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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1213 

frá 12. júlí 2019 

um ítarleg ákvæði sem tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglna um rekstrarsamhæfi og 

samrýmanleika innbyggðs vigtunarbúnaðar samkvæmt tilskipun ráðsins 96/53/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/53/EB frá 25. júlí 1996 (1), einkum 5. mgr. 10. gr. d, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Innbyggður vigtunarbúnaður er kostur sem aðildarríkjunum býðst samkvæmt tilskipun ráðsins 96/53/EB til að hafa 

eftirlit með ökutækjum eða samtengdum ökutækjum sem kunna að vera ofhlaðin. 

2) Til að tryggja rekstrarsamhæfi ætti innbyggði vigtunarbúnaðurinn, í samræmi við ákvæði annarrar málsgreinar 5. mgr. 

10. gr. d í tilskipun 96/53/EB, að vera fær um að senda vigtunargögn, hvenær sem er, frá ökutæki á ferð til lögbærra 

yfirvalda og til ökumanns þess í gegnum skilflöt sem skilgreindur er í stöðlum Staðlasamtaka Evrópu fyrir sérhæfð, 

skammdræg fjarskiptakerfi (CEN DSRC). Því ætti að samþykkja tækniforskriftir, sem laga innihald staðlanna að 

sérstökum eiginleikum upplýsinganna sem innbyggður vigtunarbúnaður á að veita. 

3) Heimilt er að koma innbyggðum vigtunarbúnaði fyrir í vélknúnum ökutækjum og einnig í eftirvögnum og 

festivögnum. Nauðsynlegt er að tryggja að innbyggður vigtunarbúnaður, sem er komið fyrir í mismunandi ökutækjum 

samtengdra ökutækja, sé innbyrðis samrýmanlegur. Tryggja ætti samrýmanleika með framkvæmd evrópskra staðla um 

samvirk skynvædd flutningakerfi (C-ITS), eins og um getur í framseldu gerðinni, sem kemur til viðbótar við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB (2) að því er varðar útbreiðslu og hagnýt not af samvirkum skynvæddum 

flutningakerfum. 

4) Aðildarríki, sem krefjast þess að innbyggður vigtunarbúnaður sé settur upp, ættu að geta undanþegið frá þessari 

skuldbindingu ökutæki eða samtengd ökutæki þar sem ómögulegt er að fara yfir leyfilega hámarksþyngd, s.s. eftirvagnar 

eða festivagnar sem eru sérstaklega hannaðir til að flytja vökva eða búfé. 

5) Notkun á innbyggðum vigtunarbúnaði í því skyni að framfylgja lögum getur haft í för með sér tilraunir til að hagræða 

gögnum, eins og raunin er með önnur kerfi í ökutækjum, s.s. stafrænum ökurita eða kerfum til að takmarka losun. Í því 

skyni að viðhalda tilhlýðilegu öryggisstigi gegn hagræðingu á gögnum verður að tryggja samskipti milli vélknúins 

ökutækis og eftirvagns eða festivagns. Auk þess ætti vottunarstofa, sem er viðurkennd af stjórnarnefndinni innan ramma 

"samningsins um gagnkvæma viðurkenningu vottorða um öryggismat á sviði upplýsingatækni“ frá nefnd háttsettra 

embættismanna um öryggi upplýsingakerfa (SOG-IS), að votta innbyggðan vigtunarbúnað samkvæmt sameiginlegri 

viðmiðun.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 313/2019 frá 

13. desember 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Tilskipun ráðsins 96/53/EB frá 25. júlí 1996 um að ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan aðildarríkja og milli landa og 

leyfilega hámarksþyngd vegna umferðar milli landa fyrir tiltekin ökutæki sem eru í notkun í Bandalaginu (Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996,  

bls. 59). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB frá 7. júlí 2010 um ramma um útbreiðslu skynvæddra flutningakerfa á sviði flutninga á 

vegum og um tengingu þeirra við aðra flutningsmáta (Stjtíð. ESB L 207, 6.8.2010, bls. 1). 
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6) Aðildarríki sem kjósa að setja upp innbyggðan vigtunarbúnað í ökutæki ættu að tryggja að ökutækið verði skoðað með 

tilliti til búnaðarins á verkstæðum fyrir innbyggðan vigtunarbúnað. Til þess að tryggja samræmda framkvæmd á þeim 

reglum um rekstrarsamhæfi sem settar eru fram í þessari reglugerð ættu þessi verkstæði að tryggja að innbyggði 

búnaðurinn starfi með nægilegri nákvæmni. Þessi verkstæði geta verið, með fyrirvara um að gerðar séu nauðsynlegar 

breytingar, prófunarstöðvar sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB (3), verkstæði sem um 

getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 (4), eða önnur verkstæði sem uppfylla kröfurnar sem 

kveðið er á um í þessari reglugerð. Aðildarríki, sem kjósa að taka ekki upp innbyggðan vigtunarbúnað á grundvelli 

1. mgr. 10. gr. d í tilskipun 96/53/EB, ættu ekki að þurfa að koma þessum verkstæðum á fót. 

7) Núverandi staða í tækni gerir hvorki kleift að taka í notkun CEN DSRC- né C-ITS-samskiptastaðla í innbyggðum 

vigtunarbúnaði fyrir 27. maí 2021. Þess vegna ætti að samþykkja áfangaskipta nálgun við að taka í notkun innbyggðan 

vigtunarbúnað svo að innan iðnaðarins megi þróa vörur sem uppfylla kröfur þessarar reglugerðar, einkum ákvæði 

II. viðauka og tilteknar kröfur III. viðauka. Þau aðildarríki sem kjósa að setja upp innbyggðan vigtunarbúnað ættu, fyrir 

27. maí 2021, að beita kröfunum sem vísa í 1. áfanga sem settar eru fram í I. og III. viðauka. Veita ætti þriggja ára 

viðbótarfrest til að hrinda í framkvæmd kröfunum sem settar eru í II. viðauka og þeim sem vísa í 2. áfanga sem settar 

eru fram í I. og III. viðauka. 

8) Aðildarríkjum er heimilt að grípa til sértækra ráðstafana til að gera kröfu um að ökutækin, sem sæta eftirliti lögbærra 

yfirvalda til að tryggja að farið sé að ákvæðum tilskipunar 96/53/EB, sem tekin eru í notkun frá 27. maí 2021 og eru 

skráð á yfirráðasvæði þeirra, séu búin innbyggðum vigtunarbúnaði. Það ætti ekki að vera nauðsynlegt að festa slíkan 

búnað á ökutæki sem eru tekin í notkun og skráð fyrir þessa dagsetningu. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flutninga á vegum, sem 

um getur í 10. gr. i tilskipunar 96/53/EB. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gildissvið 

1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um samræmd skilyrði fyrir rekstrarsamhæfi og samrýmanleika innbyggðs vigtunar-

búnaður, sem er komið fyrir í ökutækjum eða samtengdum ökutækjum, í því skyni að tryggja samræmi við ákvæði 4. og 5. mgr. 

10. gr. d í tilskipun ráðsins 96/53/EB eða við kröfurnar um hámarksþyngd vegna umferðar innanlands í aðildarríkinu þar sem 

ökutækið er í notkun. 

2. Þessi reglugerð gildir ekki um aðildarríki sem hafa kosið að taka ekki í notkun innbyggðan vigtunarbúnað í samræmi við 

1. mgr. 10. gr. d í tilskipun 96/53/EB. 

