene og passordene som Byrået oppretter, skal ikke oppgis til tredjeparter, og skal brukes bare i 
samsvar med denne spesifikasjonen.

3.  TEKNISK ARKITEKTUR

3.1. Systemarkitektur

 ERATV skal være et nettbasert program, eid og forvaltet av Byrået.

 ERATV skal kunne inneholde fullstendige opplysninger om 35 000 kjøretøytyper.

 Brukerne skal kunne kople seg opp til ERATV ved hjelp av en vanlig internettforbindelse.

 Registerets arkitektur skal være som vist i følgende figur:

(3) Som fastsatt i vedtak 2007/756/EF.
(4) Som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for 

registeret over jernbaneinfrastruktur (EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1).
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3.2. Systemkrav

 Oppkopling mot ERATV krever en nettleser og tilgang til Internett.

4.  DRIFTSFORM

 ERATV skal ha følgende driftsformer:

 – Normal drift. Under normal drift skal alle funksjoner være tilgjengelig.

 – Vedlikeholdstilstand. I vedlikeholdstilstanden kan det hende at ERATV ikke er tilgjengelig for brukerne.

5.  REGLER FOR DATAINNMATING OG -SØKING

5.1. Generelle prinsipper

 Hver nasjonale sikkerhetsmyndighet skal sende inn opplysninger om de godkjenningene av kjøretøytyper som 
den har gitt.

 ERATV skal inneholde et nettbasert verktøy for utveksling av opplysninger mellom de nasjonale 
sikkerhetsmyndighetene og Byrået. Verktøyet skal gjøre det mulig å utveksle følgende opplysninger:

1)  innsending av registerdata fra en nasjonal sikkerhetsmyndighet til Byrået, herunder:

a)  data knyttet til godkjenning av en ny kjøretøytype (i dette tilfellet skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten 
oppgi alle dataene fastsatt i vedlegg II),

b)  data knyttet til godkjenning av en kjøretøytype som allerede er oppført i registeret (i dette tilfellet skal 
den nasjonale sikkerhetsmyndigheten bare oppgi data som gjelder selve godkjenningen, dvs. feltene i 
avsnitt 3 på listen fastsatt i vedlegg II),

c)  data knyttet til endring av en eksisterende godkjenning (i dette tilfellet skal den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten bare oppgi data knyttet til feltene som må endres; dette trenger ikke å omfatte 
endring av data knyttet til kjøretøyets kjennetegn),

d)  data knyttet til oppheving av en eksisterende godkjenning (i dette tilfellet skal den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten bare oppgi datoen for opphevingen),

e)  data knyttet til reaktivering av en eksisterende godkjenning (i dette tilfellet skal den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten bare oppgi data som er knyttet til feltene som må endres), der det skilles mellom

– reaktivering uten endring av data,

– reaktivering med endring av data (disse dataene kan være knyttet til kjøretøyets kjennetegn),

f)  data knyttet til tilbakekalling av en godkjenning,

g)  data knyttet til korrigering av en feil,

2)  anmodninger fra Byrået til en nasjonal sikkerhetsmyndighet om presisering og/eller korrigering av data,

3)  innsending av svar fra en nasjonal sikkerhetsmyndighet på anmodninger om presisering og/eller korrigering 
fra Byrået.

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal sende inn dataene for oppdatering av registeret elektronisk ved hjelp 
av et nettbasert program og med bruk av et vanlig nettbasert elektronisk skjema, der de aktuelle feltene er utfylt, 
som fastsatt i vedlegg II.

 Byrået skal kontrollere at dataene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten sender inn, er i samsvar med denne 
spesifikasjon, og skal enten validere dem eller be om en presisering.

 Dersom Byrået anser at dataene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har sendt inn, ikke er i samsvar med 
denne spesifikasjon, skal Byrået anmode den nasjonale sikkerhetsmyndigheten om å korrigere eller presisere de 
innsendte dataene.

 Ved hver oppdatering av data om en kjøretøytype skal systemet generere en bekreftelsesmelding som sendes 
som e-post til brukerne av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten som sendte inn dataene, til den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten i alle de andre medlemsstatene der typen er godkjent, og til Byrået.

5.2. Innsending av data fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten

5.2.1. Godkjenning av en ny kjøretøytype 

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal underrette Byrået om enhver godkjenning av ny kjøretøytype innen 
20 arbeidsdager etter at godkjenningen er utstedt.
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 Byrået skal kontrollere opplysningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten sender inn, og skal innen 20 
arbeidsdager etter mottak av opplysningene enten validere dem og tildele et kjøretøytypenummer som fastsatt i 
vedlegg III eller anmode om en korrigering eller presisering av opplysningene. For å hindre utilsiktet duplisering 
av typer i ERATV skal Byrået særlig kontrollere, forutsatt at de tilgjengelige dataene i ERATV tillater det, at 
denne typen ikke er registrert av en annen medlemsstat tidligere.

 Etter å ha validert opplysningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har sendt inn, skal Byrået tildele 
den nye kjøretøytypen dens nummer. Reglene for tildeling av kjøretøytypenummer er fastsatt i vedlegg III.

5.2.2. Godkjenning av en kjøretøytype som allerede er oppført i ERATV

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal underrette Byrået om enhver godkjenning av en kjøretøytype som 
allerede er oppført i ERATV (som f.eks. en type godkjent av en annen medlemsstat), innen 20 dager etter at 
godkjenningen er utstedt.

 Byrået skal kontrollere opplysningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten sender inn, og skal innen 
ti arbeidsdager etter at opplysningene er mottatt, enten validere dem eller anmode om en korrigering eller 
presisering av opplysningene.

 Etter å ha validert opplysningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten sender inn, skal Byrået 
supplere dataene knyttet til denne kjøretøytypen med dataene knyttet til godkjenningen fra den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten i medlemsstaten der godkjenningen ble gitt.

