1. Luba füüsilisele isikule
"id"
"number"
"owner"
"domain"
"base"
"release date"
"end_date"
"issuer_name"
"issuer_phone"
"issuer_address"
"issuer_code"
"active"

ID
Number
Loa/tunnistuse omanik
Valdkond ja tegevusala
Väljastamise alus
Väljastamise kuupäev
Lõpu kuupäev
Väljastaja
Väljastaja telefon
Väljastaja aadress
Väljastaja registrikood
Staatus

2. Raudteerajatis
Rakenduspunkti rööbastee
"id"
"number"
"name"
"group"
"authdomain85:rakenduspunkt"
"authdomain85:eelmiserrregistrikood"
"authdomain85:liigitus"
"authdomain85:teealgobjekt"
"authdomain85:teelppobjekt"
"authdomain85:pikkusm"
"authdomain85:kasulikpikkusm"
"authdomain85:rpatp"
"authdomain85:liipritp"
"authdomain85:liipriteepr"
"authdomain85:ballast"

ID number
Registrinumber
Nimetus
Paigaldise liik
Rakenduspunkt
Eelmise RR registrikood
Liigitus
Tee algobjekt
Tee lõppobjekt
Pikkus (m)
Kasulik pikkus (m)
Rööpa tüüp
Liipri tüüp
Liiprite epüür
Ballast

3. Raudteeveerem
Kaubavagun SRÜ
"id"
"number"
"name"
"group"
"supervisor_name"
"address"
"authdomain18:liikmesriiginumbrilinekood"
"authdomain18:loanumber"
"authdomain18:loaandmisekuupev"
"authdomain18:lubakehtivkuni"
"authdomain18:loapeatumine"

ID number
Registrinumber
Nimetus
Veeremi liik
Vastutav isik
Aadress
Liikmesriigi numbriline kood
Loa number
Loa andmise kuupäev
Luba kehtiv kuni
Loa peatumine

"authdomain18:rattapaaridearv"
"authdomain18:konstruktiivnekiiruskmh"
"authdomain18:veeremigabariit"
"authdomain18:rbasteelaiusmm"
"authdomain18:vagunipikkusmm"
"authdomain18:kandejudt"
"authdomain18:piirkoormushelerattapaarilet"
"authdomain18:haakeseadmetp"
"authdomain18:automaatpiduritp"
"authdomain18:arvestusliktismasst"
"authdomain18:thimasst"
"authdomain18:mudel"
"authdomain18:alamliik"
"authdomain18:raudteeveeremirahvusvahelinenumb
"authdomain18:raudteeveeremivalmistajatehasenu
"authdomain18:registrieestvastutavksus"
"authdomain18:roanimi"
"authdomain18:veeremiregistriolulistetehnilisteand
metekttesaamistvimaldavviide"
"authdomain18:eelmiserrregistrikood"
"authdomain18:eelmineeurooparaudteeveereminum
beruuestinummerdatudraudteeveeremipuhul"
"authdomain18:deklaratsioonikuupev"
"authdomain18:eviide"
"authdomain18:vljaandnudasutusenimitellija"
"authdomain18:kodeeritudpiirangud"

Rattapaaride arv
Konstruktiivne kiirus (km/h)
Veeremigabariit
Rööbastee laius (mm)
Vaguni pikkus (mm)
Kandejõud (t)
Piirkoormus ühele rattapaarile (t)
Haakeseadme tüüp
Automaatpiduri tüüp
Arvestuslik täismass (t)
Tühimass (t)
Mudel
Alamliik
Raudteeveeremi rahvusvaheline number
Raudteeveeremi valmistajatehase number
Registri eest vastutav üksus
ROA nimi
Veeremiregistri oluliste tehniliste andmete
kättesaamist võimaldav viide
Eelmise RR registrikood
Eelmine Euroopa raudteeveeremi number uuesti
nummerdatud raudteeveeremi puhul
Deklaratsiooni kuupäev
EÜ viide
Välja andnud asutuse nimi (tellija)
Kodeeritud piirangud

"authdomain18:kodeerimatapiirangud"
"authdomain18:raudteeveeremitehnohoolduseeestv
astutavateksustearv"
"authdomain18:hoolduseeestvastutavksus"
"authdomain18:krvaldamiseviis"
"authdomain18:thistamisekuupev"