3. Aðildarríki geta veitt ökutækjum eða samtengdum ökutækjum undanþágu frá kröfunni um uppsetningu á innbyggðum 

vigtunarbúnaði þegar hönnun þeirra eða gerð farms gerir það ómögulegt að fara yfir leyfilega hámarksþyngd. Þessar undan-

þágur skulu ekki grundvallast á tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækis með hleðslu, sem framleiðandi gefur upp. 

Ökutæki eða samtengd ökutæki sem falla undir undanþágu geta samt sem áður sætt eftirliti lögbærra yfirvalda að því er varðar 

leyfilega hámarksþyngd. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Eftirfarandi skilgreiningar gilda: 

a) „innbyggður vigtunarbúnaður“ (e. on-board weighing equipment, OBW): búnaður um borð í ökutæki sem getur ákvarðað 

heildarþyngd eða ásþunga, 

b) „heildarþyngd“: heildarþyngd vélknúins ökutækis og, í tilviki samtengdra ökutækja, heildarþyngd samtengdra ökutækja 

samkvæmt mælingu innbyggða vigtunarbúnaðarins, í kílógrömmum,  

  

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB frá 3. apríl 2014 um reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og 

eftirvagna þeirra og um niðurfellingu á tilskipun 2009/40/EB (Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 51). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar 

ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (Stjtíð. ESB L 60, 

28.2.2014, bls. 1). 
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c) „ásþungi“ eða „álag á ás“: þyngd áss eða ásahóps með hleðslu, samkvæmt mælingu innbyggða vigtunarbúnaðarins, í 

kílógrömmum, 

d) „útreiknuð þyngd“ eða „þyngdargildi“: annaðhvort heildarþyngdin eða ásþunginn, í kílógrömmum, 

e) „eining í vélknúnu ökutæki“ (e. motor vehicle unit, („MVU-eining“)): sá hluti af innbyggða vigtunarbúnaðinum sem 

komið er fyrir í vélknúna ökutækinu, að undanskildum skynjurunum, sem getur safnað, geymt og unnið úr gögnum og 

reiknað þyngdargildi út frá þessum gögnum, 

f) „eining í eftirvagni“ (e. trailer unit, TU-eining): sá hluti af innbyggða vigtunarbúnaðinum sem komið er fyrir í eftirvagni 

eða festivagni, að undanskildum skynjurunum, sem getur safnað, geymt og unnið úr gögnum frá búnaði í eftirvagni eða 

festivagni og reiknað ásþunga út frá þessum gögnum, 

g) „sérhæfður, skammdrægur fjarskiptabúnaður fyrir skráningarhluta ökurita“ (e. dedicated short range communication 

vehicle unit, DSRC-VU): „fjartengdur snemmgreiningarbúnaður“, sem um getur í 14. viðbæti við I. viðauka C við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/799 (5), sem getur tekið við gögnum frá innbyggða 

vigtunarkerfinu (OWS-gögnum) annaðhvort frá MVU-einingunni eða C-ITS-stöðinni og senda þau í aflestrartæki 

fjartengds snemmgreiningarbúnaðar, 

h) „aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar“ (e. remote early detection communication reader, („REDCR-

búnaður“)): aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar, sem löggæsluyfirvöld hafa yfir að ráða og sem getur lesið 

OWS-gögnin sem send eru frá DSRC-VU-búnaðinum. REDCR-búnaðurinn getur verið sama tæki og er notað við aflestur 

á fjarvöktunargögnum fyrir ökurita (RTM-gögn) samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/799, þó skulu bæði RTM-gögnin og 

OWS-gögnin send samkvæmt tveim aðskildum beiðnum frá REDCR-búnaðinum, 

i) „vigtunargögn“: óunnin gögn sem eru send á milli eininga í innbyggða vigtunarbúnaðinum sem vinna skal úr til að fá 

útreiknaða þyngd, 

j) „gögn frá innbyggðu vigtunarkerfi“ (e. on-board weighing system data, („OWS-gögn“)): örugg gögn á skilgreindu formi, 

sem REDCR-búnaðurinn biður DSRC-VU-búnaðinn um, 

k) „skynjari“: sá hluti innbyggða vigtunarbúnaðarins sem getur aflað vigtunargagna með því að mæla tilteknar eðlisrænar 

breytur, sem eru gögnin sem MVU-einingin eða TU-einingin notar við frekari vinnslu, 

l) „stöð fyrir samvirk skynvædd flutningakerfi“ („C-ITS-stöð“)(e. cooperative intelligent transport systems station): stöð 

fyrir samvirk skynvædd flutningakerfi í skilningi framseldu gerðarinnar sem kemur til viðbótar við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/40/ESB að því er varðar útbreiðslu og hagnýta not af samvirkum skynvæddum flutningakerfum, 

sem samþykkt var á grundvelli 1. mgr. 6. gr. þeirrar tilskipunar, 

m) „staðfangstengingarstig“ (e. address assignment phase): bráðabirgðastig rafrænna samskipta milli samtengdra ökutækja 

þar sem hverju ökutæki er úthlutuð staðsetning, 

n) „verkstæði fyrir innbyggðan vigtunarbúnað“ (OBW-verkstæði): verkstæði sem hefur leyfi frá aðildarríki til að framkvæma 

skoðanir á innbyggðum vigtunarbúnaði. 

3. gr. 

Vottunarstefna 

Aðildarríki skulu sjá til þess að a.m.k. ein rótarvottunarstöð, skráningaryfirvald (e. enrolment authority) og leyfisveitingar-

yfirvald (e. authorisation authority) geti framkvæmt, að því er varðar innbyggðan vigtunarbúnað, aðgerðirnar sem settar eru 

fram í vottunarstefnunni fyrir útbreiðslu og notkun evrópskra samvirkra skynvæddra flutningakerfa (C-ITS) sem um getur í 

framseldu gerðinni sem kemur til viðbótar við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB að því er varðar útbreiðslu og 

hagnýt not af samvirkum skynvæddum flutningakerfum, sem samþykkt var á grundvelli 1. mgr. 6. gr. þeirrar tilskipunar. 

4. gr. 

Reglubundnar skoðanir 

1. Innbyggður vigtunarbúnaður skal gangast undir reglubundna skoðun á verkstæði fyrir innbyggðan vigtunarbúnað annað 

hvert ár eftir uppsetningu í ökutækinu eða samtengdu ökutækjunum. 

2. Reglubundnar skoðanir skulu framkvæmdar í samræmi við IV. viðauka.  

  

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/799 frá 18. mars 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 165/2014 þar sem mælt er fyrir um kröfur um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir ökurita og íhluta þeirra 

(Stjtíð. ESB L 139, 26.5.2016, bls. 1). 
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3. Með skoðununum skal sjá til þess að eftirfarandi kröfur séu uppfylltar: 

a) að innbyggði vigtunarbúnaðurinn hafi verið settur upp í samræmi við upplýsingaskjölin frá framleiðandanum og er 

viðeigandi fyrir ökutækið, 

b) að innbyggði vigtunarbúnaðurinn virki rétt og skili vigtunargildunum á nákvæman hátt, 

c) að enginn búnaður til að hagræða gögnum sé tengdur við innbyggða vigtunarbúnaðinn eða ummerki um notkun slíks 

búnaðar. 

4. Við lok skoðunarinnar skal OBW-verkstæðið gefa út skoðunarskýrslu fyrir innbyggða vigtunarbúnaðinn. Afrit af skýrs-

lunni skal geymt í ökutækinu. 

