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4806 garraio-politika 

 

garraio-politika 
            RT  desarauketa  (1606) 
            RT  garraioaren antolaketa  (4811) 
NT1  aduana-zigilupeko garraioa  
            RT  aduanako iragaitza  (2011) 
            RT  garraio-tarifa  (4806) 
NT1  Erkidegoko ardatza  
            RT  Europa barneko sarea  (1016) 
NT1  garraio-azpiegitura  
            RT  azpiegitura ekonomikoa  (1606) 
  NT2  fabrika-obra  
            RT  ingeniaritza zibila  (6831) 
    NT3  tunela  
NT1  garraio-plangintza  
            RT  plangintza ekonomikoa  (1606) 
NT1  garraio-politika bateratua  
            RT  Erkidegoaren politika  (1016) 
NT1  garraio-zuzenbidea  
            RT  aeronautikako zuzenbidea  (1231) 
            RT  itsas zuzenbidea  (4821) 
NT1  garraioaren ekonomia  
            RT  ekonomia  (1621) 
NT1  garraioaren merkatua  
            RT  merkatua  (2006) 
NT1  garraioaren segurtasuna  
            RT  alkoholismoa  (2826) 
            RT  nabigaziorako laguntza  (4811) 
            RT  salgai arriskutsuen garraioa  (4811) 
            RT  segurtasun-gailua  (4811) 
            RT  substantzia arriskutsua  (5216) 
  NT2  aireko segurtasuna  
            RT  aireko kontrola  (4806) 
            RT  EUROCONTROL  (7611) 
  NT2  errepideko segurtasuna  
            RT  alkoholismoa  (2826) 
            RT  ibilgailuaren ekipamendua  (4811) 
            RT  zirkulazio-kodea haustea [V4.2]  (1216) 
  NT2  garraio-istripua  
            RT  garraio-asegurua  (2431) 
            RT  istripu-asegurua  (2431) 
            RT  istripuen prebentzioa  (2841) 
            RT  lehen sorospenak  (2841) 
  NT2  itsasoko segurtasuna  
            RT  itsasoko zaintza  (1231) 
NT1  garraioko estatistika  
NT1  Mantxako tunela  
NT1  mugikortasun iraunkorra  
            RT  garapen iraunkorra  (1606) 
 
 
garraioaren prezioa 

            RT  motor-erregaien gaineko zerga  (2446) 
            RT  prezioak  (2451) 
NT1  azpiegitura erabiltzeko tarifak  
  NT2  aparkaldiaren prezioa  
  NT2  ardatzeko tasa  
            RT  errepideko garraioa  (4816) 
            RT  zirkulazio-zerga  (2446) 
  NT2  bidesaria  
  NT2  eskala-eskubidea  
NT1  garraio-tarifa  
            RT  aduana-zigilupeko garraioa  (4806) 
  NT2  aireko tarifa  
            RT  aireko garraioa  (4826) 
  NT2  barneko tarifa  
            RT  barne-garraioa  (4811) 
  NT2  bidaiarien tarifa  
            RT  bidaiarien garraioa  (4811) 
  NT2  bitarte-tarifa  
            RT  bitarte-prezioa  (2451) 
  NT2  errepideko garraioaren tarifa  
            RT  errepideko garraioa  (4816) 
  NT2  euspen-tarifa  
  NT2  nazioarteko tarifa  
            RT  nazioarteko garraioa  (4811) 
  NT2  pleita  
            RT  ematea  (2036) 
            RT  salgaien garraioa  (4811) 
    NT3  CIF prezioa  
            RT  itsas garraioa  (4821) 
    NT3  ontziko prezio frankoa  
            RT  itsas garraioa  (4821) 
  NT2  tarifen homologazioa  
  NT2  tarifen publizitatea  
            RT  prezioen publizitatea  (2451) 
  NT2  trenbideko tarifa  
            RT  trenbideko garraioa  (4816) 
NT1  tarifa-zona  
 
 
garraioari buruzko arauak 
            RT  garraio-asegurua  (2431) 
NT1  garraio-agiria  
NT1  garraio-baimena  
NT1  garraio-kuota  
NT1  garraio-lizentzia  
NT1  garraio-titulua  
            RT  bidaiarien garraioa  (4811) 
NT1  gidaldiaren iraupena  
            RT  lan-ordutegia  (4416) 
            RT  lansaioa  (4416) 
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NT1  ibilgailuaren agiriak  
NT1  ibilgailuaren matrikulazioa  
NT1  ikuskapen teknikoa  
 
 
zirkulazio-arauak 
            RT  hiriko zirkulazioa  (4811) 
NT1  abiadurari buruzko arauak  
NT1  aireko kontrola  
            RT  aireko garraioa  (4826) 
            RT  aireko segurtasuna  (4806) 
            RT  aireko zirkulazioa  (4826) 
            RT  aireportua  (4826) 
NT1  Europako gidabaimena  
NT1  gidabaimena  
            RT  errepideko garraioa  (4816) 
NT1  gidatzeko irakaskuntza  
NT1  nabigazio-baimena  

            RT  ibaiko nabigazioa  (4821) 
            RT  itsasoko nabigazioa  (4821) 
NT1  nabigazio-kodea  
            RT  ibaiko nabigazioa  (4821) 
            RT  itsasoko nabigazioa  (4821) 
NT1  seinaleak  
            RT  aireko zirkulazioa  (4826) 
            RT  ibaiko nabigazioa  (4821) 
            RT  ibilgailuen zirkulazioa  (4816) 
            RT  itsasoko nabigazioa  (4821) 
NT1  Zirkulazio Kodea  
            RT  ibilgailuen zirkulazioa  (4816) 
            RT  zirkulazio-kodea haustea [V4.2]  (1216) 
NT1  zirkulazioaren kontrola  
            RT  bide nabigagarrietako garraioa  (4821) 
            RT  ibilgailuen zirkulazioa  (4816) 
            RT  itsas garraioa  (4821) 
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4811 garraioaren antolaketa 

