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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1004 

av 22. juni 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for 

den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike 

motorvogner(2), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 inneholder en liste over UN-ECE-reglementene som er vedlagt «Revidert 

overenskomst av 1958»(3), og som får obligatorisk anvendelse. Denne listen bør ajourføres for å gjenspeile anvendelsen 

på EU-plan av nye krav i de respektive UN-ECE-reglementene. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 14 i forordning (EF) nr. 661/2009 inneholder tillegget til vedlegg IV en liste over de 

opphevede direktivene der typegodkjenninger gitt før 1. november 2012 bør fortsette å gjelde, med mindre nye krav får 

anvendelse. Ettersom nye krav får anvendelse på EU-plan med ajourføringen av vedlegg IV, er det også nødvendig å 

ajourføre tillegget til vedlegg IV til nevnte forordning. 

3) Ettersom nye krav i UN-ECE-reglement nr. 107 og 118 vil kreve at produsentene tilpasser sine kjøretøyer, bør det 

avsettes tilstrekkelig med tid til anvendelsen av disse kravene. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 23.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2016 av 28. oktober 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 22 av 5.4.2018, s. 1. 

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(2) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 

(3) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav 

(revidert overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

2018/EØS/47/01 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med virkning fra 1. juli 2016 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i indirekte utsyn anse at samsvarssertifikater for nye 

kjøretøyer i kategori N2 og N3 som er godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF(1), ikke lenger er 

gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer. 

Artikkel 3 

Med virkning fra 1. juli 2016 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i den generelle kjøretøykonstruksjonen anse at 

samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i kategori M2 og M3 ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 

2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer som ikke er i samsvar med bestemmelsene i UN-

ECE-reglement nr. 107 som endret ved 05-serien av endringer. 

Artikkel 4 

Med virkning fra 1. juli 2016 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i forbrenningsegenskapene til materialer og/eller 

materialenes evne til å motstå drivstoff eller smøremidler anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i kategori M3 klasse II 

og III ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av 

slike kjøretøyer som ikke er i samsvar med bestemmelsene i UN-ECE-reglement nr. 118 som endret ved 01-serien av endringer. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2016. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 22. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF av 10. november 2003 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning 

av innretninger for indirekte utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike innretninger, om endring av direktiv 70/156/EØF og om oppheving av 

direktiv 71/127/EØF (EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1). 
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VEDLEGG 

Endring av forordning (EF) nr. 661/2009 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen skal radene for UN-ECE-reglement nr. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 og 121 lyde: 

«13 Bremser på kjøretøyer og tilhengere Supplement 13 til endringsserie 11 EUT L 42 av 

18.2.2016, s. 1 

M2, M3, N, O(b) 

13-H Bremser på personbiler Supplement 16 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 335 av 

22.12.2005, s. 1 

M1, N1(c) 

14 Sikkerhetsbeltefester, Isofix-feste-

systemer og Isofix-fester med 

toppstropper 

Supplement 5 til endringsserie 07 EUT L 218 av 

19.8.2015, s. 27 

M, N 

16 Bilbelter, sikringsutstyr, sikrings-

utstyr for barn og Isofix-sikrings-

utstyr for barn 

Supplement 5 til endringsserie 06 EUT L 304 av 

20.11.2015, s. 1 

M, N(d) 

58 Innretninger for underkjørings-

hinder bak (RUPD) og montering 

av dem, underkjøringshinder bak 

(RUP) 

Supplement 3 til endringsserie 02 EUT L 89 av 

27.3.2013, s. 34 

M, N, O 

95 Beskyttelse av fører og passasjerer 

ved sidekollisjon 

Supplement 4 til endringsserie 03 EUT L 183 av 

10.7.2015, s. 91 

M1, N1 

100 Elektrisk sikkerhet Supplement 1 til endringsserie 02 EUT L 87 av 

31.3.2015, s. 1 

M, N 

107 Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 Supplement 1 til endringsserie 06 EUT L 153 av 

18.6.2015, s. 1 

M2, M3 

110 Særlige deler som bruker CNG Supplement 2 til endringsserie 01 EUT L 166 av 

30.6.2015, s. 1 

M, N 

118 Brannmotstand ved materialer som 

brukes i busser 

Supplement 1 til endringsserie 02 EUT L 102 av 

21.4.2015, s. 67 

M3 

121 Betjeningsinnretningenes, kontroll-

innretningenes og indikatorenes 

plassering og merking 

Endringsserie 01 EUT L 5 av 

8.1.2016, s. 9 

M, N» 

2)  Tillegget skal lyde: 

a)  Raden for reglement nr. 46 skal lyde: 

«46 Innretninger for indirekte utsyn og 

montering av slike 

Direktiv 2003/97/EF EUT L 25 av 

29.1.2004, s. 1 

M, N, deler» 

b)  Raden for reglement nr. 118 utgår. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/127 

av 25. september 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til særlige 

sammensetnings- og informasjonskrav til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og med hensyn til 

kravene til informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av 

rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009(1), særlig artikkel 11 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(2) fastsetter harmoniserte regler for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger 

innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF(3). 