5. Í skýrslunni skulu a.m.k. koma fram eftirfarandi upplýsingar: 

a) verksmiðjunúmer ökutækis (e. VIN number eða chassis number), 

b) staður og dagsetning prófunarinnar, 

c) hvort ökutækið hafi staðist prófunina (já/nei), 

d) annmarkar sem komu í ljós, þ.m.t. hagræðing gagna, auk samþykktra úrræða, 

e) dagsetning næstu reglubundinnar skoðunar eða hvenær núgildandi vottorð rennur út, ef þessar upplýsingar eru ekki veittar 

með öðrum hætti, 

f) nafn, heimilisfang og kenninúmer OBW-verkstæðisins og undirritun eða auðkenni skoðunarmannsins sem ber ábyrgð á 

skoðuninni, 

g) merki, gerð, auðkennisnúmer, númer gerðarprófunarvottorðs og dagsetning síðustu sannprófunar á vottaða vigtunar-

búnaðinum sem er notaður við reglubundnu skoðunina. 

6. Skoðunarskýrslur skulu geymdar í a.m.k. tvö ár frá því að skýrslan var gerð, þó geta aðildarríkin ákveðið að senda 

lögbæra yfirvaldinu skoðunarskýrslurnar á þessu tímabili. Í tilvikum þar sem skoðunarskýrslurnar eru geymdar á OBW-

verkstæðinu skal verkstæðið, að beiðni lögbæra yfirvaldsins, gera aðgengilegar þær skýrslur um skoðanir og kvarðanir sem eru 

framkvæmdar á tímabilinu. 

5. gr. 

OBW-verkstæði 

1. Aðildarríki skulu viðurkenna, gera reglubundið úttekt á og votta OBW-verkstæði sem hafa heimild til að framkvæma 

skoðanir á innbyggðum vigtunarbúnaði. 

2. Aðildarríki skulu sjá til þess að OBW-verkstæði, sem eru staðsett á yfirráðasvæði þeirra, framkvæmi skoðanir á 

innbyggðum vigtunarbúnaði með áreiðanlegum hætti. Í þeim tilgangi skulu þau ákvarða og birta verklagsreglur til að tryggja að 

eftirfarandi lágmarkskröfur séu uppfylltar: 

a) að starfsfólk OBW-verkstæðisins hafi hlotið tilhlýðilega þjálfun, 

b) að sá búnaður sem er nauðsynlegur til að framkvæma viðeigandi prófanir og verkefni sé aðgengilegur og vottaður í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/31/ESB (6) eða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/32/ESB (7), 

c) að verkstæðin hafi gott orðspor. 

3. OBW-verkstæði skulu gangast undir eftirfarandi úttektir: 

a) úttekt af hálfu eftirlitsaðila, eigi sjaldnar en á fimm ára fresti, á því verklagi sem er beitt þegar innbyggður vigtunarbúnaður 

er meðhöndlaður. Við úttektina skal lögð áhersla á þau verkefni og þá starfsemi sem mælt er fyrir um í 1. lið í V. viðauka 

við tilskipun 2014/45/ESB; eftirlitsaðilinn skal uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. lið í þeim viðauka, 

b) fyrirvaralausar tæknilegar úttektir má einnig framkvæma í því skyni að kanna uppsetningar, skoðanir og, eftir því sem við 

á, kvarðanir sem eru framkvæmdar. 

  

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/31/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða ósjálfvirkan 

vogarbúnað fram á markaði (Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 107). 

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/32/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða mælitæki fram á 

markaði (Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 149). 
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4. Aðildarríki skulu grípa til viðeigandi ráðstafana í því skyni að koma í veg fyrir hagsmunaárekstur milli OBW-verkstæða 

og flutningafyrirtækja. Ef alvarleg hætta er á hagsmunaárekstri, þ.m.t. þegar flutningafyrirtæki er eigandi að OBW-verkstæði, 

skal grípa til sértækra ráðstafana til að tryggja að OBW-verkstæði uppfylli kröfur þessarar greinar. 

5. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu birta á vefsetrum sínum uppfærða skrá yfir OBW-verkstæði, sem inniheldur 

a.m.k. eftirfarandi gögn: 

a) kenninúmer verkstæðisins og heiti [aðilans/aðilanna] sem reka verkstæðið, 

b) póstfang, 

c) tölvupóstfang, 

d) símanúmer. 

6. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu, annaðhvort tímabundið eða til frambúðar, afturkalla viðurkenningar OBW-

verkstæða sem uppfylla ekki skuldbindingar sínar samkvæmt þessari reglugerð. 

6. gr. 

Gildistaka og beiting 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 27. maí 2021. 

Ákvæði d-liðar liðar 1.4, liðar 5.3 og 8.1 í I. viðauka, ákvæði II. viðauka og ákvæði 3. liðar, liðar 8.2 og 10. liðar í III. viðauka 

skulu þó gilda frá 27. maí 2024. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 12. júlí 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

ALMENN ÁKVÆÐI UM INNBYGGÐAN VIGTUNARBÚNAÐ (OBW) 

1. Almenn ákvæði 

1.1. Eftirfarandi tegundir kerfa fyrir innbyggðan vigtunarbúnað (OBW-kerfi) falla undir gildissvið þessarar reglugerðar: 

a) virkt kerfi: OBW-kerfi sem ákvarðar þyngdina með því að safna og vinna úr upplýsingum úr breytum sem er náð á 

meðan ökutækið er á hreyfingu, s.s. hröðun, dráttar- eða hemlunarkraftar, og sem eiga sér ekki stað þegar ökutækið 

er kyrrstætt, 

b) kyrrstöðukerfi: OBW-kerfi sem ákvarðar þyngd með upplýsingum úr breytum sem er náð á meðan ökutækið er 

kyrrstætt, s.s. þrýstingur í loftpúða. 

1.2. Framkvæmd þessarar reglugerðar er í tveimur áföngum: 

a) Innbyggður vigtunarbúnaður í 1. áfanga, sem um getur í lið 5.2, 

b) Innbyggður vigtunarbúnaður í 2. áfanga, sem um getur í lið 5.3. 

1.3. Innbyggði vigtunarbúnaðurinn skal reikna út heildarþyngdina og mögulega ásþungann. 

1.4. Innbyggði vigtunarbúnaðurinn skal samanstanda af eftirfarandi þáttum: 

a) MVU-einingu, sem er komið fyrir í vélknúna ökutækinu, 

b) mögulega TU-einingu, sem er komið fyrir í eftirvagninum eða festivagninum, 

c) skynjara, 

d) að því er varðar 2. áfanga, C-ITS-stöð í hverju ökutæki, annaðhvort með MVU- eða TU-einingu. 

1.5. MVU-einingin og TU-einingin geta hvor um sig samanstaðið af einni vinnslueiningu eða verið skipt niður í mismunandi 

einingar. 

2. Eining í vélknúnu ökutæki (MVU-eining) 

MVU-einingin skal: 

a) taka við upplýsingum um álag á ás frá TU-einingu, ef hún er til staðar, 

b) safna vigtunargögnum frá skynjurunum í ökutækinu, 

c) vinna úr fyrirliggjandi upplýsingum og reikna út samsvarandi vigtunargildi. 

3. Eining í eftirvagni (TU-eining) 

Ef hún er til staðar, skal TU-einingin: 

a) safna vigtunargögnum frá skynjurunum í eftirvagninum eða festivagninum, vinna úr fyrirliggjandi upplýsingum og 

reikna ásþungann út frá þessum gögnum, 

b) senda vigtunargildi áss til vélknúna ökutækisins. 

4. Útreikningur á þyngd 

4.1. Að því er varðar virk kerfi skal fyrsta vigtunargildið reiknað út eigi síðar en fimmtán mínútum eftir að ökutækið byrjar 

að færast úr stað og aftur á 10 mínútna fresti framvegis eða oftar. 