 

garraio-mota 
NT1  garraio konbinatua  
NT1  hodi bidezko garraioa  
            RT  energia-garraioa  (6606) 
  NT2  gasbidea  
  NT2  oliobidea  
NT1  kable bidezko garraioa  
NT1  lurgaineko garraioa  
NT1  lurpeko garraioa  
 
 
garraioaren antolaketa 
            RT  garraio-politika  (4806) 
NT1  animalien garraioa  
            RT  animalien babesa  (5206) 
            RT  animalien ongizatea  (5631) 
NT1  besteren konturako garraioa  
NT1  bidaiarien garraioa  
            RT  bidaiarien tarifa  (4806) 
            RT  CIV Konbentzioa  (4816) 
            RT  garraio-titulua  (4806) 
  NT2  dena barne bidaia  
  NT2  erreserba  
  NT2  garraio kolektiboa  
            RT  eskola-garraioa  (3216) 
  NT2  garraio-erabiltzailea  
            RT  bidaiaria  (2826) 
  NT2  talde-bidaia  
            RT  masa-turismoa  (2826) 
NT1  garraiatzeko ahalmena  
NT1  garraio azkarra  
            RT  trenbideko garraioa  (4816) 
NT1  garraio erdikolektiboa  
NT1  garraio indibiduala  
NT1  garraio publikoa  
            RT  zerbitzu publikoa  (0436) 
NT1  garraio-enpresa  
            RT  enpresaren jarduera  (4011) 
            RT  taxia  (6846) 
  NT2  garraiolaria  
NT1  garraio-kontratua  
            RT  kontratua  (1211) 
NT1  garraio-sarea  
            RT  errepide-sarea  (4816) 
            RT  Europa barneko sarea  (1016) 
            RT  sare nabigagarria  (4821) 
            RT  trenbide-sarea  (4816) 
  NT2  garraio-linea  
NT1  garraio-sistema adimenduna  

            RT  telematika  (3236) 
  NT2  satelite bidezko nabigazioa  
NT1  garraioaren iraupena  
            RT  atzera-aurrerako migrazioa  (2811) 
NT1  garraioko langileak  
  NT2  eskifaia  
  NT2  gidariak  
  NT2  lurreko langileak  
NT1  hiri-garraioa  
  NT2  hiri inguruko garraioa  
  NT2  hiriko zirkulazioa  
            RT  ibilgailu motordunek eragindako kutsadura  
(5216) 
            RT  zirkulazio-arauak  (4806) 
  NT2  metroa  
            RT  errail gaineko ibilgailua  (4816) 
NT1  ibilgailuen alogera  
            RT  alogera  (2031) 
  NT2  pleitamendua  
NT1  nabigaziorako laguntza  
            RT  garraioaren segurtasuna  (4806) 
NT1  norberaren konturako garraioa  
NT1  salgaien garraioa  
            RT  pleita  (4806) 
            RT  produktu galkorra  (6026) 
  NT2  ATP akordioa  
            RT  produktu galkorra  (6026) 
  NT2  edukiontzia  
  NT2  salgai arriskutsuen garraioa  
            RT  ADR akordioa  (4816) 
            RT  garraioaren segurtasuna  (4806) 
            RT  substantzia arriskutsua  (5216) 
  NT2  zama  
    NT3  ardatzeko zama  
    NT3  karga-ahalmena  
    NT3  zama erabilgarria  
 
 
garraioaren lurralde-eremua 
NT1  barne-garraioa  
            RT  barneko tarifa  (4806) 
NT1  Erkidego barruko garraioa  
NT1  eskualdeko garraioa  
NT1  hinterland-erako garraioa  
NT1  iragaitza  
NT1  kontinente arteko garraioa  
NT1  mugaz gaindiko garraioa  
NT1  nazio-garraioa  
NT1  nazioarteko garraioa  
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            RT  AETR akordioa  (4816) 
            RT  nazioarteko errepide-garraioa  (4816) 
            RT  nazioarteko tarifa  (4806) 
 
 
garraiobidea 
NT1  ibilgailua  
  NT2  aire-kuxindun ibilgailua  
            RT  itsas garraioa  (4821) 
            RT  trenbideko garraioa  (4816) 
  NT2  ibilgailu elektrikoa  
  NT2  ibilgailuaren ekipamendua  
            RT  errepideko segurtasuna  (4806) 
            RT  pneumatikoa  (6811) 
    NT3  gidatzeko gailua  
    NT3  segurtasun-gailua  

            RT  garraioaren segurtasuna  (4806) 
    NT3  seinaleztatzeko gailua  
  NT2  kanpin-ibilgailua  
            RT  kanpina  (2826) 
  NT2  motordun ibilgailua  
            RT  automobilen industria  (6821) 
            RT  errekuntza-gasa  (5216) 
            RT  motor-erregaia  (6616) 
            RT  motorra  (6821) 
  NT2  nekazaritzako ibilgailua  
            RT  nekazaritzako ekipamendua  (5626) 
            RT  nekazaritzako makina  (5626) 
            RT  traktorea  (5626) 
  NT2  pisua eta neurriak  
  NT2  zama astunak garraiatzeko ibilgailua 
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4816 lurreko garraioa 