2) Direktiv 2009/39/EF og 2006/141/EF oppheves ved forordning (EF) nr. 609/2013. Nevnte forordning fastsetter 

alminnelige sammensetnings- og informasjonskrav til forskjellige næringsmiddelkategorier, herunder morsmelk-

erstatninger og tilskuddsblandinger. Kommisjonen skal vedta bestemte sammensetnings- og informasjonskrav til 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, idet det tas hensyn til bestemmelsene i direktiv 2006/141/EF. 

3) Morsmelkerstatning er det eneste bearbeidede næringsmiddelet som helt og holdent dekker spedbarnets ernæringsbehov 

i de første levemånedene før det begynner å få egnet tilleggsernæring. For å beskytte spedbarns helse bør det sikres at 

morsmelkerstatning er det eneste produktet som markedsføres som egnet for slik bruk i denne perioden. 

4) Morsmelkerstatningenes og tilskuddsblandingenes grunnleggende sammensetning skal dekke ernæringsbehovet hos 

friske spedbarn, i henhold til allment anerkjente vitenskapelige data. 

5) Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er avanserte produkter som er spesielt sammensatt for en sårbar 

forbrukergruppe. For å sikre at slike produkter er sikre og egnede bør det fastsettes detaljerte krav til sammensetningen 

av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, herunder krav til innhold av energi, makronæringsstoffer og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 2.2.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 22 av 5.4.2018, s. 2. 

(1) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov  

(EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21). 

2018/EØS/47/02 
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mikronæringsstoffer. Disse kravene bør være basert på de siste vitenskapelige rådene som Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har gitt i sin uttalelse om morsmelkerstatningenes og tilskuddsblandin-

genes grunnleggende sammensetning(1). 

6) For å sikre nyskaping og produktutvikling bør det være tillatt på frivillig grunnlag å tilsette ingredienser som ikke 

omfattes av særlige krav i denne forordning, i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Alle ingredienser som 

brukes ved framstilling av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, bør være egnede for spedbarn, og egnetheten 

bør om nødvendig være dokumentert i hensiktsmessige undersøkelser. Det er ansvaret til driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak å dokumentere slik egnethet, og vedkommende nasjonale myndigheter har i hvert enkelt tilfelle 

ansvaret for å vurdere om dette stemmer. Veiledning om utforming og gjennomføring av hensiktsmessige undersøkelser 

er offentliggjort av vitenskapelige ekspertgrupper som Vitenskapskomiteen for næringsmidler, Storbritannias 

Committee on the Medical Aspects of Food and Nutrition Policy og European Society for Paediatric Gastroenterology, 

Hepatology and Nutrition. Det bør tas hensyn til slike veiledninger ved framstilling av morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger. 

7) I henhold til forordning (EU) nr. 609/2013 skal Kommisjonen vedta bestemmelser om begrensning av eller forbud mot 

bruk av pesticider og om rester av pesticider i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, idet det tas hensyn til 

gjeldende bestemmelser fastsatt i vedleggene til direktiv 2006/141/EF. Det er tidkrevende å vedta bestemmelser som er i 

samsvar med gjeldende vitenskapelig kunnskap, ettersom Myndigheten må foreta en omfattende vurdering av en rekke 

aspekter, herunder om de toksikologiske referanseverdiene er hensiktsmessige for spedbarn og småbarn. Idet det tas 

hensyn til at det ved forordning (EU) nr. 609/2013 er fastsatt at denne delegerte forordning skal vedtas innen  

20. juli 2015, bør relevante gjeldende krav i direktiv 2006/141/EF overføres på dette tidspunkt. Det er imidlertid 

hensiktsmessig å bruke terminologien i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(2). 

8) Ved direktiv 2006/141/EF er det på grunnlag av to uttalelser fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) av  

19. september 1997(3) og 4. juni 1998(4) fastsatt særlige krav til bruk av pesticider i produkter beregnet på framstilling 

av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og til rester av pesticider i slike næringsmidler. 

9) I henhold til føre-var-prinsippet er det fastsatt en svært lav grenseverdi for rester på 0,01 mg/kg for alle pesticider. I 

tillegg er det fastsett strengere begrensninger for et lite antall pesticider eller metabolitter av pesticider der selv en 

grenseverdi for rester på 0,01 mg/kg i de verst tenkelige tilfeller kan føre til en eksponering som overskrider akseptabelt 

daglig inntak (ADI) for spedbarn og småbarn. 

10) Et forbud mot bruk av visse pesticider vil ikke nødvendigvis sikre at morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er fri 

for disse pesticidene, ettersom noen pesticider er persistente i miljøet og næringsmiddelet kan inneholde rester av dem. 

Det anses derfor at slike pesticider ikke er blitt brukt dersom restene ligger under et visst nivå. 

11) Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal oppfylle kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1169/2011(5). Av hensyn til de særlige egenskapene hos morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og for å 

fremme og verne amming bør det ved denne forordning fastsettes tillegg til og unntak fra disse alminnelige reglene.  

  

(1) EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA-gruppen), 2014. 

Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA Journal 2014 12(7):3760. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(3) «Opinion of the Scientific Committee for Food on a maximum residue limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for 

infants and young children» (avgitt 19. september 1997). 