5.2.3. Endring av en eksisterende godkjenning

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal underrette Byrået om enhver endring av en eksisterende godkjenning 
av en ny kjøretøytype innen 20 arbeidsdager etter at endringen av godkjenningen er utstedt.

 Byrået skal kontrollere opplysningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten sender inn, og skal innen 
ti arbeidsdager etter at opplysningene er mottatt, enten validere dem eller anmode om en korrigering eller 
presisering av opplysningene. Byrået skal særlig kontrollere at de anmodede endringene faktisk består av en 
endring av en godkjenning av en eksisterende type (f.eks. endring av vilkårene for godkjenningen, endring av 
typeprøvingssertifikatet), og ikke utgjør en ny kjøretøytype.

 Etter å ha validert opplysningene innsendt av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal Byrået offentliggjøre 
opplysningene.

5.2.4. Oppheving

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal underrette Byrået om enhver midlertidig oppheving av en 
eksisterende godkjenning av en kjøretøytype innen fem arbeidsdager etter at godkjenningen er opphevet.

 Byrået skal kontrollere opplysningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten framlegger, og skal innen 
fem arbeidsdager etter at opplysningene er mottatt, enten validere dem eller anmode om en korrigering eller 
presisering av opplysningene.

5.2.5. Reaktivering uten endring

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal underrette Byrået om enhver reaktivering av en eksisterende 
godkjenning av en tidligere opphevet kjøretøytype innen 20 arbeidsdager etter at godkjenningen er reaktivert. 
Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal bekrefte at den opprinnelige godkjenningen er reaktivert uten 
endringer.

 Byrået skal kontrollere opplysningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten framlegger, og skal innen 
ti arbeidsdager etter at opplysningene er mottatt, enten validere dem eller anmode om en korrigering eller 
presisering av opplysningene.

5.2.6. Reaktivering med endring

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal underrette Byrået om enhver reaktivering av en godkjenning av 
en tidligere opphevet kjøretøytype innen 20 arbeidsdager etter at godkjenningen er reaktivert. Den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten skal angi at reaktiveringen innebærer en endring av den opprinnelige godkjenningen. 
Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal framlegge opplysninger med hensyn til denne endringen.

 Framgangsmåten angitt i punkt 5.2.3 ovenfor skal anvendes når en godkjenning endres.

5.2.7. Tilbakekalling

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal underrette Byrået om enhver tilbakekalling av en eksisterende 
godkjenning av en kjøretøytype innen fem arbeidsdager etter at godkjenningen er tilbakekalt.

 Byrået skal kontrollere opplysningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten sender inn, og skal innen fem 
arbeidsdager etter mottak av opplysningene enten validere dem eller anmode om en korrigering eller presisering 
av opplysningene.
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 I de tilfellene der en godkjenning har en gyldighetstid, skal IT-systemet automatisk endre status for godkjenningen 
til «utløpt» i samsvar med gyldighetstiden angitt av den aktuelle nasjonale sikkerhetsmyndigheten.

5.2.8. Endring av en godkjenning som kan føre til en endring av en registrert kjøretøytype

 Før den nasjonale sikkerhetsmyndigheten anmoder om en endring av en godkjenning som kan føre til en 
endring av en registrert kjøretøytype, skal den rådspørre nasjonale sikkerhetsmyndigheter som har godkjent den 
registrerte typen, og særlig den myndigheten som har oppført typen i registeret.

5.3. Byråets registrering eller endring av data

 Byrået skal vanligvis ikke legge inn data i registeret. Dataene skal sendes inn av den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten, og Byråets rolle består bare i å validere og offentliggjøre.

 I unntakstilfeller, f.eks. når det er teknisk umulig å følge normal framgangsmåte, kan Byrået, etter anmodning 
fra en nasjonal sikkerhetsmyndighet, legge inn eller endre data i ERATV. I så fall skal den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten som anmodet om registreringen eller endringen av data, bekrefte dataene som Byrået 
har registrert eller endret, og Byrået skal dokumentere prosessen. Tidsplanen angitt i avsnitt 5.2 for innføring av 
data i registeret får anvendelse.

5.4. Byråets offentliggjøring av data

 Byrået skal gjøre data som det har validert, offentlig tilgjengelige.

5.5. Behandling av feil i innsendte data

 Det skal være mulig å korrigere feil i de registrerte dataene i ERATV. Når en feil er blitt korrigert, skal datoen 
for korrigeringen angis i ERATV.

5.6. Søke- og rapporteringsmuligheter

 Det skal være mulig å ta ut følgende rapporter fra ERATV:

1)  For en nasjonal sikkerhetsmyndighet og Byrået:

– opplysninger i henhold til vedlegg II som er innsendt av en nasjonal sikkerhetsmyndighet, og som ikke 
er validert av Byrået, for alle kjøretøytyper med aktive, opphevede eller tilbakekalte godkjenninger 
(herunder utløpte godkjenninger), forutsatt at disse opplysningene er lagret i historikkposter,

– alle rapportene som er tilgjengelig for offentligheten.

2)  For offentligheten:

– opplysninger i henhold til vedlegg II som er innsendt av en nasjonal sikkerhetsmyndighet, og som 
er validert av Byrået, for alle kjøretøytyper med aktive, opphevede eller tilbakekalte godkjenninger 
(herunder utløpte godkjenninger), forutsatt at disse opplysningene er lagret i historikkposter.

 Det skal være mulig for offentligheten å foreta søk i ERATV minst på følgende kriterier eller en kombinasjon av 
dem:

– typekode,

– navn eller en del av et navn,

– produsentnavn eller en del av et produsentnavn,

– kjøretøykategori/-underkategori,

– den/de TSI-ene typen er i samsvar med,

– medlemsstat eller kombinasjon av medlemsstater der kjøretøytypen er godkjent,

– godkjenningens status,

– hvilket som helst av de tekniske kjennetegnene.

 Der det er hensiktsmessig, skal det i søket være mulig å angi hvilke intervaller et teknisk kjennetegn skal ligge 
innenfor.