 

lurreko garraioa 
            RT  energia-garraioa  (6606) 
NT1  errepideko garraioa  
            RT  ardatzeko tasa  (4806) 
            RT  automobilen asegurua  (2431) 
            RT  automobilen industria  (6821) 
            RT  errepideko garraioaren tarifa  (4806) 
            RT  gidabaimena  (4806) 
  NT2  ADR akordioa  
            RT  salgai arriskutsuen garraioa  (4811) 
  NT2  AETR akordioa  
            RT  nazioarteko garraioa  (4811) 
  NT2  bi gurpileko ibilgailua  
            RT  bizikleta eta motozikleten industria  (6821) 
  NT2  errepide-sarea  
            RT  errepidegintza  (6831) 
            RT  garraio-sarea  (4811) 
    NT3  autobia  
    NT3  autobidea  
    NT3  bidegorria  
    NT3  hiri-bidea  
            RT  hiri-habitata  (2846) 
    NT3  landa-bidea  
            RT  landa-habitata  (2846) 
    NT3  oinezkoa  
            RT  oinezkoen gunea  (2846) 
  NT2  errepideko kabotajea  

  NT2  ibilgailuak  
    NT3  autobusa  
    NT3  automobila  
            RT  aparkalekua  (2846) 
            RT  automobilen industria  (6821) 
            RT  taxia  (6846) 
    NT3  industria-ibilgailua  
  NT2  ibilgailuen zirkulazioa  
            RT  aparkalekua  (2846) 
            RT  seinaleak  (4806) 
            RT  Zirkulazio Kodea  (4806) 
            RT  zirkulazioaren kontrola  (4806) 
  NT2  nazioarteko errepide-garraioa  
            RT  nazioarteko garraioa  (4811) 
NT1  trenbideko garraioa  
            RT  aire-kuxindun ibilgailua  (4811) 
            RT  garraio azkarra  (4811) 
            RT  trenbide-industria  (6821) 
            RT  trenbideko tarifa  (4806) 
  NT2  CIV Konbentzioa  
            RT  bidaiarien garraioa  (4811) 
  NT2  errail gaineko ibilgailua  
            RT  metroa  (4811) 
  NT2  trenbide-sarea  
            RT  garraio-sarea  (4811) 
    NT3  tren-geltokia  
  NT2  trenbideetako ibilgailuak 
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4821 itsas eta ibai-garraioa 

 

bide nabigagarrietako garraioa 
            RT  ontzigintza  (6821) 
            RT  zirkulazioaren kontrola  (4806) 
NT1  atoia bultza eginez eramatea  
NT1  ibaiko garraiolaria  
NT1  ibaiko nabigazioa  
            RT  laketontzia  (4821) 
            RT  nabigazio-askatasuna  (1231) 
            RT  nabigazio-baimena  (4806) 
            RT  nabigazio-kodea  (4806) 
            RT  seinaleak  (4806) 
  NT2  ADN akordioa  
NT1  ibaiko ontzidia  
  NT2  gabarra  
  NT2  gabarrak eramateko ontzia  
NT1  sare nabigagarria  
            RT  garraio-sarea  (4811) 
  NT2  barruko ur-ibilgua  
            RT  itsas kanala  (4821) 
  NT2  nazioarteko ur-ibilgua  
NT1  ur gaineko zur-garraioa  
 
 
itsas garraioa 
            RT  aire-kuxindun ibilgailua  (4811) 
            RT  CIF prezioa  (4806) 
            RT  itsas asegurua  (2431) 
            RT  ontzigintza  (6821) 
            RT  ontziko prezio frankoa  (4806) 
            RT  zirkulazioaren kontrola  (4806) 
NT1  itsas kabotajea  
NT1  itsas kanala  
            RT  barruko ur-ibilgua  (4821) 
  NT2  Panamako kanala  
  NT2  Suezko kanala  
NT1  itsas konferentzia  

            RT  jokaera-kodea  (0806) 
NT1  itsas politika  
NT1  itsas zuzenbidea  
            RT  garraio-zuzenbidea  (4806) 
            RT  itsasoari buruzko zuzenbidea  (1231) 
            RT  nabigazio-askatasuna  (1231) 
            RT  nazioarteko zuzenbide publikoa  (1231) 
  NT2  itsasontziko bandera  
  NT2  komenentziako bandera  
NT1  itsasoko nabigazioa  
            RT  nabigazio-askatasuna  (1231) 
            RT  nabigazio-baimena  (4806) 
            RT  nabigazio-kodea  (4806) 
            RT  seinaleak  (4806) 
NT1  itsasontzia  
            RT  arrantza-ontzidia  (5641) 
            RT  ontzigintza  (6821) 
  NT2  ferry-a  
  NT2  laketontzia  
            RT  ibaiko nabigazioa  (4821) 
            RT  ontzigintza  (6821) 
  NT2  ontzi izotz-hauslea [V4.2]  
  NT2  zama-ontzia  
  NT2  zisterna-ontzia  
NT1  merkataritzako ontzidia  
            RT  arrantza-ontzidia  (5641) 
            RT  itsas indarra  (0821) 
 
 
portu-politika 
NT1  portu-administrazioa  
NT1  portu-instalazioa  
NT1  portu-politika bateratua  
            RT  Erkidegoaren politika  (1016) 
NT1  portuko zirkulazioa 
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4826 aireko eta espazioko garraioa 