4.2. Að því er varðar kyrrstöðukerfi skulu vigtunargildi reiknuð út á mínútu fresti þegar kveikjan er á og ökutækið er 

kyrrstætt. 

4.3. Útreiknuð þyngd skal gefin upp með minnst 100 kg nákvæmni.  
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5. Upplýsingaskipti milli vélknúins ökutækis og eftirvagna eða festivagna samtengdra ökutækja 

5.1. Sérhver eftirvagn eða festivagn skal láta vélknúna ökutækinu í té þau vigtunargildi sem reiknuð eru út af þeim 

fyrrnefnda í samræmi við lið 5.2 eða 5.3, eftir því sem við á. 

5.2. Innbyggður vigtunarbúnaður í 1. áfanga 

5.2.1. Hverjum eftirvagni eða festivagni skal úthlutuð staðsetning innan samtengdu ökutækjanna innan ramma virkrar 

staðfangstengingar eins og sett er fram í ISO-staðli 11992-2:2014. 

5.2.2. Að staðfangstengingarstiginu loknu skal TU-einingin í sérhverjum eftirvagni eða festivagni senda MVU-einingunni 

summu álags á ása eða álag á ás í samræmi við lýsingarnar sem eru lagðar fram í lið 6.5.4.7. og 6.5.5.42 í staðlinum ISO 

11992-2:2014. 

5.2.3. Skilaboðin um summu álags á ása eða álag á ás skulu fylgja forskriftunum sem settar fram í staðlinum ISO 11992-

2:2014 fyrir skilaboð af tegundinni EBS22 og RGE22. 

5.2.4. Snið, beining og almenn gildisbil skilaboðanna skulu vera í samræmi við liði 6.1, 6.3 og 6.4 í staðlinum ISO 11992-

2:2014. 

5.3. Innbyggður vigtunarbúnaður í 2. áfanga 

Upplýsingaskipti milli vélknúna ökutækisins og dreginna eftirvagna eða festivagna skal fara fram í gegnum C-ITS-stöð, 

eins og sett er fram í II. viðauka. 

5.4. Að því er varðar innbyggðan vigtunarbúnað bæði í 1. og 2. áfanga er heimilt að nota mismunandi forskriftir að því 

tilskildu að innbyggði vigtunarbúnaðurinn í vélknúna ökutækinu og í eftirvögnunum eða festivögnunum sé í samræmi 

við þær. 

6. Gagnaforvinnsla og -flutningur í DSRC-VU-búnaðinn 

MVU-einingin, fyrir 1. áfanga, eða C-ITS-stöðin í vélknúna ökutækinu, fyrir 2. áfanga, skal senda DSRC-VU-

búnaðinum OWS-gögnin í samræmi við III. viðauka. 

Mynd 1 

Dæmi um fyrirkomulag fyrir innbyggðan vigtunarbúnað í 1. áfanga fyrir samtengd ökutæki sem samanstanda af 

vörubifreið og festivagni 

 

Mynd 2 

Dæmi um fyrirkomulag fyrir innbyggðan vigtunarbúnað í 2. áfanga fyrir samtengd ökutæki sem samanstanda af 

vörubifreið og festivagni 
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7. Upplýsingar til ökumannsins um þyngd 

Ökumanni skulu birtast á skjá a.m.k. upplýsingar um heildarþyngdina. 

8. Nákvæmni 

8.1. Nákvæmnin fyrir reiknaða þyngd skal vera ± 5% eða meiri þegar ökutækið er hlaðið yfir 90% af leyfilegri 

hámarksþyngd. 

8.2. Þrátt fyrir ákvæði liðar 8.1 má nákvæmnin fyrir innbyggðan vigtunarbúnað í 1. áfanga vera ± 10% eða meiri. 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

SÉRTÆK ÁKVÆÐI FYRIR INNBYGGÐAN VIGTUNARBÚNAÐ Í 2. ÁFANGA 

1. Þessi viðauki gildir eingöngu um innbyggðan vigtunarbúnað í 2. áfanga 

2. Vélknúna ökutækið og þeir eftirvagnar eða festivagnar, sem eru hluti af samtengdum ökutækjum og eru búnir TU-

einingu, skulu vera með C-ITS-stöð sem er tengd við MVU-eininguna eða TU-eininguna í viðeigandi ökutæki. Hægt er 

að samþætta MUV-eininguna og TU-eininguna í viðkomandi C-ITS-stöð. 

3. MVU-einingin og TU-einingin skulu senda C-ITS-stöðvunum, sem þær tengjast, þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar 

við sendingu skilaboða í samræmi við lið 4.3 í þessum viðauka. 

Mynd 3 

Dæmi um flæði boða í innbyggðum vigtunarbúnaði (OBW) í 2. áfanga 

 

4. Upplýsingaskipti milli vélknúins ökutækis og eftirvagns eða festivagns 

4.1. Skipti á upplýsingum um þyngd milli vélknúins ökutækis og dreginna eftirvagna eða festivagna skulu fara fram með 

þráðlausri tengingu milli C-ITS-stöðvarinnar í vélknúna ökutækinu og C-ITS-stöðvanna í eftirvögnunum eða festivögn-

unum, í samræmi við staðlana EN 302 663-V1.1.1, að undanskildum ákvæðum liðar 4.2.1, EN 302 636-4-1-V1.3.1, 

EN 302 636-5.1-V2.1.1 og Evrópustaðalinn um notkun á innbyggðum vigtunarbúnaði fyrir C-ITS, sem skal þróaður af 

Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu. 

4.2. Skilaboðin sem C-ITS-stöðvar senda sín á milli skulu gerð örugg, eins og mælt er fyrir um í lið 5.1. 
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b) boð sem innihalda sértilvik af gerðinni „villa í samskiptum við innbyggðan vigtunarbúnað“: sértilvikið villa í sam-

skiptum við innbyggðan vigtunarbúnað skal sett af stað þegar C-ITS-stöðvunum tekst ekki, eftir fleiri en þrjár 

tilraunir, að koma á gagnkvæmum öruggum samskiptum í samræmi við lið 5.1, 

c) boð sem innihalda sértilvikið „tilraun til öryggisrofs“. sértilvikið tilraun til öryggisrofs skal sett af stað þegar 

innbyggði vigtunarbúnaðurinn greinir tilraun til að hagræða gögnum búnaðarins, eins og sett er fram í lið 5.2 og í 

viðbætinum. 

4.4. Snið boðanna sem nota skal í staðfangstengingarstiginu og við sendingu á upplýsingunum sem um getur í lið 4.3 skal 

sett fram í staðlinum um notkun á innbyggðum vigtunarbúnaði sem um getur í lið 4.1. 

5. Öryggisákvæði 

5.1. Örugg boðskipti milli C-ITS-stöðva 

5.1.1. Samskipti milli C-ITS-stöðva skulu gerð örugg í samræmi við Evrópustaðalinn ETSI TS 103 097-V1.3.1 og í samræmi 

við Evrópustaðalinn um notkun á innbyggðum vigtunarbúnaði fyrir C-ITS, sem um getur í lið 4.1. 

5.1.2. Í samræmi við vottunarstefnuna fyrir útbreiðslu og notkun evrópskra samvirkra skynvæddra flutningakerfa, sem 

framkvæmdastjórnin hefur samþykkt, skulu C-ITS-stöðvar fá úthlutað: 

a) skráningarskilríki (e. enrolment credential) frá skráningaryfirvaldi, sem heimilar að þær séu starfræktar sem C-ITS-

stöðvar fyrir vigtun ökutækja, 

b) fjölda leyfisbréfa (e. authorisation ticket) frá leyfisveitingaryfirvaldi sem gera þeim kleift að starfa sem hluti af 

innbyggða vigtunarbúnaðinum innan C-ITS-umhverfisins. 