5.7. Historikkdata

 Det skal i ERATV bevares en fullstendig historikk over alle endringer, herunder korrigering av feil, anmodninger 
om presiseringer og svar, knyttet til en registrert kjøretøytype i ti år, regnet fra datoen da godkjenningen ble 
trukket tilbake i alle medlemsstatene, eller fra datoen da registreringen av det siste kjøretøyet av denne typen ble 
tilbakekalt fra et nasjonalt kjøretøyregister, avhengig av hvilken dato som inntreffer sist.
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5.8. Automatisk melding av endringer

 Etter at en godkjenning for en kjøretøytype er endret, opphevet, reaktivert eller tilbakekalt, skal IT-systemet 
automatisk sende den nasjonale sikkerhetsmyndigheten i alle medlemsstater der kjøretøytypen er godkjent, en 
e-post med opplysning om endringen.

 I de tilfeller der en godkjenning har en gyldighetstid, skal IT-systemet automatisk sende den aktuelle nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten en e-post med opplysning om den kommende utløpsdatoen, tre måneder før denne 
datoen inntreffer.

6.  ORDLISTE

Term eller forkortelse Definisjon

Kjøretøy Jernbanekjøretøy som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 2008/57/EF.

Type Kjøretøytype som definert i artikkel 2 bokstav w) i direktiv 2008/57/EF. Typen 
skal gjenspeile den enheten som har vært gjenstand for samsvarsvurderingen og 
godkjenningen. Denne enheten kan være et enkelt kjøretøy, en kjøretøykategori eller 
et togsett.

Versjon Kjøretøytypens versjon, som angitt i typeprøvingssertifikatet.

Produsent En fysisk eller juridisk person som produserer et kjøretøy, eller som får et kjøretøy 
konstruert eller produsert, og som markedsfører kjøretøyet under sitt navn eller 
varemerke. Angivelsen av produsenten i ERATV er bare til orientering og berører ikke 
immaterialrettigheter, avtaleplikt eller erstatningsansvar.

Godkjennings-
innehaver

Enhet som søkte om og fikk godkjenning for en kjøretøytype.

Begrensning Ethvert vilkår eller enhver begrensning angitt i godkjenningen av kjøretøytypen, 
knyttet til ibruktaking eller bruk av alle kjøretøyer som er i samsvar med denne typen. 
Begrensninger omfatter ikke tekniske kjennetegn oppført i avsnitt 4 i vedlegg II 
(parameterliste og format for parametrene).

Endring av 
godkjenning

Beslutning truffet av en nasjonal sikkerhetsmyndighet om at det er nødvendig å 
endre visse vilkår i en godkjenning av en kjøretøytype som tidligere er utstedt av 
denne nasjonale sikkerhetsmyndigheten. Endring av en godkjenning kan omfatte 
begrensninger, endring av gyldighetsdato eller fornyelse av godkjenningen etter en 
endring av reglene, men er ikke begrenset til disse.

Midlertidig oppheving 
av godkjenning

Beslutning truffet av en nasjonal sikkerhetsmyndighet om at en godkjenning av en 
kjøretøytype er midlertidig ugyldig og et kjøretøy ikke kan godkjennes for ibruktaking 
på grunnlag av sitt samsvar med den gitte typen før årsakene som førte til opphevingen, 
er blitt analysert. Oppheving av godkjenning for en kjøretøytype gjelder ikke for de 
kjøretøyene som allerede er i bruk.

Reaktivering av 
godkjenning

Beslutning truffet av en nasjonal sikkerhetsmyndighet om at en oppheving av en 
godkjenning som den tidligere har utstedt, ikke lenger gjelder.

Tilbakekalling av 
godkjenning

Beslutning truffet av en nasjonal sikkerhetsmyndighet om at en godkjenning av en 
kjøretøytype ikke lenger er gyldig, og at et kjøretøy ikke kan godkjennes for ibruktaking 
på grunnlag av sitt samsvar med den gitte typen. Tilbakekalling av godkjenning for en 
kjøretøytype får ikke anvendelse på de kjøretøyene som allerede er i bruk.

Feil Overførte eller offentliggjorte data som ikke samsvarer med godkjenningen som er gitt 
av kjøretøytypen. Endring av godkjenning omfattes ikke av denne definisjonen.
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VEDLEGG II

DATA SOM SKAL REGISTRERES, OG DATAENES FORMAT

For hver godkjente kjøretøytype skal ERATV inneholde følgende data:

– typeidentifikasjon,

– produsent,

– samsvar med TSI-ene,

– godkjenninger gitt i ulike medlemsstater, herunder alminnelige opplysninger om disse godkjenningene, deres 
status (aktiv, opphevet eller tilbakekalt), liste over parametrer som er kontrollert med hensyn til samsvar med 
nasjonale regler,

– tekniske kjennetegn.

Dataene som skal registreres i ERATV for hver kjøretøytype, og deres format, skal være som angitt nedenfor. Hvilke 
data som skal registreres, avhenger av kjøretøykategorien angitt nedenfor.

Verdiene som er angitt for parametrene knyttet til de tekniske kjennetegnene, skal være de som er registrert i den 
tekniske dokumentasjonen som ledsager typeprøvingssertifikatet.

I de tilfellene der mulige verdier for en parameter er begrenset til en forhåndsdefinert liste, skal disse listene 
vedlikeholdes og ajourføres av Byrået.

For de kjøretøytypene som ikke er i samsvar med alle relevante gjeldende TSI-er, kan den nasjonale sikkerhets-
myndigheten som har gitt typegodkjenningen, begrense opplysningene som gis om de tekniske kjennetegnene angitt i 
avsnitt 4 nedenfor, til de parametrene som er blitt kontrollert i henhold til gjeldende regler.