(4) «Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on the 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit 

(MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children» (vedtatt av SCF 4. juni 1998). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 
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12) Med tanke på morsmelkerstatningers og tilskuddsblandingers spesielle rolle i spedbarns kosthold er det viktig å sikre at 

produkter som eksporteres til tredjestater, omfatter næringsmiddelopplysninger på et språk som lett kan forstås av 

foreldre og omsorgspersoner, dersom importstaten ikke har fastsatt eller inngått avtale om særlige relevante 

bestemmelser. 

13) Ettersom morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger spiller forskjellige roller i spedbarns kosthold, bør det fastsettes 

bestemmelser med krav om at det tydelig kan skilles mellom dem, slik at det ikke er noen fare for forveksling. 

14) Næringsdeklarasjonen for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er avgjørende for å sikre riktig bruk, både for 

foreldre og omsorgspersoner og for helsepersonell som anbefaler bruk av dem. Av den grunn, og for å gi mer 

informasjon, bør næringsdeklarasjonen omfatte flere opplysninger enn dem som kreves ved forordning (EU)  

nr. 1169/2011. I tillegg bør unntaket fastsatt i nr. 18 i vedlegg V til forordning (EU) nr. 1169/2011, ikke få anvendelse, 

og næringsdeklarasjonen bør være obligatorisk for alle morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger uavhengig av 

emballasjens eller beholderens størrelse. 

15) Artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1169/2011 inneholder en begrenset liste over næringsstoffer som kan angis på 

frivillig grunnlag i næringsdeklarasjonen for næringsmidler. Nevnte artikkel omfatter ikke alle stoffer som kan tilsettes i 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. For å sikre juridisk klarhet bør det fastsettes uttrykkelig at 

næringsdeklarasjonen for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger kan omfatte slike stoffer. I tillegg kan mer 

detaljert informasjon om produktets innhold av proteiner, karbohydrater og fett i visse tilfeller gi foreldre, 

omsorgspersoner og helsepersonell ytterligere nyttig informasjon. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør derfor 

kunne gi slik informasjon på frivillig grunnlag. 

16) For å gjøre det lettere å sammenligne produkter bør næringsdeklarasjonen for morsmelkerstatninger og tilskudds-

blandinger uttrykkes per 100 ml bruksklart produkt etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. 

17) Morsmelkerstatning er et næringsmiddel som er beregnet på ernæring av spedbarn i løpet av deres første levemåneder, 

og som i seg selv dekker spedbarnets ernæringsbehov før det begynner å få egnet tilleggsernæring. Angivelse av 

informasjon om energiinnholdet og mengden av næringsstoffer i morsmelkerstatninger som en prosentdel av 

referanseverdiene for daglig inntak vil kunne villede forbrukerne og bør derfor ikke være tillatt. Tilskuddsblanding er 

derimot et næringsmiddel som er beregnet på ernæring av spedbarn når det begynner å få egnet tilleggsernæring, og som 

utgjør den vesentligste flytende delen av det etter hvert mer varierte kostholdet til denne aldersgruppen. Av den grunn, 

og for å gjøre det mulig å sammenligne med andre næringsmidler som kan inngå i kostholdet til spedbarn, bør det være 

tillatt å angi informasjon om næringsinnhold for tilskuddsblandinger som en prosentdel av referanseverdiene for daglig 

inntak. Ettersom friske spedbarn har andre ernæringsbehov enn voksne, vil bruk av referanseverdier for daglig inntak 

som er fastsatt for den voksne befolkningen i forordning (EU) nr. 1169/2011, kunne villede forbrukerne og bør derfor 

ikke være tillatt. For tilskuddsblandinger bør det bare være tillatt å angi informasjon om næringsinnhold som en 

prosentdel av bestemte referanseinntak som er passende for aldersgruppen. 

18) Ernærings- og helsepåstander er markedsføringsverktøy som brukes på frivillig grunnlag av driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak i kommersiell kommunikasjon, i samsvar med reglene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1924/2006(1). Med tanke på morsmelkerstatningers spesielle rolle i spedbarns kosthold bør bruk av ernærings- 

og helsepåstander ikke være tillatt for morsmelkerstatninger. 

19) Angivelser av forekomsten eller fraværet av laktose i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger kan være nyttig for 

foreldre og omsorgspersoner. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette regler for slike angivelser, som kan revideres på 

bakgrunn av den framtidige utviklingen på markedet. 

20) Obligatorisk tilsetting av dokosaheksaensyre (DHA) i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er et nytt krav som 

innføres ved denne forordning, slik det nylig er anbefalt i Myndighetens uttalelse om den grunnleggende sammen-

setningen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Ettersom tilsetting av DHA ble tillatt på frivillig grunnlag i 

henhold til direktiv 2006/141/EF og foreldre og omsorgspersoner er kjent med ernæringspåstanden om forekomst av 

DHA i morsmelkerstatninger, som også ble tillatt i henhold til nevnte direktiv, bør driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak i en begrenset periode og for å unngå forvirring fortsatt ha tillatelse til å vise til forekomst av DHA i 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 

(EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9). 
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morsmelkerstatninger ved hjelp av en angivelse fastsatt ved denne forordning. Det er imidlertid viktig at angivelsen gir 

forbrukerne fullstendig informasjon om at forekomst av DHA er obligatorisk i alle morsmelkerstatningsprodukter på 

markedet. 

