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Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů –
Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel –
Část 3: Data o vozidle

ČSN
EN ISO 24534-3
01 8350

idt ISO 24534-3:2010

Automatic vehicle and equipment identification – Electronic Registration Identification (ERI) for
vehicles –
Part 3: Vehicle data

Identification automatique des véhicules et des équipements – Identification d'enregistrement
électronique (ERI) pour les véhicules –
Partie 3: Données du véhicule

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN ISO 24534-3:2010. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN ISO 24534-3:2010. It has
the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CEN ISO/TS 24534-3 (01 8350) ze září 2008.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma zavádí jednoznačný identifikátor vozidla a další data o vozidle v rámci
systému elektronické registrace ERI založené na jednoznačném identifikátoru, ten je zejména vhodný
pro:

elektronickou identifikaci místních a zahraničních vozidel národními správními orgány;●

výrobu vozidla, údržbu vozidla v době životnosti a identifikaci konce životnosti;●

úpravu dat vozidla;●

účely spojené s bezpečností;●

snížení kriminality;●

komerční služby.●

Tato norma definuje data identifikující vozidlo. Tato data se nazývají data ERI a zahrnují:

identifikátor vozidla, a●

možné dodatečné informace spojené s vozidlem (typicky jsou uvedeny v registračním certifikátu vozidla).●

Veškerá doplňková data o vozidle jsou nepovinná a je necháno na uvážení registračního orgánu či jiné
„lokální“ autority použít či nepoužít ten který datový prvek stanovený v této normě. Norma uvádí



pouze syntax těchto datových prvků.

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma EN ISO 24534-3:2010 představuje technickou revizi normy CEN ISO/TS 24534-3:2008.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 612:1978 nezavedena

ISO 1176:1990 zavedena v ČSN ISO 1176:1994 (30 0030) Silniční vozidla. Hmotnosti. Terminologie a
kódy

ISO 3779 zavedena v ČSN 30 0170 (30 0170) Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN). Obsah a
stavba

ISO 3780 zavedena v ČSN 30 0171 (30 0171) Silniční vozidla. Světový kód výrobců (WMI)

ISO 3833 nezavedena

ISO/IEC 8824 soubor zaveden v souboru ČSN ISO/IEC 8824 (36 9632) Informační technologie –
Abstraktní syntaktická notace jedna (ASN.1)

ISO/IEC 8825-2 zavedena v ČSN ISO/IEC 8825-2 (36 9635) Informační technologie – Pravidla kódování
pro ASN.1: Specifikace pravidel zhuštěného kódování (PER)

Vypracování normy
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Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