Kodeerimata piirangud
Raudteeveeremi tehnohoolduse eest vastutavate
üksuste arv
Hoolduse eest vastutav üksus
Kõrvaldamise viis
Tühistamise kuupäev

Kaubavagun
"id"
"number"
"name"
"group"
"supervisor_name"
"address"
"authdomain24:liikmesriiginumbrilinekood"
"authdomain24:loanumber"
"authdomain24:loaandmisekuupev"
"authdomain24:lubakehtivkuni"
"authdomain24:loapeatumine"
"authdomain24:rattapaaridearv"
"authdomain24:konstruktiivnekiiruskmh"
"authdomain24:veeremigabariit"
"authdomain24:rbasteelaiusmm"
"authdomain24:vagunipikkusmm"
"authdomain24:kandejudt"
"authdomain24:piirkoormushelerattapaarilet"
"authdomain24:haakeseadmetp"
"authdomain24:automaatpiduritp"
"authdomain24:arvestusliktismasst"
"authdomain24:thimasst"
"authdomain24:mudel"
"authdomain24:alamliik"
"authdomain24:raudteeveeremirahvusvahelinenumb
"authdomain24:raudteeveeremivalmistajatehasenu
mber"
"authdomain24:registrieestvastutavksus"
"authdomain24:roanimi"
"authdomain24:veeremiregistriolulistetehnilisteand
metekttesaamistvimaldavviide"
"authdomain24:eelmiserrregistrikood"
"authdomain24:eelmineeurooparaudteeveereminum
beruuestinummerdatudraudteeveeremipuhul"
"authdomain24:deklaratsioonikuupev"
"authdomain24:eviide"
"authdomain24:vljaandnudasutusenimitellija"
"authdomain24:kodeeritudpiirangud"
"authdomain24:kodeerimatapiirangud"
"authdomain24:raudteeveeremitehnohoolduseeestv
astutavateksustearv"

ID number
Registrinumber
Nimetus
Veeremi liik
Vastutav isik
Aadress
Liikmesriigi numbriline kood
Loa number
Loa andmise kuupäev
Luba kehtiv kuni
Loa peatumine
Rattapaaride arv
Konstruktiivne kiirus (km/h)
Veeremigabariit
Rööbastee laius (mm)
Vaguni pikkus (mm)
Kandejõud (t)
Piirkoormus ühele rattapaarile (t)
Haakeseadme tüüp
Automaatpiduri tüüp
Arvestuslik täismass (t)
Tühimass (t)
Mudel
Alamliik
Raudteeveeremi rahvusvaheline number
Raudteeveeremi valmistajatehase number
Registri eest vastutav üksus
ROA nimi
Veeremiregistri oluliste tehniliste andmete
kättesaamist võimaldav viide
Eelmise RR registrikood
Eelmine Euroopa raudteeveeremi number uuesti
nummerdatud raudteeveeremi puhul
Deklaratsiooni kuupäev
EÜ viide
Välja andnud asutuse nimi (tellija)
Kodeeritud piirangud
Kodeerimata piirangud
Raudteeveeremi tehnohoolduse eest vastutavate
üksuste arv

"authdomain24:hoolduseeestvastutavksus"
"authdomain24:krvaldamiseviis"
"authdomain24:thistamisekuupev"

Hoolduse eest vastutav üksus
Kõrvaldamise viis
Tühistamise kuupäev

Vedur
"id"
"number"
"name"
"group"
"supervisor_name"
"address"
"authdomain26:liikmesriiginumbrilinekood"
"authdomain26:loanumber"
"authdomain26:loaandmisekuupev"
"authdomain26:lubakehtivkuni"
"authdomain26:loapeatumine"
"authdomain26:rattapaaridearv"
"authdomain26:konstruktiivnekiiruskmh"
"authdomain26:gabariit"
"authdomain26:rbasteelaiusmm"
"authdomain26:pikkusmm"
"authdomain26:piirkoormushelerattapaarilet"
"authdomain26:kasutatavktus"
"authdomain26:vimsuskw"
"authdomain26:juseadmeliik"
"authdomain26:haakeseadmetp"
"authdomain26:automaatpiduritp"
"authdomain26:arvestusliktismasst"
"authdomain26:thimasst"
"authdomain26:tp"
"authdomain26:mudel"
"authdomain26:alamliik"
"authdomain26:raudteeveeremirahvusvahelinenumb
"authdomain26:raudteeveeremivalmistajatehasenu
mber"
"authdomain26:registrieestvastutavksus"
"authdomain26:roanimi"
"authdomain26:veeremiregistriolulistetehnilisteand
metekttesaamistvimaldavviide"
"authdomain26:eelmiserrregistrikood"
"authdomain26:eelmineeurooparaudteeveereminum
beruuestinummerdatudraudteeveeremipuhul"
"authdomain26:deklaratsioonikuupev"
"authdomain26:eviide"
"authdomain26:vljaandnudasutusenimitellija"
"authdomain26:kodeeritudpiirangud"
"authdomain26:kodeerimatapiirangud"
"authdomain26:raudteeveeremitehnohoolduseeestv
astutavateksustearv"