21) Bruk av proteinhydrolysater som en proteinkilde i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger har vært tillatt i henhold 

til direktiv 2006/141/EF i mange år, og bruken av proteinhydrolysater ved framstilling av disse produktene er utbredt i 

markedet. Dette skyldes særlig muligheten som nevnte direktiv gir til på visse vilkår fastsatt i nevnte direktiv å bruke en 

helsepåstand om at morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater, bidrar til å redusere faren 

for å utvikle allergi mot melkeproteiner. I sin uttalelse om den grunnleggende sammensetningen av morsmelk-

erstatninger og tilskuddsblandinger påpekte myndigheten at sikkerheten og egnetheten for hvert produkt som inneholder 

proteinhydrolysater, skal fastsettes gjennom en klinisk vurdering, og at det hittil bare har vært ett produkt som 

inneholder delvis hydrolysert myseprotein som har fått en positiv vurdering. Myndigheten bemerket også at kliniske 

undersøkelser er nødvendige for å påvise om og i hvilket omfang et bestemt produkt reduserer faren for å utvikle 

kortsiktige og langsiktige kliniske symptomer på allergi hos spedbarn som er i risikogruppen, og som ikke ammes. På 

grunnlag av Myndighetens uttalelse bør morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av 

proteinhydrolysater, kunne bringes i omsetning bare dersom produktets sammensetning oppfyller kravene i denne 

forordning. Disse kravene kan ajourføres for å gjøre det mulig å bringe i omsetning et produkt som er framstilt på 

grunnlag av proteinhydrolysater med en annen sammensetning enn den som allerede har fått en positiv vurdering, etter 

at Myndigheten i hvert enkelt tilfelle har foretatt en vurdering av produktets sikkerhet og egnethet. Etter Myndighetens 

vurdering vil det i tillegg, på grunnlag av undersøkelser og dersom det dokumenteres at et bestemt produkt framstilt på 

grunnlag av proteinhydrolysater reduserer faren for å utvikle allergi mot melkeproteiner, bli tatt stilling til hvordan 

foreldre og omsorgspersoner skal få tilstrekkelig informasjon om denne egenskapen ved produktet. 

22) I henhold til forordning (EU) nr. 609/2013 skal merking og presentasjon av og reklame for morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger være slik at amming ikke motvirkes. Det er vitenskapelig enighet om at morsmelk er det beste 

næringsmiddelet for friske spedbarn, og Unionen og dens medlemsstater er fast bestemt på å fremme amming. I Rådets 

konklusjoner om ernæring og fysisk aktivitet(1) ble medlemsstatene oppfordret til å fremme og støtte tilstrekkelig 

amming, og det ble uttrykt tilfredshet med medlemsstatenes avtale om en EU-handlingsplan for 2014–2020 om overvekt 

hos barn, som omfatter en rekke tiltak for å øke omfanget av amming i Unionen. I EU-handlingsplanen anerkjennes i 

denne sammenheng den fortsatte betydningen av Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale regelverk for 

markedsføring av morsmelkerstatninger, som direktiv 2006/141/EF bygger på. WHO-regelverket, som ble vedtatt på 

Verdens helseorganisasjons 34. generalforsamling, har som mål å bidra til sikker og tilstrekkelig ernæring for spedbarn 

ved å verne og fremme amming, og ved å sikre riktig bruk av morsmelkerstatninger. Det omfatter en rekke prinsipper 

knyttet til blant annet markedsføring, opplysningsvirksomhet og helsemyndighetenes ansvar. 

23) For å verne spedbarns helse bør reglene fastsatt i denne forordning, særlig for merking, presentasjon og reklame samt 

salgsfremmende tiltak og handelspraksis, fortsatt være i samsvar med prinsippene i og målsetningen for det 

internasjonale regelverket for markedsføring av morsmelkerstatninger, samtidig som det tas hensyn til de særlige 

rettslige og faktiske forholdene i Unionen. Særlig er det dokumentert at reklame rettet direkte mot forbrukeren og andre 

markedsføringsmetoder påvirker foreldrenes og omsorgspersonenes valg av hvordan de mater sine spedbarn. Av denne 

grunn og idet det tas hensyn til morsmelkerstatningens spesielle rolle i kostholdet til spedbarn, bør det i denne 

forordning fastsettes særlige begrensninger for reklame for og annen markedsføring av denne typen produkt. Denne 

forordning bør imidlertid ikke berøre vilkår for salg av spesialpublikasjoner om barnepleie og vitenskapelige 

publikasjoner. 

24) Informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring påvirker dessuten gravide kvinner, foreldre og omsorgspersoner når 

de velger hvilken type ernæring barn skal ha. Det er derfor nødvendig å fastsette krav slik at denne informasjonen sikrer 

riktig bruk av de aktuelle produktene og ikke motarbeider arbeidet med å fremme amming i tråd med prinsippene i 

WHOs regelverk. 