 

aireko garraioa 
            RT  aireko kontrola  (4806) 
            RT  aireko tarifa  (4806) 
            RT  industria aeronautikoa  (6821) 
NT1  abiazio zibila  
NT1  aireko flota  
            RT  abiazio militarra  (0821) 
  NT2  hegazkina  
            RT  borroka-hegazkina  (0821) 
            RT  industria aeronautikoa  (6821) 
  NT2  helikopteroa  
            RT  borroka-helikopteroa  (0821) 
NT1  aireko kabotajea  
NT1  aireko linea  
NT1  aireko zirkulazioa  
            RT  aireko kontrola  (4806) 
            RT  seinaleak  (4806) 
NT1  aireportua  
            RT  aireko kontrola  (4806) 
            RT  zarata  (5216) 
  NT2  geldialdietako laguntza  
            RT  zerbitzugintza  (2031) 
 
 
espazioko garraioa 
            RT  espazio-politika  (6416) 
            RT  espazioaren zientzia  (3606) 
NT1  espazioko ibilgailua  
            RT  industria aeroespaziala  (6821) 
            RT  orbitako estazioa  (6416) 
  NT2  espazio-anezka  
  NT2  satelitea  
            RT  industria aeroespaziala  (6821) 
            RT  satelite bidezko komunikazioa  (3226) 
            RT  teknologia berria  (6411) 
            RT  teledetekzioa  (3236) 
NT1  espazioko nabigazioa  
            RT  astronautika  (3606) 
NT1  espazioratzeko instalazioa  
NT1  teknika espaziala 
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Gai-eremuko terminologia: 48 GARRAIOA 
 

abelbidea 
   USE landa-bidea(4816) 
  

abiadura handiko trena 
   USE garraio azkarra(4811) 
  

abiaduraren mugaketa 
   USE abiadurari buruzko arauak(4806) 
  

abiadurari buruzko arauak (4806) 
  

abiazio zibila (4826) 
  

abiazioa 
   USE aireko garraioa(4826) 
  

ABS sistema 
   USE segurtasun-gailua(4811) 
  

ADN akordioa (4821) 
  

ADNR akordioa 
   USE ADN akordioa(4821) 
  

ADR 
   USE ADR akordioa(4816) 
  

ADR akordioa (4816) 
  

aduana-zigilupeko garraioa (4806) 
  

aerodromoa 
   USE aireportua(4826) 
  

aerolabangailua 
   USE aire-kuxindun ibilgailua(4811) 
  

aeronautika 
   USE aireko garraioa(4826) 
  

aeronautika zibila 
   USE abiazio zibila(4826) 
  

aerotrena 
   USE aire-kuxindun ibilgailua(4811) 
  

AETR 
   USE AETR akordioa(4816) 
  

AETR akordioa (4816) 
  

aire-kuxindun ibilgailua (4811) 
  

aire-poltsa 
   USE segurtasun-gailua(4811) 
  

aireko flota (4826) 
  

aireko garraioa (4826) 
  

aireko garraioaren segurtasuna 
   USE aireko segurtasuna(4806) 
  

aireko ibilbidea 
   USE aireko zirkulazioa(4826) 
  

aireko igarobidea 
   USE aireko kontrola(4806) 
  

aireko kabotajea (4826) 
  

aireko kontrola (4806) 

  

aireko linea (4826) 
  

aireko nabigazioa 
   USE aireko zirkulazioa(4826) 
  

aireko segurtasuna (4806) 
  

aireko tarifa (4806) 
  

aireko trafikoa 
   USE aireko zirkulazioa(4826) 
  

aireko zerbitzua 
   USE aireko garraioa(4826) 
  

aireko zirkulazioa (4826) 
  

aireko zirkulazioaren kontrola 
   USE aireko kontrola(4806) 
  

aireontzia 
   USE hegazkina(4826) 
  

aireontzien segurtasuna 
   USE aireko segurtasuna(4806) 
  

aireportu-tasa 
   USE azpiegitura erabiltzeko tarifak(4806) 
  

aireportua (4826) 
  

aireportuko azpiegitura 
   USE aireportua(4826) 
  

aireportuko instalazioa 
   USE aireportua(4826) 
  

akueduktua 
   USE fabrika-obra(4806) 
  

ala 
   USE gabarra(4821) 
  

alde biko kontingentea 
   USE garraio-kuota(4806) 
  

alkohola detektatzeko proba 
   USE errepideko segurtasuna(4806) 
  

animalien garraioa (4811) 
  

aparkaldiaren prezioa (4806) 
  

ardatzeko pisua 
   USE pisua eta neurriak(4811) 
  

ardatzeko tasa (4806) 
  

ardatzeko zama (4811) 
  

argi laburrak 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

argi luzeak 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

argi-seinaleak 
   USE seinaleak(4806) 
  

argia 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
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atoi-ontzia 
   USE itsasontzia(4821) 
  

atoia 
   USE industria-ibilgailua(4816) 
  

atoia bultza eginez eramatea (4821) 
  

atoian eraman daitekeen pisua 
   USE pisua eta neurriak(4811) 
  

ATP akordioa (4811) 
  

atzerako ispilua 
   USE segurtasun-gailua(4811) 
  

autoa 
   USE automobila(4816) 
  

autobia (4816) 
  

autobidea (4816) 
  

autobideko bidesaria 
   USE bidesaria(4806) 
  

autobusa (4816) 
  

autoeskola 
   USE gidatzeko irakaskuntza(4806) 
  

autokarabana 
   USE kanpin-ibilgailua(4811) 
  

autokarra 
   USE autobusa(4816) 
  

automobil-parkea 
   USE ibilgailuak(4816) 
  

automobila (4816) 
  

automobilen alogera 
   USE ibilgailuen alogera(4811) 
  

automobilerako osagarria 
   USE ibilgailuaren ekipamendua(4811) 
  

auzo-bidea 
   USE landa-bidea(4816) 
  

azpiegitura erabiltzeko tarifak (4806) 
  

babesgailua 
   USE segurtasun-gailua(4811) 
  

bagoia 
   USE errail gaineko ibilgailua(4816) 
  

baimendutako guztizko pisua 
   USE pisua eta neurriak(4811) 
  

balazta 
   USE segurtasun-gailua(4811) 
  

balazta-argia 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

balaztak ez blokeatzeko gailua 
   USE segurtasun-gailua(4811) 
  

banakako kontrol-orria 
   USE ibilgailuaren agiriak(4806) 
  

barne-garraioa (4811) 
  

barneko tarifa (4806) 
  