ID number
Registrinumber
Nimetus
Veeremi liik
Vastutav isik
Aadress
Liikmesriigi numbriline kood
Loa number
Loa andmise kuupäev
Luba kehtiv kuni
Loa peatumine
Rattapaaride arv
Konstruktiivne kiirus (km/h)
Gabariit
Rööbastee laius (mm)
Pikkus (mm)
Piirkoormus ühele rattapaarile (t)
Kasutatav kütus
Võimsus (kW)
Jõuseadme liik
Haakeseadme tüüp
Automaatpiduri tüüp
Arvestuslik täismass (t)
Tühimass (t)
Tüüp
Mudel
Alamliik
Raudteeveeremi rahvusvaheline number
Raudteeveeremi valmistajatehase number
Registri eest vastutav üksus
ROA nimi
Veeremiregistri oluliste tehniliste andmete
kättesaamist võimaldav viide
Eelmise RR registrikood
Eelmine Euroopa raudteeveeremi number uuesti
nummerdatud raudteeveeremi puhul
Deklaratsiooni kuupäev
EÜ viide
Välja andnud asutuse nimi (tellija)
Kodeeritud piirangud
Kodeerimata piirangud
Raudteeveeremi tehnohoolduse eest vastutavate
üksuste arv

"authdomain26:hoolduseeestvastutavksus"
"authdomain26:krvaldamiseviis"
"authdomain26:thistamisekuupev"

Hoolduse eest vastutav üksus
Kõrvaldamise viis
Tühistamise kuupäev

Diiselrongivagun
"id"
"number"
"name"
"group"
"supervisor_name"
"address"
"authdomain21:liikmesriiginumbrilinekood"
"authdomain21:loanumber"
"authdomain21:loaandmisekuupev"
"authdomain21:lubakehtivkuni"
"authdomain21:loapeatumine"
"authdomain21:rattapaaridearv"
"authdomain21:konstruktiivnekiiruskmh"
"authdomain21:veeremigabariit"
"authdomain21:rbasteelaiusmm"
"authdomain21:vagunipikkusmm"
"authdomain21:piirkoormushelerattapaarilet"
"authdomain21:istekohtadearv"
"authdomain21:kasutatavktus"
"authdomain21:vimsuskw"
"authdomain21:juseadmeliik"
"authdomain21:haakeseadmetp"
"authdomain21:automaatpiduritp"
"authdomain21:arvestusliktismasst"
"authdomain21:thimasst"
"authdomain21:klass"
"authdomain21:mudel"
"authdomain21:alamliik"
"authdomain21:raudteeveeremirahvusvahelinenumb
"authdomain21:raudteeveeremivalmistajatehasenu
mber"
"authdomain21:registrieestvastutavksus"
"authdomain21:roanimi"
"authdomain21:veeremiregistriolulistetehnilisteand
metekttesaamistvimaldavviide"
"authdomain21:eelmiserrregistrikood"
"authdomain21:eelmineeurooparaudteeveereminum
beruuestinummerdatudraudteeveeremipuhul"
"authdomain21:deklaratsioonikuupev"
"authdomain21:eviide"
"authdomain21:vljaandnudasutusenimitellija"
"authdomain21:kodeeritudpiirangud"
"authdomain21:kodeerimatapiirangud"