25) I henhold til artikkel 17 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2) skal medlemsstatene håndheve 

næringsmiddelregelverket og overvåke og kontrollere at driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak oppfyller de 

relevante kravene i næringsmiddelregelverket i alle ledd av produksjon, bearbeiding og distribusjon. For å gjøre det 

lettere å føre effektiv offentlig kontroll med morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger bør i den forbindelse driftsan-

svarlige for næringsmiddelforetak som bringer morsmelkerstatning i omsetning, framlegge for vedkommende nasjonale 

  

(1) EUT C 213 av 8.7 2014, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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myndigheter en modell av etiketten som brukes, samt all relevant informasjon som anses nødvendig for å dokumentere 

samsvar med denne forordning. En lignende forpliktelse bør gjelde for visse typer tilskuddsblandinger, med mindre 

medlemsstatene har et annet effektivt kontrollsystem. 

26) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg de nye kravene bør denne forordning få 

anvendelse fire år etter ikrafttredelsen. Idet det tas hensyn til antallet og betydningen av de nye kravene til 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater, bør denne forordning 

få anvendelse på slike produkter fem år etter ikrafttredelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Omsetning 

1.  Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger kan bringes i omsetning bare dersom de oppfyller kravene i denne 

forordning. 

2.  Ingen andre produkter enn morsmelkerstatninger kan markedsføres eller på andre måter presenteres som tilstrekkelig til 

alene å dekke ernæringsbehovet hos normale, friske spedbarn i deres første levemåneder før de begynner å få egnet 

tilleggsernæring. 

Artikkel 2 

Krav til sammensetning 

1.  Morsmelkerstatninger skal oppfylle kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I, idet det tas hensyn til verdiene for 

essensielle og betinget essensielle aminosyrer fastsatt i vedlegg III. 

2.  Tilskuddsblandinger skal oppfylle kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg II, idet det tas hensyn til verdiene for 

essensielle og betinget essensielle aminosyrer fastsatt i vedlegg III. 

3.  Verdiene fastsatt i vedlegg I og II får anvendelse på bruksklare morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som 

markedsføres som bruksklare eller bruksklare etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. Ved slik tilberedning 

skal det bare måtte tilsettes vann. 

Artikkel 3 

Ingrediensers egnethet 

1.  Morsmelkerstatninger skal framstilles på grunnlag av proteinkilder som fastsatt i vedlegg I nr. 2 og eventuelt andre 

næringsmiddelingredienser som allment anerkjente vitenskapelige data har vist egner seg for spedbarn fra fødselen av. 

2.  Tilskuddsblandinger skal framstilles på grunnlag av proteinkilder som fastsatt i vedlegg II nr. 2 og eventuelt andre 

næringsmiddelingredienser som allment anerkjente vitenskapelige data har vist egner seg for spedbarn over seks måneder. 

3.  Egnetheten nevnt i nr. 1 og 2 skal dokumenteres av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket gjennom en 

systematisk gjennomgåelse av tilgjengelige opplysninger om forventede fordeler og sikkerhetshensyn samt, ved behov, 

gjennom hensiktsmessige undersøkelser utført i henhold til allment anerkjente sakkyndige anbefalinger om hvordan slike 

undersøkelser skal utformes og gjennomføres. 

Artikkel 4 

Krav til pesticider 

1.  I denne artikkel menes med «rest» resten av et aktivt stoff som nevnt i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

som brukes i et plantevernmiddel som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i nevnte forordning, herunder det aktive stoffets metabolitter og 

nedbrytings- eller reaksjonsprodukter.  
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2.  Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal ikke inneholde rester i mengder som overstiger 0,01 mg/kg per aktivt 

stoff. 

Disse grenseverdiene skal bestemmes ved hjelp av allment anerkjente standardiserte analysemetoder. 

3.  Som unntak fra nr. 2 får grenseverdiene for rester angitt i vedlegg IV, anvendelse på de aktive stoffene som er oppført i 

nevnte vedlegg. 

4.  Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal framstilles bare på grunnlag av landbruksprodukter som er produsert 

uten bruk av plantevernmidler som inneholder aktive stoffer oppført i vedlegg V. 

Ved kontroll anses plantevernmidler som inneholder aktive stoffer oppført i vedlegg V, for ikke å ha blitt brukt dersom restene 

av dem ikke overskrider 0,003 mg/kg. 

5.  Verdiene nevnt i nr. 2, 3 og 4, får anvendelse på bruksklare morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som 

markedsføres som bruksklare eller bruksklare etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. 

Artikkel 5 

Næringsmiddelets betegnelse 

1.  Andre morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger enn morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt 

helt og holdent på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner, skal ha betegnelsene fastsatt i vedlegg VI del A. 

2.  Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt helt og holdent på grunnlag av kumelk- eller 

geitemelkproteiner, skal ha betegnelsene fastsatt i vedlegg VI del B. 

Artikkel 6 

Særlige krav til næringsmiddelopplysninger 

1.  Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger oppfylle kravene i 

forordning (EU) nr. 1169/2011. 