5.2. Vörn gegn tilraunum til öryggisrofs 

Vörn innbyggðs vigtunarbúnaðar í 2. áfanga gegn tilraunum til öryggisrofs skal veitt í samræmi við viðbætinn við 

þennan viðauka. 

 _____  
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VIÐBÆTIR VIÐ II. VIÐAUKA 

ÖRYGGISVOTTUN FYRIR INNBYGGÐAN VIGTUNARBÚNAÐ í 2. ÁFANGA 

1. MVU-einingin og TU-einingin skulu vera öryggisvottaðar samkvæmt kerfinu um sameiginlegar viðmiðanir (e. Common 

Criteria Scheme). Í þessum viðbæti eru MVU-einingin og TU-einingin hér á eftir nefndar „OBW-VU-einingar“. 

2. Lágmarksöryggiskröfurnar, sem OBW-VU-einingar þurfa að uppfylla, skulu skilgreindar í öryggismarkmiði (e. Security 

Target) samkvæmt kerfinu um sameiginlegar viðmiðanir. 

3. Framleiðandi búnaðarins, sem þarf að votta, skal semja drög að öryggismarkmiðinu og skal það samþykkt af öryggisvottunar-

aðilum á sviði upplýsingatækni á vegum hins opinbera, sem skipulagðir eru innan vinnuhópsins um sameiginlegu túlkunina 

(JIWG) sem styður gagnkvæma viðurkenningu á vottorðum undir SOGIS-MRA samningnum (samningur um gagnkvæma 

viðurkenningu vottorða um öryggismat á sviði upplýsingatækni). 

4. V2X-gáttin og varbúnaðurinn fyrir C-ITS-stöðvarnar skulu öryggisvottuð samkvæmt þeim verndarsniðum sem samstarfs-

hópurinn um samskipti á milli ökutækja (e. Car2Car Communication Consortium) hefur þróað fyrir V2X-gáttina og 

varbúnaðinn. 

5. Fullvissustigið fyrir öryggisvottun á OBW-VU-einingunum skal vera EAL2. Ef ökuritinn er notaður sem MVU-eining skal 

hann þó vottaður samkvæmt fullvissustigi EAL4, aukið með fullvissuþáttunum ATE_DPT.2 og AVA_VAN.5, eins og sett 

er fram í 10.viðbæti við I. viðauka C við reglugerð (ESB) 2016/799. 

6. Þættir sem öryggismarkmiðið á að vernda 

Eftirfarandi þættir skulu verndaðir: 

a) OBW-VU-boð: öll boð sem eru send eða móttekin af viðeigandi OBW-VU-einingu sem hafa að geyma upplýsingar 

sem eru nauðsynlegar við útreikning á þyngdinni. 

Viðeigandi OBW-einingar eru þær vélbúnaðar- og hugbúnaðareiningar OBW-VU-eininganna sem vinna úr upplýs-

ingum sem, við árás, gæti valdið röngum útreikningi innbyggða vigtunarbúnaðarins á heildarþyngd eða ásþunga. 

OBW-VU-eining getur verið ein viðeigandi eining eða samansett úr mismunandi viðeigandi einingum, í samræmi við 

lið 1.5 í I. viðauka, en í því tilviki skulu þær auðkenndar í öryggismarkmiðinu. 

b) Þyngdarboð: boð sem inniheldur heildarþyngd eða ásþunga sem OBW-VU-einingin hefur reiknað út. 

c) Kvörðunargögn: upplýsingar sem eru færðar inn í minni OBW-VU-einingarinnar í því skyni að kvarða innbyggða 

vigtunarbúnaðinn. 

d) Endurskoðunarupplýsingar: upplýsingar um tilraunir til öryggisrofs sem samsvara þeim ógnum sem fjallað er um í 

þessum viðbæti. 

e) OBW-VU-hugbúnaður: hugbúnaður sem er notaður í OBW-VU-einingunni til að hrinda í framkvæmd og styðja við 

aðgerðir innbyggða vigtunarbúnaðarins sem skipta máli við útreikning á þyngd og greiningu á tilraunum til öryggisrofs.  
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Mynd 4 

Dæmi um OBW-VU-boð og þyngdarboð sem skulu vernduð í MVU-einingu sem samanstendur af tveimur 

viðeigandi einingum 

 

7. Ógnir sem fjalla skal um í öryggismarkmiðinu 

Í öryggismarkmiðinu skal fjalla um eftirfarandi ógnir: 

a) T.OBW-VU_message_spoof: árásaraðili gæti skopstælt OBW-VU-boð svo að OBW-VU-einingin misreiknar heildar-

þyngdina eða ásþungann. 

b) T.OBW-VU_message_tamper: árasaraðili gæti átt við OBW-VU-boð svo að OBW-VU-einingin misreiknar heildar-

þyngdina eða ásþungann. 

c) T.Weight_message_spoof: árásaraðili gæti skopstælt þyngdarboð svo að þyngdarútreikningur OBW-VU-einingarinnar 

breytist. 

d) T.Weight_message_tamper: árasaraðili gæti átt við þyngdarboð svo að þyngdarútreikningur OBW-VU-einingarinnar 

breytist. 

e) T.Audit_spoof: árásaraðili gæti skopstælt boð um endurskoðunargögn. 

f) T.Audit_tamper: árásaraðili gæti átt við boð um endurskoðunarupplýsingar. 

g) T.Calibration_tamper: árásaraðili gæti slegið inn röng gildi sem kvörðunargögn í því skyni að fá OBW-VU-eininguna 

til að misreikna þyngdina. 

C-ITS-stöð 

Innbyggður vigtunarbúnaður (OBW) í vélknúnu ökutæki 

MVU-eining 

Þyngdarboð: ásþungi 
vélknúins ökutækis, 
heildarþyngd 

Viðeigandi eining 1: 

sækir ásþunga og 

reiknar út heildarþyngd 

vélknúins ökutækis eða 

samtengds ökutækis 
S

k
y
n

jari 

 

Þyngdarboð: ásþungi 
vélknúins ökutækis 

Viðeigandi eining 2: 

sækir óunnin gögn frá 

skynjurum og reiknar 

út ásþunga ökutækis 

OBW-boð: óunnin gögn 



27.2.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 12/481 

 

h) T.Software_tamper: árásaraðili gæti breytt eða skipt út OBW-VU-hugbúnaðinum til þess að breyta venjulegum 

útreikningi á þyngdinni. 

i) T.Stored_Data_tamper: árásaraðili gæti reynt að breyta eða eyða viðeigandi upplýsingum sem eru geymdar í OBW-

VU-einingunni, þ.m.t. endurskoðunarupplýsingum. 

8. OBW-VU-einingin skal hafa eftirfarandi öryggismarkmið: 

a) O.Plausibility_validation: OBW-VU-einingin skal sannreyna að upplýsingar, sem berast með aðsendu boði til 

viðeigandi einingar, annaðhvort frá skynjurunum eða annarri einingu, séu áreiðanlegar á grundvelli trúverðugleika 

upplýsinganna. 

b) O.OBW-VU_stored_information_protection: OBW-VU-einingin skal geta verndað vistaðan hugbúnað og gögn frá því 

að átt sé við þau. 

c) O.Notification: OBW-VU-einingin skal geta tilkynnt um tilraun til öryggisrofs. 