ID number
Registrinumber
Nimetus
Veeremi liik
Vastutav isik
Aadress
Liikmesriigi numbriline kood
Loa number
Loa andmise kuupäev
Luba kehtiv kuni
Loa peatumine
Rattapaaride arv
Konstruktiivne kiirus (km/h)
Veeremigabariit
Rööbastee laius (mm)
Vaguni pikkus (mm)
Piirkoormus ühele rattapaarile (t)
Istekohtade arv
Kasutatav kütus
Võimsus (kW)
Jõuseadme liik
Haakeseadme tüüp
Automaatpiduri tüüp
Arvestuslik täismass (t)
Tühimass (t)
Klass
Mudel
Alamliik
Raudteeveeremi rahvusvaheline number
Raudteeveeremi valmistajatehase number
Registri eest vastutav üksus
ROA nimi
Veeremiregistri oluliste tehniliste andmete
kättesaamist võimaldav viide
Eelmise RR registrikood
Eelmine Euroopa raudteeveeremi number uuesti
nummerdatud raudteeveeremi puhul
Deklaratsiooni kuupäev
EÜ viide
Välja andnud asutuse nimi (tellija)
Kodeeritud piirangud
Kodeerimata piirangud

"authdomain21:raudteeveeremitehnohoolduseeestv
astutavateksustearv"
"authdomain21:hoolduseeestvastutavksus"
"authdomain21:krvaldamiseviis"
"authdomain21:thistamisekuupev"

Raudteeveeremi tehnohoolduse eest vastutavate
üksuste arv
Hoolduse eest vastutav üksus
Kõrvaldamise viis
Tühistamise kuupäev

Elektrirongivagun
"id"
"number"
"name"
"group"
"supervisor_name"
"address"
"authdomain22:liikmesriiginumbrilinekood"
"authdomain22:loanumber"
"authdomain22:loaandmisekuupev"
"authdomain22:lubakehtivkuni"
"authdomain22:loapeatumine"
"authdomain22:rattapaaridearv"
"authdomain22:konstruktiivnekiiruskmh"
"authdomain22:veeremigabariit"
"authdomain22:rbasteelaiusmm"
"authdomain22:vagunipikkusmm"
"authdomain22:piirkoormushelerattapaarilet"
"authdomain22:istekohtadearv"
"authdomain22:pingekv"
"authdomain22:vimsuskw"
"authdomain22:juseadmeliik"
"authdomain22:haakeseadmetp"
"authdomain22:automaatpiduritp"
"authdomain22:arvestusliktismasst"
"authdomain22:thimasst"
"authdomain22:klass"
"authdomain22:mudel"
"authdomain22:alamliik"
"authdomain22:raudteeveeremirahvusvahelinenumb
"authdomain22:raudteeveeremivalmistajatehasenu
mber"
"authdomain22:registrieestvastutavksus"
"authdomain22:roanimi"
"authdomain22:veeremiregistriolulistetehnilisteand
metekttesaamistvimaldavviide"
"authdomain22:eelmiserrregistrikood"
"authdomain22:eelmineeurooparaudteeveereminum
beruuestinummerdatudraudteeveeremipuhul"
"authdomain22:deklaratsioonikuupev"
"authdomain22:eviide"
"authdomain22:vljaandnudasutusenimitellija"
"authdomain22:kodeeritudpiirangud"

ID number
Registrinumber
Nimetus
Veeremi liik
Vastutav isik
Aadress
Liikmesriigi numbriline kood
Loa number
Loa andmise kuupäev
Luba kehtiv kuni
Loa peatumine
Rattapaaride arv
Konstruktiivne kiirus (km/h)
Veeremigabariit
Rööbastee laius (mm)
Vaguni pikkus (mm)
Piirkoormus ühele rattapaarile (t)
Istekohtade arv
Pinge, (kV)
Võimsus (kW)
Jõuseadme liik
Haakeseadme tüüp
Automaatpiduri tüüp
Arvestuslik täismass (t)
Tühimass (t)
Klass
Mudel
Alamliik
Raudteeveeremi rahvusvaheline number
Raudteeveeremi valmistajatehase number
Registri eest vastutav üksus
ROA nimi
Veeremiregistri oluliste tehniliste andmete
kättesaamist võimaldav viide
Eelmise RR registrikood
Eelmine Euroopa raudteeveeremi number uuesti
nummerdatud raudteeveeremi puhul
Deklaratsiooni kuupäev
EÜ viide
Välja andnud asutuse nimi (tellija)
Kodeeritud piirangud