Parameter Dataformat

Relevans for kjøretøykategorier 
(Ja, Nei, Valgfritt, Åpent punkt)
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0 Typeidentifikasjon Overskrift (ingen data)

0.1 TYPE-ID [tall] XX-XXX-XXXX-X (i 
samsvar med vedlegg III)

J J J J

0.2 Versjoner som omfattes av denne 
typen

[tall] XXX + [tegnstreng] (i 
samsvar med vedlegg III)

J J J J

0.3 Dato for ERATV-post [dato] DD-MM-ÅÅÅÅ J J J J

1 Generelle opplysninger Overskrift (ingen data)

1.1 Typenavn [tegnstreng] (høyst 256 tegn) V V V V

1.2 Alternativt typenavn [tegnstreng] (høyst 256 tegn) V V V V

1.3 Produsentens navn [tegnstreng] (høyst 256 tegn) 
Velges fra en forhåndsdefinert 
liste, med mulighet for å tilføye 
nye produsenter

J J J J

1.4 Kategori [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (i samsvar 
med vedlegg III)

J J J J
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Parameter Dataformat

Relevans for kjøretøykategorier 
(Ja, Nei, Valgfritt, Åpent punkt)

1.
 T

re
kk

ra
ftk

jø
re

tø
ye

r

2.
 P

as
sa

sj
er

vo
gn

er

3.
 G

od
sv

og
ne

r

4.
 S

pe
si

al
kj

ør
et

øy
er

1.5 Underkategori [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (i samsvar 
med vedlegg III)

J J J J

2 Samsvar med TSI-er Overskrift (ingen data)

2.1 Samsvar med TSI For hver TSI:
[tegnstreng] J/N/Delvis/
Ikke relevant Velges fra en 
forhåndsdefinert liste av 
kjøretøyrelevante TSI-er (både 
gjeldende og tidligere) (mulighet 
for flere valg)

J J J J

2.2 Henvisning til «EF-
typeprøvingssertifikater» (dersom 
modul SB anvendes) og/eller 
«EF-sertifikat for designkontroll» 
(dersom modul SH1 anvendes)

[tegnstreng] (mulighet for å angi 
flere sertifikater, f.eks. sertifikat 
for delsystemet rullende materiell, 
sertifikat for styring, kontroll og 
signal osv.)

J J J J

2.3 Relevante særtilfeller (særtilfeller 
der samsvarsvurdering er utført)

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg) på grunnlag av TSI-er 
(for hver TSI merket med J eller 
Delvis)

J J J J

2.4 Avsnitt i TSI som ikke er overholdt [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg) på grunnlag av TSI-er 
(for hver TSI merket med Delvis)

J J J J

3 Godkjenninger Overskrift (ingen data)

3.1 Godkjenning i Overskrift (ingen data)

3.1.1 Godkjennende medlemsstat [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste. Kodene er 
de som offisielt offentliggjøres 
og ajourføres på EUs nettsted i 
Interinstitutional style guide

J J J J

3.1.2 Gjeldende status Overskrift (ingen data)

3.1.2.1 Status [tegnstreng] + [dato] Felt som 
fylles ut automatisk av systemet. 
Mulige valg: Aktiv/Opphevet DD-
MM-ÅÅÅÅ, Tilbakekalt DD-MM-
ÅÅÅÅ, Utløpt DD-MM-ÅÅÅÅ

J J J J

3.1.2.2 Godkjenningens gyldighet (dersom 
definert)

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ J J J J

3.1.2.3 Kodede begrensninger [tegnstreng] Kode tildelt av Byrået J J J J

3.1.2.4 Ukodede begrensninger [tegnstreng] J J J J

3.1.3 Historikk Overskrift (ingen data)

3.1.3.1 Opprinnelig godkjenning Overskrift (ingen data) J J J J
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Parameter Dataformat

Relevans for kjøretøykategorier 
(Ja, Nei, Valgfritt, Åpent punkt)
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3.1.3.1.1 Dato [dato] DD-MM-ÅÅÅÅ J J J J

3.1.3.1.2 Godkjenningsinnehaver [tegnstreng] (høyst 256 tegn) 
Velges fra en forhåndsdefinert liste, 
med mulighet for å tilføye nye 
organisasjoner

J J J J

3.1.3.1.3 Henvisning til 
godkjenningsdokument

[tegnstreng] (EIN) J J J J

3.1.3.1.4 Henvisninger til nasjonalt sertifikat 
(ev.)

[tegnstreng] J J J J

3.1.3.1.5 Parametrer som er vurdert med 
hensyn til samsvar med gjeldende 
nasjonale regler

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet 
for flere valg) på grunnlag av 
kommisjonsvedtak 2009/965/EF

J J J J

3.1.3.1.6 Merknader [tegnstreng] (høyst 1024 tegn) V V V V

3.1.3.X Endring av godkjenning Overskrift (ingen data) (X 
representerer et tall som øker 
suksessivt fra 2 og oppover, 
så mange ganger som 
typegodkjenningen endres)

J J J J

3.1.3.X.1 Type endring [tegnstreng] Tekst fra en 
forhåndsdefinert liste (endring, 
oppheving, reaktivering, 
tilbakekalling)

J J J J

3.1.3.X.2 Dato [dato] DD-MM-ÅÅÅÅ J J J J

3.1.3.X.3 Godkjenningsinnehaver (ev.) [tegnstreng] (høyst 256 tegn) 
Velges fra en forhåndsdefinert liste, 
med mulighet for å tilføye nye 
organisasjoner

J J J J

3.1.3.X.4 Henvisning til dokument om 
endring av godkjenning

[tegnstreng] J J J J

3.1.3.X.5 Henvisninger til nasjonalt sertifikat 
(ev.)

[tegnstreng] J J J J

3.1.3.X.6 Gjeldende nasjonale regler (ev.) [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet 
for flere valg) på grunnlag av 
kommisjonsvedtak 2009/965/EF

J J J J

3.1.3.X.7 Merknader [tegnstreng] (høyst 1024 tegn) V V V V

3.X Godkjenning i Overskrift (ingen data) (X 
representerer et tall som øker 
suksessivt med én enhet fra 2 
og oppover hver gang denne 
typen godkjennes (herunder ved 
oppheving eller tilbakekalling)). 
Dette avsnittet inneholder de 
samme feltene som 3.1.