9. Grunnforsendur 

a) Boðin T.OBW-VU_message_spoof eru meðhöndluð með O.Plausibility_validation og O.Notification. 

b) Boðin T.OBW-VU_message_tamper eru meðhöndluð með O.Plausibility_validation og O.Notification. 

c) Boðin T.Weight_message_spoof eru meðhöndluð með O.Plausibility_validation og O.Notification. 

d) Boðin T.Weight_message_tamper eru meðhöndluð með O.Plausibility_validation og O.Notification. 

e) Boðin T.Audit_spoof eru meðhöndluð með O.Plausibility_validation og O.Notification. 

f) Boðin T.Calibration_tamper eru meðhöndluð með O.Plausibility_validation og O.Notification. 

g) Boðin T.Software_tamper eru meðhöndluð með O.OBW-VU_stored_information_protection og O.Notification. 

h) T.Stored_data_tamper eru meðhöndluð með O.OBW-VU_stored_information_protection og O.Notification. 

Tafla 1 

Grunnforsendur öryggismarkmiða 

 O.Plausibility_validation 
O.OBW-VU_stored_ 

information_protection 
O.Notification 

T.OBW_message_spoof X  X 

T.OBW_message_tamper X  X 

T.Weight_message_spoof X  X 

T.Weight_message_tamper X  X 

T.Audit_spoof X  X 

T.Audit_tamper X  X 

T.Calibration_tamper X  X 

T.Software_tamper  X X 

T.Stored_data_tamper  X X 
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III. VIÐAUKI 

GAGNAFORVINNSLA OG FLUTNINGUR UPPLÝSINGA Í AFLESTRARTÆKI FJARTENGDS 

SNEMMGREININGARBÚNAÐAR (REDCR) 

1. Í þessum viðauka, sem kemur til fyllingar við 14. viðbæti I. viðauka C við reglugerð (ESB) 2016/799 (hér á eftir 

nefndur 14. viðbætir), eru tilgreindar kröfurnar að því er varðar forvinnslu og flutning OWS-gagna frá vélknúna 

ökutækinu í REDCR-búnaðinn. 

2. Flutningur OWS-gagna fyrir innbyggðan vigtunarbúnað í 1. áfanga 

2.1. MVU-einingin skal afhenda sérhæfða, skammdræga fjarskiptabúnaðinum fyrir skráningarhluta ökurita (DSRC-VU-

búnaðinum) OWS-gögnin. 

2.2. MVU-einingin skal: 

2.2.1. safna saman OWS-gögnunum með upplýsingunum frá MVU-einingunni og TU-einingunni samkvæmt gagnaskipaninni 

sem er sett fram í 6. lið, 

2.2.2. áframsenda OWS-gögnin til DSRC-VU-búnaðarins sem flytur þau svo áfram í REDCR-búnaðinn. 

Mynd 5 

Flutningur OWS-gagna frá MVU-einingunni til REDCR-búnaðarins fyrir innbyggðan vigtunarbúnað í 1. áfanga 

 

3. Flutningur OWS-gagna fyrir innbyggðan vigtunarbúnað í 2. áfanga 

3.1. C-ITS-stöðin í vélknúna ökutækinu skal afhenda DSRC-VU-búnaðinum OWS-gögn. 

Mynd 6 

Flutningur OWS-gagna frá C-ITS-stöðinni til REDCR-búnaðarins fyrir innbyggðan vigtunarbúnað í 2. áfanga 

 

 

MVU-eining 

Innbyggður vigtunarbúnaður (OBW) í vélknúnu ökutæki 

OWS-gögn DSRC-VU REDCR OWS-

gögn 

Innbyggður 

vigtunarbúnaður 

(OBW) í vélknúnu 

ökutæki 

C-ITS-stöð í 

vélknúna ökutækinu 

OWS-gögn 

sem gerð hafa 

verið örugg 
DSRC-VU REDCR OWS-gögn 

sem gerð 

hafa verið 

örugg 
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3.2. C-ITS-stöðin í vélknúna ökutækinu skal: 

3.2.1. safna saman OWS-gögnunum með upplýsingum frá MVU-einingunni og C-ITS-stöðunum í dregnum eftirvögnum eða 

festivögnum, samkvæmt gagnaskipaninni sem er sett fram í 6. lið 

3.2.2. gera OWS-gögnin örugg, eins og mælt er fyrir um í 8. lið, og 

3.2.3. áframsenda OWS-gögnin til DSRC-VU-búnaðarins sem flytur þau svo áfram í REDCR-búnaðinn. 

4. Gagnaflutning milli DSRC-VU-búnaðarins og annaðhvort MVU-einingarinnar (í 1. áfanga) eða C-ITS-stöðvarinnar í 

vélknúna ökutækinu (í 2. áfanga) skal framkvæma í samræmi við lið 5.6 í 14. viðbæti, þar sem „VU“ ber að skilja sem 

annaðhvort MVU eða C-ITS-stöðina, með hliðsjón af áfanga. 

5. Boðskipti milli DSRC-VU- og REDCR-búnaðarins 

5.1. Boðskipti milli DSRC-VU- og REDCR-búnaðar skal fara fram í gegnum skilflötinn sem skilgreindur er í stöðlum 

Staðlasamtaka Evrópu fyrir sérhæfð, skammdræg fjarskiptakerfi EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 og ISO 

14906, eins og um getur í tilskipun ráðsins 96/53/EB. 

5.2. Samskiptareglur um hreyfingar vegna niðurhals OWS-gagna yfir 5,8 GHz tengingu við DSRC-skilflöt skulu vera þær 

sömu og eru notaðar fyrir RTM-gögnin í lið 5.4.1 í 14. viðbæti og eini munurinn er sá að kennimark viðfangsins, sem 

vísar til TARV-staðalsins, mun skírskota til 20. hluta í ISO-staðlinum 15638 (TARV) sem tengist WOB/OWS. 

5.3. Skipanirnar sem eru notaðar fyrir OWS-hreyfingu skulu vera þær sömu og eru settar fram í lið 5.4.2 í 14. viðbæti fyrir 

RTM-hreyfingu. 

5.4. Röð spurnarskipana fyrir OWS-gögn verður sú sama og er sett fram í lið 5.4.3 í 14. viðbæti fyrir RTM-gögn. 

5.5. Tilhögun gagnaflutnings og lýsing á hreyfingum í DSRC-búnaði skulu vera þær sömu og settar eru fram í lið 5.4.6 og 

5.4.7 í 14. viðbæti. Hins vegar skal þjónustutaflan fyrir ökutæki (VST-töfluna) aðlöguð fyrir flutning á OWS-gögnum. 

Af þessum sökum skal Ows-ContextMark koma í stað Rtm-ContextMark, með kennimark viðfangs sem skal skírskota 

til 20. hluta í ISO-staðlinum 15638 (TARV) sem tengist WOB/OWS. 