"authdomain22:kodeerimatapiirangud"
"authdomain22:raudteeveeremitehnohoolduseeestv
astutavateksustearv"
"authdomain22:hoolduseeestvastutavksus"
"authdomain22:krvaldamiseviis"
"authdomain22:thistamisekuupev"

Kodeerimata piirangud
Raudteeveeremi tehnohoolduse eest vastutavate
üksuste arv
Hoolduse eest vastutav üksus
Kõrvaldamise viis
Tühistamise kuupäev

Eriotstarbeline veerem
"id"
"number"
"name"
"group"
"supervisor_name"
"address"
"authdomain24:liikmesriiginumbrilinekood"
"authdomain24:loanumber"
"authdomain24:loaandmisekuupev"
"authdomain24:lubakehtivkuni"
"authdomain24:loapeatumine"
"authdomain24:rattapaaridearv"
"authdomain24:konstruktiivnekiiruskmh"
"authdomain24:veeremigabariit"
"authdomain24:rbasteelaiusmm"
"authdomain24:pikkusmm"
"authdomain24:kandejudt"
"authdomain24:tsteseadmetstejudt"
"authdomain24:piirkoormushelerattapaarilet"
"authdomain24:kasutatavktus"
"authdomain24:vimsuskw"
"authdomain24:juseadmeliik"
"authdomain24:haakeseadmetp"
"authdomain24:automaatpiduritp"
"authdomain24:arvestusliktismasst"
"authdomain24:thimasst"
"authdomain24:mudel"
"authdomain24:alamliik"
"authdomain24:raudteeveeremirahvusvahelinenumb
"authdomain24:raudteeveeremivalmistajatehasenu
mber"
"authdomain24:registrieestvastutavksus"
"authdomain24:roanimi"
"authdomain24:veeremiregistriolulistetehnilisteand
metekttesaamistvimaldavviide"
"authdomain24:eelmiserrregistrikood"
"authdomain24:eelmineeurooparaudteeveereminum
beruuestinummerdatudraudteeveeremipuhul"
"authdomain24:deklaratsioonikuupev"
"authdomain24:eviide"
"authdomain24:vljaandnudasutusenimitellija"

ID number
Registrinumber
Nimetus
Veeremi liik
Vastutav isik
Aadress
Liikmesriigi numbriline kood
Loa number
Loa andmise kuupäev
Luba kehtiv kuni
Loa peatumine
Rattapaaride arv
Konstruktiivne kiirus (km/h)
Veeremigabariit
Rööbastee laius (mm)
Pikkus (mm)
Kandejõud (t)
Tõsteseadme tõstejõud (t)
Piirkoormus ühele rattapaarile (t)
Kasutatav kütus
Võimsus (kW)
Jõuseadmeliik
Haakeseadme tüüp
Automaatpiduri tüüp
Arvestuslik täismass (t)
Tühimass (t)
Mudel
Alamliik
Raudteeveeremi rahvusvaheline number
Raudteeveeremi valmistajatehase number
Registri eest vastutav üksus
ROA nimi
Veeremiregistri oluliste tehniliste andmete
kättesaamist võimaldav viide
Eelmise RR registrikood
Eelmine Euroopa raudteeveeremi number uuesti
nummerdatud raudteeveeremi puhul
Deklaratsiooni kuupäev
EÜ viide
Välja andnud asutuse nimi (tellija)

"authdomain24:kodeeritudpiirangud"
"authdomain24:kodeerimatapiirangud"
"authdomain24:raudteeveeremitehnohoolduseeestv
astutavateksustearv"
"authdomain24:hoolduseeestvastutavksus"
"authdomain24:krvaldamiseviis"
"authdomain24:thistamisekuupev"

Kodeeritud piirangud
Kodeerimata piirangud
Raudteeveeremi tehnohoolduse eest vastutavate
üksuste arv
Hoolduse eest vastutav üksus
Kõrvaldamise viis
Tühistamise kuupäev