barruko nabigazioa 
   USE ibaiko nabigazioa(4821) 
  

barruko ur-ibilgua (4821) 
  

basabidea 
   USE landa-bidea(4816) 
  

baserri-bidea 
   USE landa-bidea(4816) 
  

batelaria 
   USE ibaiko garraiolaria(4821) 
  

belomotorra 
   USE bi gurpileko ibilgailua(4816) 
  

belozipedoa 
   USE bi gurpileko ibilgailua(4816) 
  

besteren konturako garraioa (4811) 
  

bi gurpileko ibilgailua (4816) 
  

bidaiarien babesa 
   USE garraioaren segurtasuna(4806) 
  

bidaiarien garraioa (4811) 
  

bidaiarien joan-etorria 
   USE iragaitza(4811) 
  

bidaiarien tarifa (4806) 
  

bidaiarien zirkulazioa 
   USE bidaiarien garraioa(4811) 
  

bidaien erreserba 
   USE erreserba(4811) 
  

bide nabigagarria 
   USE sare nabigagarria(4821) 
  

bide nabigagarrietako garraioa (4821) 
  

bide-sarea 
   USE errepide-sarea(4816) 
  

bide-segurtasuna 
   USE errepideko segurtasuna(4806) 
  

bidegorria (4816) 
  

bidesaria (4806) 
  

bitarte-tarifa (4806) 
  

bizikleta 
   USE bi gurpileko ibilgailua(4816) 
  

bizikleta-bidea 
   USE bidegorria(4816) 
  

bizikleta-erreia 
   USE bidegorria(4816) 
  

burdinbidea 
   USE trenbide-sarea(4816) 
  

buru-euskarria 
   USE segurtasun-gailua(4811) 
  

CIF ematea 
   USE CIF prezioa(4806) 
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CIF prezioa (4806) 
  

CIV 
   USE CIV Konbentzioa(4816) 
  

CIV Konbentzioa (4816) 
  

dena barne bidaia (4811) 
  

dikea 
   USE fabrika-obra(4806) 
  

direkzioa 
   USE gidatzeko gailua(4811) 
  

edukiontzia (4811) 
  

ekipamendu aeronautikoa 
   USE hegazkina(4826) 
  

Erkidego barruko garraioa (4811) 
  

Erkidego barruko zirkulazioa 
   USE Erkidego barruko garraioa(4811) 
  

Erkidegoko ardatza (4806) 
  

Erkidegoko errepide-ardatza 
   USE Erkidegoko ardatza(4806) 
  

Erkidegoko garraio-ardatza 
   USE Erkidegoko ardatza(4806) 
  

Erkidegoko trenbide-ardatza 
   USE Erkidegoko ardatza(4806) 
  

errail gaineko ibilgailua (4816) 
  

errepide eta trenbideko garraioa 
   USE garraio konbinatua(4811) 
  

errepide-plana 
   USE garraio-plangintza(4806) 
  

errepide-sarea (4816) 
  

errepidea 
   USE errepide-sarea(4816) 
  

errepideko garraioa (4816) 
  

errepideko garraioaren tarifa (4806) 
  

errepideko kabotajea (4816) 
  

errepideko segurtasuna (4806) 
  

errepideko tunela 
   USE tunela(4806) 
  

errepideko zirkulazioa 
   USE ibilgailuen zirkulazioa(4816) 
  

erreserba (4811) 
  

erreserba-sistema 
   USE erreserba(4811) 
  

eskala-eskubidea (4806) 
  

eskifaia (4811) 
  

esklusa 
   USE fabrika-obra(4806) 
  

eskualdeko aireportua 
   USE aireportua(4826) 
  

eskualdeko garraioa (4811) 
  

espazio-anezka (4826) 
  

espazio-ontzia 
   USE espazio-anezka(4826) 
  

espazio-teknologia 
   USE teknika espaziala(4826) 
  

espazioko garraioa (4826) 
  

espazioko hegaldi eskifaiaduna 
   USE espazioko nabigazioa(4826) 
  

espazioko hegaldia 
   USE espazioko nabigazioa(4826) 
  

espazioko ibilgailua (4826) 
  

espazioko ibilgailuen jaurtiketa 
   USE teknika espaziala(4826) 
  

espazioko kohetea 
   USE espazio-anezka(4826) 
  

espazioko nabigazioa (4826) 
  

espazioko propultsioa 
   USE teknika espaziala(4826) 
  

espazioratzeko instalazioa (4826) 
  

espazioratzeko plataforma 
   USE espazioratzeko instalazioa(4826) 
  

Eurail txartela 
   USE garraio-titulua(4806) 
  

Europako gidabaimena (4806) 
  

Eurotunela 
   USE Mantxako tunela(4806) 
  

euspen-tarifa (4806) 
  

fabrika-obra (4806) 
  

ferroutage-a 
   USE garraio konbinatua(4811) 
  

ferry-a (4821) 
  

FOB ematea 
   USE ontziko prezio frankoa(4806) 
  

FOB prezioa 
   USE ontziko prezio frankoa(4806) 
  

gabarra (4821) 
  

gabarrak eramateko ontzia (4821) 
  

gabarraria 
   USE ibaiko garraiolaria(4821) 
  

gainerreserba 
   USE erreserba(4811) 
  