J J J J
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Parameter Dataformat

Relevans for kjøretøykategorier 
(Ja, Nei, Valgfritt, Åpent punkt)
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4 Kjøretøyets tekniske egenskaper Overskrift (ingen data)

4.1 Generelle tekniske egenskaper Overskrift (ingen data)

4.1.1 Antall førerrom [tall] 0/1/2 J J J J

4.1.2 Hastighet Overskrift (ingen data)

4.1.2.1 Høyeste konstruksjonshastighet [tall] km/t J J J J

4.1.2.2 Høyeste hastighet (tom) [tall] km/t N N J N

4.1.3 Hjulsettets sporvidde [tegnstreng] Velges fra 
forhåndsdefinert liste

J J J J

4.1.4 Bruksvilkår med hensyn til 
togskifting

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J N J

4.1.5 Største antall togsett eller 
lokomotiver i multippeldrift.

[tall] J N N N

4.1.6 Antall elementer i gruppen 
av godsvogner (bare for 
underkategorien «Stamme av 
godsvogner»)

[tall] N N J N

4.1.7 Bokstavmerking [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (i samsvar 
med vedlegg P til TSI-en «Drift og 
trafikkstyring»)

N N J N

4.1.8 Type oppfyller kravene 
som må være oppfylt for at 
kjøretøygodkjenning gitt av én 
medlemsstat skal være gyldig i 
andre medlemsstater

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J J J

4.1.9 Farlig gods som kjøretøyet er egnet 
for (tankkode)

[tegnstreng] Tankkode N N J N

4.1.10 Strukturell kategori [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J J J

4.2 Kjøretøyets kinematiske lasteprofil Overskrift (ingen data)

4.2.1 Kjøretøyets kinematiske lasteprofil 
(samvirkende lasteprofil)

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet 
for flere valg) (listen vil være 
forskjellig for ulike kategorier 
avhengig av gjeldende TSI)

J J J J

4.2.2 Kjøretøyets kinematiske lasteprofil 
(andre lasteprofiler vurdert med 
bruk av den kinematisk metoden)

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg)

V V V V

4.3 Miljøforhold Overskrift (ingen data)

4.3.1 Temperaturområde [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg)

J J J J
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Parameter Dataformat

Relevans for kjøretøykategorier 
(Ja, Nei, Valgfritt, Åpent punkt)
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4.3.2 Høydeintervall [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J N J

4.3.3 Snø, is og hagl [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J N J

4.3.4 Ballastflukt (bare for kjøretøyer 
med v ≥ 190 km/t)

Åpent punkt ÅP ÅP N N

4.4 Brannsikring Overskrift (ingen data)

4.4.1 Brannsikringskategori [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J N J

4.5 Prosjektert totalvekt og nyttelast Overskrift (ingen data)

4.5.1 Tillatt nyttelast for ulike 
linjekategorier

[tall] t for linjeklasse [tegnstreng] ÅP ÅP J ÅP

4.5.2 Prosjektert totalvekt Overskrift (ingen data)

4.5.2.1 Prosjektert totalvekt i driftstilstand [tall] kg J J V J

4.5.2.2 Prosjektert totalvekt ved normal 
nyttelast

[tall] kg J J V J

4.5.2.3 Prosjektert totalvekt ved 
ekstraordinær nyttelast

[tall] kg J J N J

4.5.3 Statisk akseltrykk Overskrift (ingen data)

4.5.3.1 Statisk akseltrykk i driftstilstand [tall] kg J J V J

4.5.3.2 Statisk akseltrykk ved normal 
nyttelast/største nyttelast for 
godsvogner

[tall] kg J J V J

4.5.3.3 Statisk akseltrykk ved 
ekstraordinær nyttelast

[tall] kg J J N J

4.5.4 Kvasistatisk styrekraft (dersom den 
overstiger grenseverdien som er 
fastsatt i TSI-en eller ikke fastsatt 
i TSI-en)

(tall) kN J J N J

4.6 Dynamisk atferd for rullende 
materiell

Overskrift (ingen data)

4.6.1 Manglende overhøyde (største 
ukompenserte sideakselerasjon) 
som kjøretøyet er vurdert med 
hensyn til

[tall] mm
For kjøretøyer med to sporvidder 
skal verdiene for hver sporvidde 
angis

J J V J

4.6.2 Kjøretøyer utstyrt med et 
kompensasjonssystem for 
manglende overhøyde (hellende 
kjøretøy)

[boolsk] J/N J J J J
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Parameter Dataformat

Relevans for kjøretøykategorier 
(Ja, Nei, Valgfritt, Åpent punkt)
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4.6.3 Grenseverdier under drift for 
ekvivalent konisitet (eller slitt 
hjulprofil) som kjøretøyet er prøvd 
med hensyn til

Åpent punkt ÅP ÅP ÅP ÅP

4.7 Bremsing Overskrift (ingen data)

4.7.1 Største togretardasjon [tall] (m/s2) J N N J

4.7.2 Driftsbremsing Overskrift (ingen data)

4.7.2.1 Bremsevirkning i bratte hellinger 
med normal nyttelast

Overskrift (ingen data)

4.7.2.1.1 Referansetilfelle i TSI [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J J J

4.7.2.1.2 Hastighet (dersom ingen 
referansetilfeller er angitt)

[tall] km/t J J J J

4.7.2.1.3 Helling (dersom ingen 
referansetilfeller er angitt)

[tall] ‰ (mm/m) J J J J

4.7.2.1.4 Avstand (dersom ingen 
referansetilfeller er angitt)

[tall] km J J J J

4.7.2.1.5 Tid (dersom avstand ikke er angitt) 
(dersom ingen referansetilfeller er 
angitt)

[tall] min J J J J

4.7.3 Parkeringsbrems Overskrift (ingen data)

4.7.3.1 Alle kjøretøyer av denne 
typen skal være utstyrt med en 
parkeringsbrems (parkeringsbrems 
obligatorisk for denne typen 
kjøretøyer )