5.6. Efnislegar breytur skilflata DSRC-búnaðar skulu vera þær sömu og settar eru fram í lið 5.3 í 14. viðbæti. 
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6. Gagnaskipan 

Skilgreiningin á ASN.1-einingunni fyrir DSRC-gögnin í OWS-verkbúnaðinum er sem hér segir: 
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7. OWS-gagnastök, aðgerðir sem eru framkvæmdar, og skilgreiningar: 

OWS-gögnin skulu annaðhvort reiknuð með MVU-einingunni (1. áfangi) eða C-ITS-stöðinni í vélknúna ökutækinu  

(2. áfangi) samkvæmt töflu 1 

Tafla 1 

OWS-gagnastök, aðgerðir sem eru framkvæmdar og skilgreiningar 

OWS-gagnastak 
Aðgerð sem C-ITS-stöðin í vélknúna 

ökutækinu framkvæmir 
Athugasemd ASN.1-skilgreining á gögnum 

OWS1 

Heildarþyngd 

Heiltölugildi skal myndað. Síðasta mælda 

heildarþyngdin 

recordedWeight 

INTEGER (0..65535), 

OWS2 

tæknilega leyfilegur 

hámarksmassi með 

hleðslu 

Heiltölugildi skal myndað. Tæknilega leyfilegur 

hámarksmassi með 

hleðslu samkvæmt 

yfirlýsingu framleiðanda 

maximumTechnicalWeight 

INTEGER (0..65535), 

OWS3 

Samskipan ása í 

ökutækinu 

Áttundarstrengur af stærðinni 4 skal 

myndaður. 

Samskipan ása axlesConfiguration 

OCTET STRING SIZE (4), 

OWS4 

Ásþungi 

Áttundarstrengur af stærðinni 26 skal 

myndaður. 

Þyngd á hvern ás axlesRecordedWeight 

OCTET STRING SIZE (26), 

OWS5 

Fjöldi skráninga á 

heildarþyngd 

Heiltölugildi skal myndað. 

Gildið fyrir OWS2 skal stillt þannig að 

það passi við tímasetningu núverandi 

skráningar á heildarþyngd. 

Tímastimpill núverandi 

skráðrar þyngdar 

tp15638Timestamp 

INTEGER (0..4294967295), 

OWS6 

DSRC-samskiptavilla 

Boole-gildi skal myndað. 

Úthluta skal breytunni tp15638DSRC-

communicationError TRUE-gildi ef 

innbyggði vigtunarbúnaðurinn hefur 

orðið var við a.m.k. eitt sértilvik af 

tegundinni „DSRC-samskiptavilla“ á 

næstliðnum 30 dögum. 

ANNARS, ef ekki er um er að ræða 

neitt sértilvik síðustu 30 daga, skal 

úthluta gildinu FALSE. 

1 (TRUE), gefur til kynna 

samskiptavillu milli 

innbyggða vigtunar-

búnaðarins og DSRC-

VU-búnaðarins síðustu  

30 daga 

tp15638DSRCcommunicationError, 

BOOLEAN, 

OWS7 

OBW-samskiptavilla 

Boole-gildi skal myndað. 

Úthluta skal breytunni tp15638-

CommunicationError TRUE-gildi ef 

innbyggði vigtunarbúnaðurinn hefur 

orðið var við a.m.k. eitt sértilvik af 

tegundinni „OBW-samskiptavilla“ á 

næstliðnum 30 dögum. 

ANNARS, ef ekki er um er að ræða 

neitt sértilvik síðustu 30 daga, skal 

úthluta gildinu FALSE. 

1 (TRUE), gefur til kynna 

samskiptavillu í 

innbyggða vigtunar-

búnaðinum síðustu  

30 daga 

tp15638OBWCommunicationError, 

BOOLEAN, 

OWS8 

Tilraun til öryggisrofs 

Boole-gildi skal myndað. 

Úthluta skal breytunni tp15638-

SecurityBreachAttempt TRUE-gildi ef 

innbyggði vigtunarbúnaðurinn hefur 

skráð a.m.k. eitt sértilvik af tegundinni 

„Tilraun til öryggisrofs“ á síðustu  

2 árum. 

ANNARS, ef ekki hafa verið gerðar 

tilraunir til öryggisrofs á næstliðnum 

tveim árum, skal úthluta gildinu 

FALSE. 

1 (TRUE), gefur til kynna 

tilraun til öryggisrofs í 

innbyggða vigtunar-

búnaðinum innan síðustu 

2 ára 

tp15638SecurityBreachAttempt 

BOOLEAN, 
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þar sem 

a) recordedWeight stendur fyrir mælda heildarþyngd ökutækisins eða samtengdra ökutækja með 10 kg nákvæmni, eins 

og er skilgreint í staðlinum EN ISO 14906. Til dæmis stendur gildið 2500 fyrir 25 tonna þyngd. 

b) axlesConfiguration stendur fyrir tilhögun ökutækis eða samsettra ökutækja að því er varðar fjölda ása. 

Tilhögunin er skilgreind með 20 bita bitasíunni (framlengd út frá staðlinum EN ISO 14906) 

2 bita bitasía táknar tilhögun á ás með eftirfarandi sniði: 

— Gildið 00B merkir að gildið er „ekki tiltækt“ af því að ökutækið hefur ekki búnað til að safna ásþunganum. 

— Gildið 01B merkir að ásinn er ekki til staðar. 

— Gildið 10B merkir að ásinn er til staðar og þyngdin hefur verið reiknuð og henni safnað og hún er sett fram í 

reitnum axlesRecordedWeight. 

— Gildið 11B er frátekið til seinni tíma notkunar. 

Síðustu sex bitarnir eru fráteknir til seinni tíma notkunar. 

Tafla 2 

Dreifing bita fyrir OWS2 

Fjöldi ása 
 

Fjöldi ása á dráttareiningu Fjöldi ása á eftirvagni 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

Geymist 

til síðari 

nota 

(6 bitar) 

c) axlesRecordedWeight táknar þá tilteknu þyngd sem var skráð fyrir hvern ás, með 10 kg nákvæmni. Tvær áttundir 

eru notaðar fyrir hvern ás. Til dæmis stendur gildið 150 fyrir 1500 kílóa þyngd. 

d) maximumTechnicalWeight táknar tæknilega leyfilegan hámarksmassa ökutækis eða samtengdra ökutækja með 

hleðslu samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda. Þetta gildi skal eingöngu gefa fyrir 2. áfanga. Fyrir 1. áfanga skal 

úthluta gildinu 0. 

8. OWS-gagnaundirskrift 

8.1. Í 1. áfanga skulu OWS-gögnin ekki undirrituð, texti OWS-gagnanna án sniðtákna skal fluttur frá MVU-einingunni í 

DSRC-VU-búnaðinn. 

8.2. Í 2. áfanga skulu OWS-gögnin undirrituð í C-ITS-stöð vélknúna ökutækisins og flutt þaðan í DSRC-VU-búnaðinn, í 

samræmi við eftirfarandi ákvæði: 

8.2.1. Uppbygging öruggu gagnaskipanarinnar skal vera eins og sett er fram í lið 5.1 og 5.2 í ETSI TS 103 097-V1.3.1. 

8.2.2. Tagið SignedData, sem um getur í lið 5.2 í ETSI TS 103 097-V1.3.1, skal háð eftirfarandi takmörkunum: 

a) Tagið HashAlgorithm skal stillt á sha256. 

b) Tagið HashAlgorithm skal stillt á „digest“. 

c) Tagið SignedDataPayload skal vera OWS-gögnin eins og mælt er fyrir um í 7. lið. 

d) Tagið HeaderInfo skal takmarkað við eftirfarandi öryggishausa (e. security headers): 

— Þátturinn psid skal stilltur á 0. 

— Þátturinn generationTime skal vera í samræmi við skilgreininguna í staðlinum IEEE 1609.2.  
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— Þátturinn expiryTime skal ekki vera til staðar. 

— Þátturinn generationLocation skal ekki vera til staðar. 

— Þátturinn p2pcdLearningRequest skal ekki vera til staðar. 

— Þátturinn missingCrlIdentifier skal ekki vera til staðar. 

— Þátturinn encryptionKey skal ekki vera til staðar. 