Galileo 
   USE satelite bidezko nabigazioa(4811) 
  

garraiatzeko ahalmena (4811) 
  

garraio azkarra (4811) 
  

garraio erdikolektiboa (4811) 
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garraio indibiduala (4811) 
  

garraio intermodala 
   USE garraio konbinatua(4811) 
  

garraio iraunkorra 
   USE mugikortasun iraunkorra(4806) 
  

garraio kolektiboa (4811) 
  

garraio konbinatua (4811) 
  

garraio multimodala 
   USE garraio konbinatua(4811) 
  

garraio publikoa (4811) 
  

garraio-agentea 
   USE garraiolaria(4811) 
  

garraio-agiria (4806) 
  

garraio-azpiegitura (4806) 
  

garraio-baimena (4806) 
  

garraio-denbora 
   USE garraioaren iraupena(4811) 
  

garraio-enpresa (4811) 
  

garraio-erabiltzailea (4811) 
  

garraio-gastuak 
   USE pleita(4806) 
  

garraio-gutuna 
   USE garraio-agiria(4806) 
  

garraio-hegazkina 
   USE hegazkina(4826) 
  

garraio-istripua (4806) 
  

garraio-kontratua (4811) 
  

garraio-kostua 
   USE garraioaren prezioa(4806) 
  

garraio-kuota (4806) 
  

garraio-linea (4811) 
  

garraio-lizentzia (4806) 
  

garraio-materiala 
   USE ibilgailua(4811) 
  

garraio-mota (4811) 
  

garraio-plana 
   USE garraio-plangintza(4806) 
  

garraio-plangintza (4806) 
  

garraio-politika (4806) 
  

garraio-politika bateratua (4806) 
  

garraio-sarea (4811) 
  

garraio-sistema adimenduna (4811) 
  

garraio-sistema integratua 
   USE garraio-sistema adimenduna(4811) 
  

garraio-tarifa (4806) 
  

garraio-tarifen homologazioa 

   USE tarifen homologazioa(4806) 
  

garraio-tarifen publizitatea 
   USE tarifen publizitatea(4806) 
  

garraio-titulua (4806) 
  

garraio-zuzenbidea (4806) 
  

garraioaren antolaketa (4811) 
  

garraioaren ekonomia (4806) 
  

garraioaren garapena 
   USE garraio-politika(4806) 
  

garraioaren helmuga 
   USE garraioaren lurralde-eremua(4811) 
  

garraioaren iraupena (4811) 
  

garraioaren lurralde-eremua (4811) 
  

garraioaren merkatua (4806) 
  

garraioaren prezioa (4806) 
  

garraioaren segurtasuna (4806) 
  

garraioari buruzko arauak (4806) 
  

garraiobidea (4811) 
  

garraioko estatistika (4806) 
  

garraioko langileak (4811) 
  

garraiolaria (4811) 
  

gasbidea (4811) 
  

gehieneko abiadura 
   USE abiadurari buruzko arauak(4806) 
  

gehieneko lastertasuna 
   USE abiadurari buruzko arauak(4806) 
  

gehieneko pisua 
   USE pisua eta neurriak(4811) 
  

geldialdietako laguntza (4826) 
  

gidabaimena (4806) 
  

gidaldiaren iraupena (4806) 
  

gidari-eskola 
   USE gidatzeko irakaskuntza(4806) 
  

gidariak (4811) 
  

gidarien babesa 
   USE errepideko segurtasuna(4806) 
  

gidarien segurtasuna 
   USE errepideko segurtasuna(4806) 
  

gidatzeko baimen europarra 
   USE Europako gidabaimena(4806) 
  

gidatzeko baimena 
   USE gidabaimena(4806) 
  

gidatzeko gailua (4811) 
  

gidatzeko irakaskuntza (4806) 
  

gidatzeko lizentzia 
   USE gidabaimena(4806) 
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GPS 
   USE satelite bidezko nabigazioa(4811) 
  

gutxieneko abiadura 
   USE abiadurari buruzko arauak(4806) 
  

hegazkin zibila 
   USE hegazkina(4826) 
  

hegazkina (4826) 
  

hegazkineko laguntzailea 
   USE eskifaia(4811) 
  

hegazkineko langileak 
   USE eskifaia(4811) 
  

hegazkineko pilotua 
   USE eskifaia(4811) 
  

hegazkinen segurtasuna 
   USE aireko segurtasuna(4806) 
  

helikopteroa (4826) 
  

heliportua 
   USE aireportua(4826) 
  

herri-bideetako seinaleak 
   USE seinaleak(4806) 
  

herrialde barrurako garraioa 
   USE hinterland-erako garraioa(4811) 
  

hidrobasea 
   USE aireportua(4826) 
  

hinterland-erako garraioa (4811) 
  

hiri barruko mugikortasuna 
   USE hiri-garraioa(4811) 
  

hiri erdiko zirkulazioa 
   USE hiriko zirkulazioa(4811) 
  

hiri inguruko garraioa (4811) 
  

hiri-bidea (4816) 
  

hiri-garraioa (4811) 
  

hirian ibiltzeko argia 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

hiriarteko bidea 
   USE errepide-sarea(4816) 
  

hiriarteko garraioa 
   USE hiri-garraioa(4811) 
  

hiriko zirkulazioa (4811) 
  

hodi bidezko garraioa (4811) 
  

hotel-erreserba 
   USE erreserba(4811) 
  

hots-seinalea 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

hovercraft-a 
   USE aire-kuxindun ibilgailua(4811) 
  