[boolsk] J/N N N J J

4.7.3.2 Type parkeringsbrems (dersom 
kjøretøyet er utstyrt med 
parkeringsbrems)

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J J J

4.7.3.3 Største hellingsgrad som gjør at 
enheten holdes i ro utelukkende 
ved hjelp av parkeringsbremsen 
(dersom kjøretøyet er utstyrt med 
parkeringsbrems)

[tall] ‰ (mm/m) J J J J

4.7.4 Bremseanlegg montert på 
kjøretøyet

Overskrift (ingen data)

4.7.4.1 Virvelstrømsbrems Overskrift (ingen data)

4.7.4.1.1 Virvelstrømsbrems montert [boolsk] J/N J J N J

4.7.4.1.2 Mulighet for å hindre bruken av 
virvelstrømsbrems (bare dersom 
virvelstrømsbrems er montert)

[boolsk] J/N J J N J

4.7.4.2 Magnetbrems Overskrift (ingen data)

4.7.4.2.1 Magnetbrems montert [boolsk] J/N J J N J
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4.7.4.2.2 Mulighet for å hindre bruk av 
magnetbrems (bare dersom 
magnetbrems er montert)

[boolsk] J/N J J N J

4.7.4.3 Nyttebrems (bare for kjøretøyer 
med elektrisk drift)

Overskrift (ingen data)

4.7.4.3.1 Nyttebrems montert [boolsk] J/N J N N J

4.7.4.3.2 Mulighet for å hindre bruk 
av nyttebrems (bare dersom 
strømbrems er montert)

[boolsk] J/N J N N J

4.8 Geometriske kjennetegn Overskrift (ingen data)

4.8.1 Kjøretøylengde [tall] m J J J J

4.8.2 Minste hjuldiameter under drift [tall] mm J J J J

4.8.3 Skiftebegrensninger [boolsk] J/N N N J N

4.8.4 Minsteradius for kjøring i 
horisontale kurver

[tall] m J J J J

4.8.5 Minsteradius for kjøring i 
konvekse vertikale kurver

[tall] m V V V V

4.8.6 Minsteradius for kjøring i konkave 
vertikale kurver

[tall] m V V V V

4.8.7 Høyde på lasterampe (for 
flatvogner og kombinert transport)

[tall] mm N N J N

4.8.8 Egnet til transport på ferger [boolsk] J/N J J J J

4.9 Utstyr Overskrift (ingen data)

4.9.1 Type sluttkopling (med angivelse 
av strekk- og trykkrefter)

[tegnstreng] Fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg)

J J J J

4.9.2 Overvåking av aksellagertilstand 
(varmgangspåvisning)

[tegnstreng] Fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg)

J J J J

4.9.3 Flenssmøring Overskrift (ingen data)

4.9.3.1 Flenssmøring montert [boolsk] J/N J J N J

4.9.3.2 Mulighet for å hindre bruk av 
smøreinnretning (bare dersom 
flenssmøring er montert)

[boolsk] J/N J N N J

4.10 Energiforsyning Overskrift (ingen data)
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4.10.1 Energiforsyningsanlegg [tegnstreng] Fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg)

J J N J

4.10.2 Største effekt (skal angis for 
hvert energiforsyningsanlegg som 
kjøretøyet er utstyrt for)

[tall] kW for 
[energiforsyningsanlegg, angis 
automatisk]

V V N V

4.10.3 Største merkestrøm fra bæreline 
(skal angis for hvert elektriske 
energiforsyningsanlegg som 
kjøretøyet er utstyrt for)

[tall] A for [spenning, angis 
automatisk]

J J N J

4.10.4 Største strøm per strømavtaker 
ved stans (skal angis for hvert 
likestrømsanlegg som kjøretøyet er 
utstyrt for)

[tall] A for [spenning, angis 
automatisk]

J J N J

4.10.5 Strømavtakerens høyde for 
utveksling med kjøreledningene 
(over skinnens øvre kant) 
(skal angis for hvert 
energiforsyningsanlegg som 
kjøretøyet er utstyrt for)

[tall] Fra [m] til [m] (med to 
desimaler)

J J N J

4.10.6 Strømavtakerhode (skal angis for 
hvert energiforsyningsanlegg som 
kjøretøyet er utstyrt for)

[tegnstreng] for 
[energiforsyningsanlegg, angis 
automatisk]
Fra en forhåndsdefinert liste 
(mulighet for flere valg)

J J N J

4.10.7 Antall strømavtakere i kontakt 
med kjøreledningen (skal angis for 
hvert energiforsyningsanlegg som 
kjøretøyet er utstyrt for)

(tall) J J N J

4.10.8 Korteste avstand mellom to 
strømavtakere i kontakt med 
kjøreledningen (skal angis for 
hvert energiforsyningsanlegg som 
kjøretøyet er utstyrt for; skal angis 
for enkeltdriftssituasjoner og, 
eventuelt, for flerdriftssituasjoner) 
(bare dersom antallet hevede 
strømavtakere er større enn 1)

[tall] m J J N J

4.10.9 Type kjøreledning som 
brukes til prøving av 
strømavtakerytelsen (skal angis 
for hvert energiforsyningsanlegg 
som kjøretøyet er utstyrt for) 
(bare dersom antall hevede 
strømavtakere er større enn 1)

[tegnstreng] for 
[energiforsyningsanlegg, angis 
automatisk]
Fra en forhåndsdefinert liste 
(mulighet for flere valg)

J N N J
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4.10.10 Materiale i de kontaktlamellene for 
strømavtakere som kjøretøyet kan 
være utstyrt med (skal angis for 
hvert energiforsyningsanlegg som 
kjøretøyet er utstyrt for)

[tegnstreng] for 
[energiforsyningsanlegg, angis 
automatisk]
Fra en forhåndsdefinert liste 
(mulighet for flere valg)