2.  I tillegg til de obligatoriske opplysningene oppført i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal morsmelk-

erstatninger ha følgende supplerende obligatoriske opplysninger: 

a)  En merknad om at produktet er egnet for spedbarn fra fødselen av, dersom de ikke ammes. 

b)  Veiledning om riktig tilberedning, oppbevaring og sluttbehandling av produktet, med advarsel om helserisikoer ved uriktig 

tilberedning og oppbevaring. 

c)  En merknad om at amming er det beste alternativet, og en anbefaling om å bruke produktet bare etter råd fra uavhengige 

personer med kompetanse innenfor medisin, ernæring eller farmasi, eller andre fagfolk med ansvar for barsel- og 

spedbarnspleie. Opplysningene nevnt i dette nummer skal innledes med ordet «Viktig» eller en tilsvarende formulering, og 

skal også angis i presentasjoner av og reklame for morsmelkerstatninger. 

3.  I tillegg til de obligatoriske opplysningene oppført i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal 

tilskuddsblandinger ha følgende supplerende obligatoriske opplysninger: 

a)  En merknad om at produktet egner seg bare for spedbarn som er minst seks måneder gamle, at det bare må utgjøre en del av 

et variert kosthold, at det ikke skal erstatte morsmelk de første seks levemånedene, og at en beslutning om å begynne med 

tilleggsernæring, herunder før seks måneders alder, bør tas bare etter råd fra uavhengige personer med kompetanse innenfor 

medisin, ernæring eller farmasi, eller andre fagfolk med ansvar for barsel- og spedbarnspleie, med utgangspunkt i det 

enkelte spedbarns særlige vekst- og utviklingsbehov. 

b)  Veiledning om riktig tilberedning, oppbevaring og sluttbehandling av produktet, med advarsel om helserisikoer ved uriktig 

tilberedning og oppbevaring.  
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4.  Artikkel 13 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 får også anvendelse på de supplerende obligatoriske opplysningene 

nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel. 

5.  Alle obligatoriske opplysninger om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal gis på et språk som lett kan forstås 

av forbrukerne. 

6.  Merking og presentasjon av og reklame for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal gi nødvendig informasjon 

om riktig bruk av produktene på en slik måte at amming ikke motvirkes. 

Merking og presentasjon av og reklame for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal ikke bruke uttrykk som 

«humanisert», «moderliggjort», «tilpasset» eller lignende. 

Merking og presentasjon av og reklame for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal særlig med hensyn til tekst, bilder 

og farger være utformet slik at det ikke er noen fare for forveksling mellom morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og 

slik at forbrukerne lett kan skille mellom produktene. 

Artikkel 7 

Særlige krav til næringsdeklarasjon 

1.  I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal den obligatoriske nærings-

deklarasjonen for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger angi mengden i produktet av hvert mineral og vitamin som er 

oppført i henholdsvis vedlegg I eller II til denne forordning, med unntak av molybden. 

Den obligatoriske næringsdeklarasjonen for morsmelkerstatninger skal også angi mengden av kolin, inositol og karnitin. 

Som unntak fra artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal den obligatoriske næringsdeklarasjonen for morsmelk-

erstatninger og tilskuddsblandinger ikke angi mengden av salt. 

2.  I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 1169/2011 kan innholdet i den 

obligatoriske næringsdeklarasjonen for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger utfylles med én eller flere av følgende 

opplysninger: 

a)  Mengden av bestanddeler av protein, karbohydrat eller fett. 

b)  Forholdet mellom myseprotein og kasein. 

c)  Mengden av stoffene oppført i vedlegg I eller II til denne forordning eller i vedlegget til forordning (EU) nr. 609/2013 

dersom angivelse av disse stoffene ikke omfattes av nr. 1. 

d)  Mengden av eventuelle stoffer som tilsettes produktet i samsvar med artikkel 3. 

3.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal opplysningene som angis i den obligatoriske 

næringsdeklarasjonen for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, ikke gjentas på merkingen. 

4.  Næringsdeklarasjonen skal være obligatorisk for alle morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger uavhengig av 

størrelsen på emballasjens eller beholderens største overflate. 

5.  Artikkel 31–35 i forordning (EU) nr. 1169/2011 får anvendelse på alle næringsstoffer som angis i næringsdeklarasjonen 

for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

6.  Som unntak fra artikkel 31 nr. 3, artikkel 32 nr. 2 og artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal 

energiinnholdet og mengden av næringsstoffer i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger uttrykkes per 100 ml bruksklart 

næringsmiddel etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. Opplysningene kan eventuelt også vise til 100 g av 

næringsmiddelet i den form det selges.  
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7.  Som unntak fra artikkel 32 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal energiinnholdet og mengden av næringsstoffer 

i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger ikke uttrykkes i prosent av referanseinntakene angitt i vedlegg XIII til nevnte 

forordning. 

Angivelsen av vitaminer og mineraler oppført i vedlegg VII til denne forordning kan når det gjelder tilskuddsblandinger, i 

tillegg til uttrykksformen nevnt i nr. 6, uttrykkes som en prosentdel av referanseinntakene angitt i nevnte vedlegg per 100 ml 

bruksklart næringsmiddel etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. 

8.  Opplysningene som inngår i næringsdeklarasjonen for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og ikke er oppført i 

vedlegg XV til forordning (EU) nr. 1169/2011, skal angis etter den mest relevante posten i nevnte vedlegg som de tilhører eller 

er bestanddeler av. 

Opplysninger som ikke er oppført i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 1169/2011 og ikke tilhører eller ikke er bestanddeler av 

noen av postene i nevnte vedlegg, skal angis i næringsdeklarasjonen etter den siste posten i nevnte vedlegg. 