IAT 
   USE ikuskapen teknikoa(4806) 
  

ibai-bidea 
   USE sare nabigagarria(4821) 
  

ibai-garraioa 
   USE bide nabigagarrietako garraioa(4821) 
  

ibai-portua 
   USE portu-instalazioa(4821) 
  

ibaiko garraiolaria (4821) 
  

ibaiko komunikazioa 
   USE bide nabigagarrietako garraioa(4821) 
  

ibaiko nabigazioa (4821) 
  

ibaiko ontzidia (4821) 
  

ibilbide-orria 
   USE ibilgailuaren agiriak(4806) 
  

ibilgailu astunen zirkulazio-tasa 
   USE ardatzeko tasa(4806) 
  

ibilgailu automobila 
   USE automobila(4816) 
  

ibilgailu elektrikoa (4811) 
  

ibilgailua (4811) 
  

ibilgailuak (4816) 
  

ibilgailuak gidatzeko irakaskuntza 
   USE gidatzeko irakaskuntza(4806) 
  

ibilgailuaren agiriak (4806) 
  

ibilgailuaren ekipamendua (4811) 
  

ibilgailuaren matrikulazioa (4806) 
  

ibilgailuen alogera (4811) 
  

ibilgailuen azterketa teknikoa 
   USE ikuskapen teknikoa(4806) 
  

ibilgailuen seinaleztapena 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

ibilgailuen trafikoa 
   USE ibilgailuen zirkulazioa(4816) 
  

ibilgailuen zirkulazioa (4816) 
  

ikus-eremua 
   USE errepideko segurtasuna(4806) 
  

ikuskapen teknikoa (4806) 
  

industria-ibilgailua (4816) 
  

ingeniaritza zibileko obra 
   USE fabrika-obra(4806) 
  

ingurabidea 
   USE autobia(4816) 
  

iragaitza (4811) 
  

isurkari-ontzia 
   USE zisterna-ontzia(4821) 
  

itsas garraioa (4821) 
  

itsas garraioaren segurtasuna 
   USE itsasoko segurtasuna(4806) 
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itsas kabotajea (4821) 
  

itsas kanala (4821) 
  

Itsas Kodea 
   USE nabigazio-kodea(4806) 
  

itsas konferentzia (4821) 
  

itsas politika (4821) 
  

itsas portua 
   USE portu-instalazioa(4821) 
  

itsas zuzenbidea (4821) 
  

itsasoko nabigazioa (4821) 
  

itsasoko segurtasuna (4806) 
  

itsasoko zirkulazioa 
   USE itsas garraioa(4821) 
  

itsasontzia (4821) 
  

itsasontzien nazionalitatea 
   USE itsasontziko bandera(4821) 
  

itsasontzien segurtasuna 
   USE itsasoko segurtasuna(4806) 
  

itsasontziko bandera (4821) 
  

itsasontziko pilotua 
   USE eskifaia(4811) 
  

jaurtiketa-arrapala 
   USE espazioratzeko instalazioa(4826) 
  

jolas-nabigazioa 
   USE laketontzia(4821) 
  

kable bidezko garraioa (4811) 
  

kaia 
   USE fabrika-obra(4806) 
  

kamioi-gidaria 
   USE gidariak(4811) 
  

kamioia 
   USE industria-ibilgailua(4816) 
  

kamioizalea 
   USE gidariak(4811) 
  

kanpin-ibilgailua (4811) 
  

karabana 
   USE kanpin-ibilgailua(4811) 
  

karga-ahalmena (4811) 
  

kargamentua 
   USE zama(4811) 
  

kaskoa 
   USE errepideko segurtasuna(4806) 
  

kirol-ontzia 
   USE laketontzia(4821) 
  

kirol-portua 
   USE portu-instalazioa(4821) 
  

komenentziako bandera (4821) 
  

komunikazio-bidea 

   USE garraio-sarea(4811) 
  

kontinente arteko garraioa (4811) 
  

kontrol teknikoa 
   USE ikuskapen teknikoa(4806) 
  

kostua, asegurua eta pleita 
   USE CIF prezioa(4806) 
  

lagunduta gidatzea 
   USE gidatzeko irakaskuntza(4806) 
  

lainotako argia 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

laketontzia (4821) 
  

landa-bidea (4816) 
  

lokomotorra 
   USE errail gaineko ibilgailua(4816) 
  

lurgaineko garraioa (4811) 
  

lurpeko garraioa (4811) 
  

lurreko garraioa (4816) 
  

lurreko laguntza-zerbitzua 
   USE geldialdietako laguntza(4826) 
  

lurreko langileak (4811) 
  

lurreratzeko pista 
   USE aireportua(4826) 
  

Mantxako kanalaren azpiko tunela 
   USE Mantxako tunela(4806) 
  

Mantxako lotunea 
   USE Mantxako tunela(4806) 
  

Mantxako tunela (4806) 
  

marinela 
   USE eskifaia(4811) 
  

material aeronautikoa 
   USE hegazkina(4826) 
  

material gurpilduna 
   USE ibilgailua(4811) 
  

matrikula-plaka 
   USE ibilgailuaren matrikulazioa(4806) 
  

merkataritzako ibilgailua 
   USE industria-ibilgailua(4816) 
  

merkataritzako itsasontzia 
   USE merkataritzako ontzidia(4821) 
  

merkataritzako marina 
   USE merkataritzako ontzidia(4821) 
  

merkataritzako ontzidia (4821) 
  

metano-ontzia 
   USE zisterna-ontzia(4821) 
  

metroa (4811) 
  

motordun ibilgailua (4811) 
  

motorrez dabilen ibilgailua 
   USE motordun ibilgailua(4811) 
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motozikleta 
   USE bi gurpileko ibilgailua(4816) 
  

mugaldeko garraioa 
   USE mugaz gaindiko garraioa(4811) 
  

mugaldeko zirkulazioa 
   USE mugaz gaindiko garraioa(4811) 
  

mugaz gaindiko garraioa (4811) 
  

mugikortasun iraunkorra (4806) 
  

nabigazio-baimena (4806) 
  

nabigazio-kodea (4806) 
  

nabigazioko langileak 
   USE eskifaia(4811) 
  

nabigaziorako laguntza (4811) 
  

nazio-garraioa (4811) 
  

nazioarteko errepide-garraioa (4816) 
  

nazioarteko garraioa (4811) 
  

nazioarteko tarifa (4806) 
  

nazioarteko ur-ibilgua (4821) 
  

nazioarteko zirkulazioa 
   USE nazioarteko garraioa(4811) 
  

nekazaritza-bidea 
   USE landa-bidea(4816) 
  

nekazaritzako ibilgailua (4811) 
  

norberaren konturako garraioa (4811) 
  

oinezkoa (4816) 
  

oliobidea (4811) 
  

ontzi izotz-hauslea [V4.2] (4821) 
  

ontzi-jabea 
   USE garraiolaria(4811) 
  

ontzien segurtasuna 
   USE itsasoko segurtasuna(4806) 
  

ontziko laguna 
   USE eskifaia(4811) 
  

ontziko prezio askea 
   USE ontziko prezio frankoa(4806) 
  

ontziko prezio frankoa (4806) 
  

ontziratze-tasa 
   USE azpiegitura erabiltzeko tarifak(4806) 
  

overbooking-a 
   USE erreserba(4811) 
  