J J N J

4.10.11 Automatisk slippinnretning 
montert (skal angis for hvert 
energiforsyningsanlegg som 
kjøretøyet er utstyrt for)

[boolsk] J/N J J N J

4.10.12 Energimåler for faktureringsformål 
i samsvar med TSI er installert 
om bord 

[boolsk] J/N J J N J

4.11 Støyrelevante egenskaper Overskrift (ingen data)

4.11.1 Støynivå ved passering (dB(A)) [tall] (dB(A)) V V V V

4.11.2 Støynivå ved passering er målt 
under referanseforhold

[boolsk] J/N J J J J

4.11.3 Støynivå ved stans (dB(A)) [tall] (dB(A)) V V V V

4.11.4 Støynivå ved oppstart (dB(A)) [tall] (dB(A)) V N N V

4.12 Passasjerrelevante egenskaper Overskrift (ingen data)

4.12.1 Generelle passasjerrelevante 
egenskaper

Overskrift (ingen data)

4.12.1.1 Antall faste seter Fra [tall] til [tall] V V N N

4.12.1.2 Antall toaletter [tall] V V N N

4.12.1.3 Antall soveplasser Fra [tall] til [tall] V V N N

4.12.2 Egenskaper som er relevant for 
bevegelseshemmede personer

Overskrift (ingen data)

4.12.2.1 Antall prioriterte seter Fra [tall] til [tall] J J N N

4.12.2.2 Antall rullestolplasser Fra [tall] til [tall] J J N N

4.12.2.3 Antall toaletter tilgjengelig for 
bevegelseshemmede personer

[tall] J J N N

4.12.2.4 Antall rullestoltilgjengelige 
soveplasser

Fra [tall] til [tall] J J N N

4.12.3 På- og avstigning for passasjerer Overskrift (ingen data)

4.12.3.1 Perronghøyder som kjøretøyet er 
konstruert for

[tall] fra en forhåndsdefinert liste 
(mulighet for flere valg)

J J N N

4.12.3.2 Beskrivelse av innebygde 
ombordstigningshjelpemidler (ev.)

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg)

J J N N
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4.12.3.3 Beskrivelse av eventuelle bærbare 
ombordstigningshjelpemidler, 
dersom slike er vurdert i 
forbindelse med konstruksjonen av 
kjøretøyet for å oppfylle kravene 
i TSI-en «Bevegelseshemmede 
personer»

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste (mulighet for 
flere valg)

J J N N

4.13 Utstyr for styring, kontroll og 
signal om bord (bare for kjøretøyer 
med førerhus)

Overskrift (ingen data)

4.13.1 Signalering Overskrift (ingen data)

4.13.1.1 ETCS-utstyr om bord og dets nivå [tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J J J

4.13.1.2 ETCS-referanseversjon (x.y). 
Dersom versjonen ikke er helt 
i samsvar, skal dette angis med 
hakeparenteser

[tegnstreng] Velges fra en 
forhåndsdefinert liste

J J J J

4.13.1.3 ETCS-utstyr om bord for mottak 
av infill-funksjonsopplysninger via 
sløyfe eller GSM-R

[tegnstreng] Fra en 
forhåndsdefinert liste (mer enn ett 
valg mulig)

J J J J

4.13.1.4 Nasjonale ETCS-applikasjoner tatt 
i bruk (NID_XUSER i pakke 44)

[tall] Fra en forhåndsdefinert liste 
i samsvar med listen over ETCS-
variabler (mer enn ett valg mulig)

J J J J

4.13.1.5 Automatisk togkontroll, 
trafikkstyringssystemer og 
varslingssystemer av klasse B 
eller annet installert (system og 
eventuelt versjon)

[tegnstreng] Fra en 
forhåndsdefinert liste (mer enn ett 
valg mulig)

J J J J

4.13.1.6 Særlige forhold om bord for å 
veksle mellom ulike systemer 
for automatisk togkontroll, 
trafikkstyring og varsling.

[tegnstreng] Fra kombinasjon 
av systemer installert om bord 
(«System XX»/(«System YY») 
(mer enn ett valg mulig)

J J J J

4.13.2 Radio Overskrift (ingen data)

4.13.2.1 GSM-R-utstyr om bord og versjon 
(FRS og SRS)

[tegnstreng] Fra en 
forhåndsdefinert liste

J J J J

4.13.2.2 Antall mobile GSM-R-sett i 
førerhuset for dataoverføring

[tall] 0, 1, 2 eller 3 J J J J

4.13.2.3 Installerte radiosystemer av klasse 
B eller annet (system og eventuelt 
versjon)

[tegnstreng] Fra en 
forhåndsdefinert liste (mer enn ett 
valg mulig)

J J J J

4.13.2.4 Særlige forhold om bord for å 
veksle mellom ulike radiosystemer.

[tegnstreng] Fra kombinasjon 
av systemer installert om bord 
(«System XX»/(«System YY») 
(mer enn ett valg mulig)

J J J J
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4.14 Kompatibilitet med 
togdeteksjonssystemer

Overskrift (ingen data)

4.14.1 Type togdeteksjonssystemer som 
toget er konstruert for og vurdert 
mot

[tegnstreng] Fra en 
forhåndsdefinert liste (mer enn ett 
valg mulig)