Artikkel 8 

Ernærings- og helsepåstander om morsmelkerstatninger 

Det skal ikke framsettes ernærings- og helsepåstander om morsmelkerstatninger. 

Artikkel 9 

Angivelser knyttet til laktose og dokosaheksaensyre (DHA) 

1.  Angivelsen «Bare laktose» kan brukes om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger dersom laktose er eneste 

karbohydrat i produktet. 

2.  Angivelsen «Laktosefri» kan brukes om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger dersom laktoseinnholdet i produktet 

er høyst 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal). 

Når angivelsen «Laktosefri» brukes om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av andre 

proteinkilder enn soyaproteinisolater, skal den følges av angivelsen «Ikke egnet for spedbarn med galaktosemi», som skal angis 

med samme skriftstørrelse som, ha en like framtredende plass som og være plassert i umiddelbar nærhet av angivelsen 

«Laktosefri». 

3.  Angivelsen «Inneholder dokosaheksaensyre (obligatorisk for alle morsmelkerstatninger i henhold til regelverket)» eller 

«Inneholder DHA (obligatorisk for alle morsmelkerstatninger i henhold til regelverket)» kan brukes bare om morsmelk-

erstatninger som bringes i omsetning før 22. februar 2025. 

Artikkel 10 

Krav til reklame og handelspraksis for morsmelkerstatninger 

1.  Reklame for morsmelkerstatninger skal begrenses til spesialpublikasjoner om spedbarnspleie og vitenskapelige 

publikasjoner. 

Medlemsstatene kan foreta ytterligere begrensninger eller forby slik reklame. Slik reklame skal inneholde bare informasjon av 

vitenskapelig og faktisk karakter. Slik informasjon skal ikke gi inntrykk av at flaskeernæring er likeverdig med eller bedre enn 

amming. 

2.  Det skal ikke reklameres for morsmelkerstatninger på utsalgssteder, og det skal ikke foregå utdeling av prøver eller noen 

annen form for salgsfremmende tiltak direkte overfor forbrukeren på detaljistnivå, som f.eks. spesialutstillinger, rabattkuponger, 

premier eller salgskampanjer, tapsgivende tilbud og lokketilbud.  
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3.  Produsenter og forhandlere av morsmelkerstatninger skal ikke dele ut gratis eller prisnedsatte produkter, prøver eller andre 

salgsfremmende gaver til publikum, gravide, mødre eller medlemmer av deres familie, verken direkte eller indirekte, gjennom 

helsevesenet eller helsevesenets ansatte. 

4.  Morsmelkerstatninger som deles ut gratis eller selges til lav pris til institusjoner eller organisasjoner, til bruk i 

institusjonene eller til distribusjon utenfor disse, skal bare brukes av eller distribueres til spedbarn som er avhengig av 

morsmelkerstatning, og bare så lenge det er nødvendig. 

Artikkel 11 

Krav til informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring 

1.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at familien og de personene som befatter seg med spedbarns- og 

småbarnsernæring, gis objektiv og entydig informasjon om ernæring av spedbarn og småbarn, og disse tiltakene skal omfatte 

planlegging, tilveiebringelse, utforming og spredning av informasjon og om kontrollen med den. 

2.  Informasjons- og undervisningsmateriell i skriftlig eller audiovisuell form som er beregnet på gravide og spedbarns- og 

småbarnsmødre, og som gjelder ernæring av spedbarn og småbarn, skal gi klar informasjon om 

a)  fordelene ved og den uovertrufne verdien av amming, 

b)  morens kosthold samt hvordan hun best forbereder seg på og fortsetter ammingen, 

c)  de mulige negative følgene det vil få for ammingen å begynne med delvis flaskeernæring, 

d)  vanskeligheten med å gå tilbake på en avgjørelse om ikke å amme sitt barn, 

e)  der det er nødvendig, riktig bruk av morsmelkerstatninger. 

Dersom slikt informasjonsmateriell inneholder informasjon om bruk av morsmelkerstatninger, skal det også gjøres 

oppmerksom på sosiale og økonomiske konsekvenser av slik bruk og opplyses om helsefarene ved uegnet ernæring eller 

uegnede ernæringsmetoder, særlig om helsefarene ved feilaktig bruk av morsmelkerstatninger. Informasjonsmateriellet skal 

ikke inneholde bilder som kan idealisere bruk av morsmelkerstatninger. 

3.  Gratis utdeling av informasjons- og undervisningsutstyr eller materiell fra produsenter og forhandlere skal finne sted bare 

på forespørsel og med vedkommende myndighets skriftlige tillatelse, eller i henhold til myndighetenes retningslinjer på 

området. Slikt utstyr eller materiell kan være påsatt giverfirmaets navn eller logo, men kan ikke vise til et bestemt 

navnebeskyttet produkt, og kan distribueres bare gjennom det offentlige helsevesenet. 

Artikkel 12 

Underretning 

1.  Når morsmelkerstatning bringes i omsetning, skal den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket underrette 

vedkommende myndighet i hver medlemsstat der det aktuelle produktet markedsføres, om hvilken informasjon som finnes på 

etiketten, ved å sende inn en modell av produktets etikett og eventuell annen informasjon som vedkommende myndighet med 

rimelighet kan anmode om for å bekrefte samsvar med denne forordning. 