— Þátturinn inlineP2pcdRequest skal ekki vera til staðar. 

— Þátturinn requestedCertificate skal ekki vera til staðar. 

8.2.3. Skilgreiningin á ASN.1-einingunni fyrir tagið Signature skal vera eftirfarandi: 

 

8.2.4. Undirritunarvottorðið (e. signing certificate) skal vera vottorðið í leyfisbréfinu sem C-ITS-stöðin notar í samskiptum 

milli sín og REDCR-búnaðarins, í samræmi við 6. lið í ETSI TS 103 097-V1.3.1. 

8.2.5. Þegar REDCR-búnaðurinn móttekur boð skal hann sannprófa skilríkin og nota dreifilyklinn í skilríkjunum til að lesa 

OWS-gagnaundirskriftina. 

9. Samskiptareglur verkbúnaðar og meðhöndlun villna fyrir OWS-gögn skulu vera þær sömu og settar eru fram í lið 5.6.2 

og 5.7 í 14. viðbæti. 

10. Í 2. áfanga má einnig senda OWS-gögn beint í REDCR-búnað fullnustuaðila í gegnum C-ITS-stöðina í vélknúna 

ökutækinu í staðinn fyrir að senda þau í gegnum DSRC-VU-búnaðinn. Í því tilviki gegnir REDCR-búnaðurinn einnig 

hlutverki C-ITS-stöðvar. 

 _____  
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IV. VIÐAUKI 

REGLUBUNDNAR SKOÐANIR 

1. Innbyggður vigtunarbúnaður (OBW) skal gangast undir reglubundnar skoðanir með því að vigta ökutækið eða samtengdu 

ökutækin á vottuðum vigtunarbúnaði í samræmi við b-lið 2. mgr. 5. gr. þessarar reglugerðar, s.s. á færanlegum vigtunar-

flötum eða bílvog. 

2. Eftirfarandi ökutæki skulu sæta skoðun: 

a) vélknúin ökutæki, 

b) eftirvagnar og festivagnar með einingu í eftirvagni (TU). 

3. Eftirvagnar og festivagnar, sem sæta skoðun skv. 2. lið, skulu gangast undir þessa skoðun meðan þeir eru tengdir við 

vélknúna ökutækið. Vélknúin ökutæki, sem er ætlað að draga festivagna, skulu gangast undir þessa skoðun tengd við 

festivagn. 

4. Reglubundin skoðun skal fela í sér: 

a) þrefalt álagspróf, sem skal framkvæma tveimur árum frá skráningu ökutækisins og fjórða hvert ár þar eftir, 

b) stakt álagspróf, sem skal framkvæma tveimur árum eftir fyrstu prófunina með þremur álagspunktum og fjórða hvert ár 

þar eftir. 

Tafla 3 

Röð reglubundinna skoðana 

Prófun 
Þrefalt 

álagspróf 

Stakt 

álagspróf 

Þrefalt 

álagspróf 

Stakt 

álagspróf 

Þrefalt 

álagspróf 

Stakt 

álagspróf 

Þrefalt 

álagspróf 
… 

Ár frá skráningardagsetningu 

ökutækis 

2 4 6 8 10 12 14 … 

5. Þrefalt álagspróf 

Þrefalt álagspróf skal framkvæmt með því að ökutækið er hlaðið með þrenns konar mismunandi hleðslu, en gildi þeirra 

skal reikna á eftirfarandi máta: 

a) með hleðslu á bilinu 45 til 55% af tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækis með hleðslu, 

b) með hleðslu á bilinu 65 til 75% af tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækis með hleðslu, 

c) með hleðslu á bilinu 90 til 100% af tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækis með hleðslu. 

6. Staka álagsprófið skal framkvæmt með því að ökutækið er hlaðið með hleðslu sem nemur a.m.k. 90% af tæknilega 

leyfilegum hámarksmassa ökutækis með hleðslu. 

7. Að því er varðar eftirvagna og festivagna, sem eru með TU-einingu, og vélknúin ökutæki, sem er ætlað að draga 

festivagn, skal hleðslan, sem tilgreind er í 5. og 6. lið, reiknuð út með tilliti til tæknilegs leyfilegs hámarksmassa 

samtengdu ökutækjanna með hleðslu. 

8. Sértæk ákvæði fyrir virk OBW-kerfi 

8.1. Ef tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækis eða samtengdra ökutækja með hleðslu fer yfir leyfilega hámarksþyngd, 

skal hleðslan í 5. og 6. lið reiknuð út með tilliti til leyfilegrar hámarksþyngdar. 

8.2. Til þess að fá álagsgildi frá innbyggða vigtunarbúnaðinum skal ökutækinu eða samtengdu ökutækjunum ekið tiltekna 

vegalengd við sértæk skilyrði sem tilgreind eru í leiðbeiningum framleiðanda.  



Nr. 12/490 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.2.2020 

 

9. Skoðunin telst ófullnægjandi ef: 

a) álagsgildið, sem innbyggði vigtunarbúnaðurinn birtir, samsvarar álagi sem nemur á bilinu 90 til 100% af þeim 

tæknilega leyfilega hámarksmassa með hleðslu sem um getur í c-lið 5. liðar, er ekki í samræmi við þau gildi sem 

vottaði vigtunarbúnaðurinn mælir með þeirri nákvæmni sem sett er fram í 8. lið I. viðauka, og 

b) álagsgildin, sem innbyggði vigtunarbúnaðurinn birtir, samsvara álagi sem nemur á bilinu 45 til 55% og á bilinu 65 til 

75% af þeim tæknilega leyfilega hámarksmassa með hleðslu sem um getur í a- og b-lið 5. liðar, eru ekki í samræmi 

við þau gildi sem vottaði vigtunarbúnaðurinn mælir með ± 15% nákvæmni. 

10. Ef skoðunin er ófullnægjandi skal innbyggði vigtunarbúnaðurinn gangast undir aðra skoðun eigi síðar en tveimur 

mánuðum eftir fyrri skoðunina. 

11. Sveigjanleiki að því er varðar reglubundnar skoðanir: 

Í því skyni að greiða fyrir framkvæmd reglubundinna skoðana á tilteknum gerðum ökutækja og í því skyni að draga úr 

áhrifum þeirra á reglulegar starfsathafnir ökumanna og farmflytjenda, geta aðildarríkin íhugað að veita ökutækjum, sem 

eru skráð á yfirráðasvæði þeirra, eftirfarandi sveigjanleika: 

a) ákvarða má álagsgildin þrjú, sem um getur í 5. lið, á þriggja mánaða tímabili, 

b) raunveruleg vigtun ökutækisins má fara fram á vottuðum vigtunarbúnaði sem ekki tilheyrir búnaði OBW-verkstæða, 

sem um getur í 5. gr., að því tilskildu að vigtunin fari fram undir eftirliti starfsmanns OBW-verkstæðis; eigandi 

ökutækisins skal láta OBW-verkstæðinu í té gögn þess efnis að vigtun hafi verið framkvæmd á vottuðum 

vigtunarbúnaði, 

c) að því er varðar ökutæki eða samtengd ökutæki með tiltekna útfærslu, sem gerir það tæknilega ómögulegt að fara yfir 

leyfilega hámarksþyngd við venjulega notkun (t.d. tankbifreiðar), má álagið, sem um getur í 5. og 6. lið, hafa önnur 

gildi; hvað varðar þreföldu álagsprófunina skal munurinn milli tveggja samfelldra álagsprófana vera a.m.k. 15% af 

leyfilegri hámarksþyngd. 

 __________  