Panamako kanala (4821) 
  

Panamako kanaleko aldea 
   USE Panamako kanala(4821) 
  

petrolio-ontzia 
   USE zisterna-ontzia(4821) 
  

pisu osoa 
   USE pisua eta neurriak(4811) 
  

pisua eta neurriak (4811) 
  

pleita (4806) 
  

pleitamendua (4811) 
  

pleitaria 
   USE garraiolaria(4811) 
  

portu-administrazioa (4821) 
  

portu-instalazioa (4821) 
  

portu-politika (4821) 
  

portu-politika bateratua (4821) 
  

portua 
   USE portu-instalazioa(4821) 
  

portuko zirkulazioa (4821) 
  

posizio-argia 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

presa 
   USE fabrika-obra(4806) 
  

puntukako baimena 
   USE gidabaimena(4806) 
  

Rhin ibaitik gai arriskutsuak garraiatzeko 
erregelamendua 
   USE ADN akordioa(4821) 
  

salgai arriskutsuen garraioa (4811) 
  

salgaien garraioa (4811) 
  

salgaien joan-etorria 
   USE iragaitza(4811) 
  

salgaien trafikoa 
   USE salgaien garraioa(4811) 
  

sare nabigagarria (4821) 
  

satelite artifiziala 
   USE satelitea(4826) 
  

satelite bidezko nabigazioa (4811) 
  

satelitea (4826) 
  

segurtasun-gailua (4811) 
  

segurtasun-uhala 
   USE segurtasun-gailua(4811) 
  

seinale-argia 
   USE seinaleztatzeko gailua(4811) 
  

seinaleak (4806) 
  

seinaleztatzeko gailua (4811) 
  

substantzia arriskutsuen garraioa 
   USE salgai arriskutsuen garraioa(4811) 
  

Suezko kanala (4821) 
  

Suezko kanaleko aldea 
   USE Suezko kanala(4821) 
  

takografoa 
   USE abiadurari buruzko arauak(4806) 
  

talde-bidaia (4811) 
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tarifa-zona (4806) 
  

tarifen homologazioa (4806) 
  

tarifen publizitatea (4806) 
  

teknika espaziala (4826) 
  

TIR 
   USE nazioarteko errepide-garraioa(4816) 
  

TIR akordioa 
   USE nazioarteko errepide-garraioa(4816) 
  

TIR txartela 
   USE garraio-agiria(4806) 
  

tranbia 
   USE errail gaineko ibilgailua(4816) 
  

transbordadore espaziala 
   USE espazio-anezka(4826) 
  

transbordadorea 
   USE ferry-a(4821) 
  

tren-geltokia (4816) 
  

tren-gidaria 
   USE gidariak(4811) 
  

tren-makina 
   USE errail gaineko ibilgailua(4816) 
  

trena 
   USE errail gaineko ibilgailua(4816) 
  

trenbide-linea 
   USE trenbide-sarea(4816) 
  

trenbide-sarea (4816) 
  

trenbidea 
   USE trenbideko garraioa(4816) 
  

trenbideetako ibilgailuak (4816) 
  

trenbideko garraioa (4816) 
  

trenbideko materiala 
   USE errail gaineko ibilgailua(4816) 
  

trenbideko tarifa (4806) 
  

trenbideko tunela 
   USE tunela(4806) 
  

trenbideko zirkulazioa 
   USE trenbideko garraioa(4816) 
  

trenbidezko garraioa 
   USE trenbideko garraioa(4816) 
  

trenbidezko komunikazioa 
   USE trenbideko garraioa(4816) 
  

tunela (4806) 
  

turismo-hegazkina 
   USE hegazkina(4826) 
  

turismoko autoa 
   USE automobila(4816) 
  

txalupiloa 
   USE gabarra(4821) 
  

txartel berdea 
   USE ibilgailuaren agiriak(4806) 
  

txartel grisa 
   USE ibilgailuaren agiriak(4806) 
  

txartel-erreserba 
   USE erreserba(4811) 
  

txartela 
   USE garraio-titulua(4806) 
  

ubidea 
   USE barruko ur-ibilgua(4821) 
  

ur gaineko zur-garraioa (4821) 
  

zama (4811) 
  

zama astunak garraiatzeko ibilgailua (4811) 
  

zama erabilgarria (4811) 
  

zama-ontzia (4821) 
  

ziklomotorra 
   USE bi gurpileko ibilgailua(4816) 
  

Zirkulazio Kodea (4806) 
  

zirkulazio-arauak (4806) 
  

zirkulazio-seinalea 
   USE seinaleak(4806) 
  

zirkulazioaren kontrola (4806) 
  

zirkulazioari buruzko arauak 
   USE zirkulazio-arauak(4806) 
  

zisterna-kamioia 
   USE industria-ibilgailua(4816) 
  

zisterna-ontzia (4821) 
  

zubia 
   USE fabrika-obra(4806) 
  

zubibidea 
   USE fabrika-obra(4806) 
 