Eriveerem
"id"
"number"
"name"
"group"
"supervisor_name"
"address"
"authdomain24:liikmesriiginumbrilinekood"
"authdomain24:loanumber"
"authdomain24:loaandmisekuupev"
"authdomain24:lubakehtivkuni"
"authdomain24:loapeatumine"
"authdomain24:rattapaaridearv"
"authdomain24:konstruktiivnekiiruskmh"
"authdomain24:veeremigabariit"
"authdomain24:rbasteelaiusmm"
"authdomain24:pikkusmm"
"authdomain24:kandejudt"
"authdomain24:tsteseadmetstejudt"
"authdomain24:piirkoormushelerattapaarilet"
"authdomain24:kasutatavktus"
"authdomain24:vimsuskw"
"authdomain24:juseadmeliik"
"authdomain24:haakeseadmetp"
"authdomain24:automaatpiduritp"
"authdomain24:arvestusliktismasst"
"authdomain24:thimasst"
"authdomain24:mudel"
"authdomain24:alamliik"
"authdomain24:raudteeveeremirahvusvahelinenumb
"authdomain24:raudteeveeremivalmistajatehasenu
mber"
"authdomain24:registrieestvastutavksus"
"authdomain24:roanimi"
"authdomain24:veeremiregistriolulistetehnilisteand
metekttesaamistvimaldavviide"
"authdomain24:eelmiserrregistrikood"
"authdomain24:eelmineeurooparaudteeveereminum
beruuestinummerdatudraudteeveeremipuhul"
"authdomain24:deklaratsioonikuupev"

ID number
Registrinumber
Nimetus
Veeremi liik
Vastutav isik
Aadress
Liikmesriigi numbriline kood
Loa number
Loa andmise kuupäev
Luba kehtiv kuni
Loa peatumine
Rattapaaride arv
Konstruktiivne kiirus (km/h)
Veeremigabariit
Rööbastee laius (mm)
Pikkus (mm)
Kandejõud (t)
Tõsteseadme tõstejõud (t)
Piirkoormus ühele rattapaarile (t)
Kasutatav kütus
Võimsus (kW)
Jõuseadmeliik
Haakeseadme tüüp
Automaatpiduri tüüp
Arvestuslik täismass (t)
Tühimass (t)
Mudel
Alamliik
Raudteeveeremi rahvusvaheline number
Raudteeveeremi valmistajatehase number
Registri eest vastutav üksus
ROA nimi
Veeremiregistri oluliste tehniliste andmete
kättesaamist võimaldav viide
Eelmise RR registrikood
Eelmine Euroopa raudteeveeremi number uuesti
nummerdatud raudteeveeremi puhul
Deklaratsiooni kuupäev

"authdomain24:eviide"
"authdomain24:vljaandnudasutusenimitellija"
"authdomain24:kodeeritudpiirangud"
"authdomain24:kodeerimatapiirangud"
"authdomain24:raudteeveeremitehnohoolduseeestv
astutavateksustearv"
"authdomain24:hoolduseeestvastutavksus"
"authdomain24:krvaldamiseviis"
"authdomain24:thistamisekuupev"

EÜ viide
Välja andnud asutuse nimi (tellija)
Kodeeritud piirangud
Kodeerimata piirangud
Raudteeveeremi tehnohoolduse eest vastutavate
üksuste arv
Hoolduse eest vastutav üksus
Kõrvaldamise viis
Tühistamise kuupäev

Mootorrong
"id"
"number"
"name"
"group"
"supervisor_name"
"address"
"authdomain21:liikmesriiginumbrilinekood"
"authdomain21:loanumber"
"authdomain21:loaandmisekuupev"
"authdomain21:lubakehtivkuni"
"authdomain21:loapeatumine"
"authdomain21:rattapaaridearv"
"authdomain21:konstruktiivnekiiruskmh"
"authdomain21:veeremigabariit"
"authdomain21:rbasteelaiusmm"
"authdomain21:rongipikkusmm"
"authdomain21:piirkoormushelerattapaarilet"
"authdomain21:istekohtadearv"
"authdomain21:pingekv"
"authdomain21:vimsuskw"
"authdomain21:juseadmeliik"
"authdomain21:haakeseadmetp"
"authdomain21:automaatpiduritp"
"authdomain21:arvestusliktismasst"
"authdomain21:thimasst"
"authdomain21:klass"
"authdomain21:mudel"
"authdomain21:alamliik"
"authdomain21:raudteeveeremirahvusvahelinenumb
"authdomain21:raudteeveeremivalmistajatehasenu
mber"
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