J J J J

4.14.2 Detaljerte kjøretøyegenskaper 
knyttet til kompatibilitet med 
togdeteksjonssystemer 

Overskrift (ingen data) J J J J

4.14.2.1 Største avstand mellom aksler som 
ligger etter hverandre

[tall] mm J J J J

4.14.2.2 Minste avstand mellom aksler som 
ligger etter hverandre

[tall] mm J J J J

4.14.2.3 Avstand mellom første og siste 
aksel

[tall] mm J J J J

4.14.2.4 Største lengde på kjøretøyets front [tall] mm J J J J

4.14.2.5 Minste felgbredde [tall] mm J J J J

4.14.2.6 Minste hjuldiameter [tall] mm J J J J

4.14.2.7 Minste flenstykkelse [tall] mm J J J J

4.14.2.8 Minste flenshøyde [tall] mm J J J J

4.14.2.9 Største flenshøyde [tall] mm J J J J

4.14.2.10 Minste akseltrykk [tall] t J J J J

4.14.2.11 Rom mellom hjulene som er fritt 
for metall og ledende bestanddeler

Åpent punkt ÅP ÅP ÅP ÅP

4.14.2.12 Hjulmaterialet er ferromagnetisk [boolsk] J/N J J J J

4.14.2.13 Største sandingsmengde. [tall] g per [tall] s J N N J

4.14.2.14 Mulighet for å hindre bruken av 
sanding

J/N J N N J

4.14.2.15 Kjøretøyets metallmasse Åpent punkt ÅP ÅP ÅP ÅP

4.14.2.16 Største impedans mellom 
motstående hjul i et hjulsett.

[tall] Ω J J J J

4.14.2.17 Minste kjøretøyimpedans (mellom 
hjul og strømavtaker) (bare for 
kjøretøyer utstyrt med 1 500 V 
eller 3 000 V likestrøm)

[tall ] Ω for [tall] Hz (mer enn én 
linje mulig)

J N N J
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4.14.2.18 Elektromagnetisk interferens 
forårsaket av tilbakestrøm i 
skinnene

Åpent punkt ÅP ÅP ÅP ÅP

4.14.2.19 Elektromagnetisk stråling fra toget 
med hensyn til kompatibilitet med 
toglokaliseringssystemer

Åpent punkt ÅP ÅP ÅP ÅP

Merknader:

1.  Dersom en parameter er definert i den gjeldende TSI-en, skal verdien av parameteren være den som vurderes under 
verifiseringen.

2.  Forhåndsdefinerte lister skal vedlikeholdes og ajourføres av Byrået i samsvar med gjeldende TSI-er, herunder de 
TSI-ene som kan anvendes i en overgangsperiode.

3.  For parametrer som er angitt som «Åpent punkt», skal ingen data angis før det åpne punktet er lukket i den 
relevante TSI-en.

4.  For parametrer som er angitt som «Valgfri», skal den som søker om typegodkjenning, avgjøre om data skal angis.

5.  Feltene 0.1-0.3 skal utfylles av Byrået.

______
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Vedlegg III

TYPENUMMERETS STRUKTUR

Hver kjøretøytype skal motta et nummer bestående av 10 sifre med følgende struktur:

XX XXX XXXX X

Kategori
—

Familie
(plattform)

Løpenummer Kontrollsiffer

Underkategori
⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩

Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4

der:

Felt 1 (siffer 1 og 2) tildeles etter kategori eller underkategori for kjøretøytypen i samsvar med følgende tabell:

Kode Kategori Underkategori

11 Trekkraftkjøretøyer Lokomotiver

12 Reservert

13 Selvdrevne passasjertogsett (herunder skinnebusser)

14 Reservert

15 Selvdrevne godstogsett

16 Reservert

17 Skiftelokomotiver

18 Reservert

19 Andre (sporvogner, lette skinnegående kjøretøyer osv.)

31 Passasjervogner Passasjervogner (herunder sovevogner, spisevogner osv.)

32 Reservert

33 Reisegodsvogn

34 Reservert

35 Biltransportvogn

36 Reservert

37 Servicekjøretøyer (f.eks. kjøkken)

38 Reservert

39 Fast stamme av passasjervogner

40 Reservert

41 Andre

42-49 Reservert



26.1.2017 Nr. 6/373EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode Kategori Underkategori

51 Godsvogner (som 
trekkes)

Godsvogn

52 Reservert

53 Fast stamme av godsvogner

54-59 Reservert

71 Spesialkjøretøyer Selvdrevet spesialkjøretøy

72 Reservert

73 Trukket spesialkjøretøy

74-79 Reservert

Felt 2 (siffer 3-5) tildeles i samsvar med den familien kjøretøytypen tilhører. For nye familier (dvs. familier som ennå 
ikke er oppført i registeret) økes sifrene suksessivt med én enhet hver gang Byrået mottar en søknad om registrering av 
et kjøretøy som tilhører en ny familie.

Felt 3 (siffer 6-9) er et stigende nummer som økes med én enhet hver gang Byrået søker om registrering av en 
kjøretøytype som tilhører en gitt familie.

Felt 4 (siffer 10) er et kontrollsiffer som bestemmes på følgende måte (Luhn-algoritme eller modulus 10):

– Sifrene på de like plassene i grunntallet (feltene fra 1-9 talt fra høyre) leses med sine egne desimalverdier.

– Sifrene på de ulike plassene i grunntallet (talt fra høyre) multipliseres med 2.

– Summen av sifrene på de like plassene og sifrene som utgjør delproduktene fra de ulike plassene, regnes så ut.

– Sluttsifferet i denne summen has i minnet.

– Det tallet som skal legges til dette sluttallet for at summen skal bli 10, utgjør kontrollsifferet; dersom sluttallet er 
lik null, er kontrollsifferet også null.

Eksempler på bestemmelse av kontrollsifferet:

1 — Anta at grunntallet er 3 3 8 4 4 7 9 6 1
  Multiplikasjonsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2
   6 3 16 4 8 7 18 6 2

 Sum: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Sluttsifferet for denne summen er 2.

Kontrollsifferet vil derfor være 8, og grunntallet blir således registreringsnummeret 33 844 7961 — 8.

2 — Anta at grunntallet er 3 1 5 1 3 3 2 0 4
  Multiplikasjonsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2
   6 1 10 1 6 3 4 0 8

Sum: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Sluttsifferet for denne summen er 0.

Kontrollsifferet vil derfor være 0, og grunntallet blir således registreringsnummeret 31 513 3204 — 0.

Dersom typeprøvingssertifikatet eller konstruksjonskontrollsertifikatet omfatter mer enn én versjon av kjøretøytypen, 
skal hver av disse versjonene identifiseres ved hjelp av et tresifret løpenummer.

________________________