2.  Når tilskuddsblandinger framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater eller tilskuddsblandinger som inneholder andre 

stoffer enn dem som er oppført i vedlegg II, bringes i omsetning, skal den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

underrette vedkommende myndighet i hver medlemsstat der det aktuelle produktet markedsføres, om hvilken informasjon som 

finnes på etiketten, ved å sende inn en modell av produktets etikett og eventuell annen informasjon som vedkommende 

myndighet med rimelighet kan anmode om for å bekrefte samsvar med denne forordning, med mindre en medlemsstat unntar 

den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket fra denne forpliktelsen i henhold til en nasjonal ordning som sikrer effektiv 

offentlig kontroll av det aktuelle produktet. 
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Artikkel 13 

Direktiv 2006/141/EF 

I samsvar med artikkel 20 nr. 4 i forordning (EF) nr. 609/2013 oppheves direktiv 2006/141/EF med virkning fra 

22. februar 2020. Direktiv 2006/141/EF får imidlertid fortsatt anvendelse fram til 21. februar 2021 på morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater. 

Henvisninger til direktiv 2006/141/EF i andre rettsakter skal forstås som henvisninger til denne forordning i samsvar med 

ordningen fastsatt i første ledd. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 22. februar 2020, unntatt når det gjelder morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt 

på grunnlag av proteinhydrolysater, som den får anvendelse på fra 22. februar 2021. 

Ved anvendelsen av artikkel 21 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 609/2013 skal, når det gjelder morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater, den seneste datoen nevnt i annet ledd i denne artikkel 

anses som anvendelsesdatoen. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

KRAV TIL SAMMENSETNING NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 

1.  ENERGI 

Minst Høyst 

250 kJ/100 ml 293 kJ/100 ml 

(60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml) 

2.  PROTEINER 

(Proteininnhold = nitrogeninnhold × 6,25) 

2.1.  Morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner 

Minst Høyst 

0,43 g/100 kJ 0,6 g/100 kJ 

(1,8 g/100 kcal) (2,5 g/100 kcal) 

Ved samme energiinnhold skal morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner, 

inneholde minst like stor tilgjengelig mengde av hver essensielle og betinget essensielle aminosyre som 

referanseproteinet angitt i vedlegg III avsnitt A. Ved beregningen kan konsentrasjonen av metionin og cystein imidlertid 

legges sammen dersom forholdet metionin/cystein ikke er større enn 2, og innholdet av fenylalanin og tyrosin kan 

legges sammen dersom forholdet tyrosin/fenylalanin ikke er større enn 2. Forholdet metionin/cystein og 

tyrosin/fenylalanin kan være større enn 2, forutsatt at det aktuelle produktets egnethet for spedbarn dokumenteres i 

samsvar med artikkel 3 nr. 3. 

Innholdet av L-karnitin skal være minst 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 

2.2.  Morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med kumelk- eller 

geitemelkproteiner 

Minst Høyst 

0,54 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ 

(2,25 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) 

Bare proteinisolater av soya skal brukes ved framstilling av slik morsmelkerstatning. 

Ved samme energiinnhold skal morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller 

blandet med kumelk- eller geitemelkproteiner, inneholde minst like stor tilgjengelig mengde av hver essensielle og 

betinget essensielle aminosyre som referanseproteinet angitt i vedlegg III avsnitt A. Ved beregningen kan 

konsentrasjonen av metionin og cystein imidlertid legges sammen dersom forholdet metionin/cystein ikke er større 

enn 2, og innholdet av fenylalanin og tyrosin kan legges sammen dersom forholdet tyrosin/fenylalanin ikke er større 

enn 2. Forholdet metionin/cystein og tyrosin/fenylalanin kan være større enn 2, forutsatt at det aktuelle produktets 

egnethet for spedbarn dokumenteres i samsvar med artikkel 3 nr. 3. 

Innholdet av L-karnitin skal være minst 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).  



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/15 

 

2.3.  Morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater 

Minst Høyst 

0,44 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ 

(1,86 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) 

2.3.1.  Proteinkilde 

Avmineralisert søt myseprotein fra kumelk etter enzymatisk utfelling av kaseiner ved bruk av kymosin bestående av 

a)  63 % kasein-glykomakropeptidfri myseproteinisolat med et proteininnhold på minst 95 % tørrstoff, en proteindena-

turering på mindre enn 70 % og et askeinnhold på høyst 3 %, og 

b)  37 % proteinkonsentrat av søt myse med et proteininnhold på minst 87 % tørrstoff, en proteindenaturering på 

mindre enn 70 % og et askeinnhold på høyst 3,5 %. 

2.3.2.  Proteinbehandling 

Totrinns hydrolyseprosess med bruk av et trypsinpreparat med et varmebehandlingstrinn (fra 3–10 minutter ved  

80–100 °C) mellom de to hydrolysetrinnene. 

2.3.3.  Essensielle og betinget essensielle aminosyrer og L-karnitin 

Ved samme energiinnhold skal morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater, inneholde 

minst like stor tilgjengelig mengde av hver essensielle og betinget essensielle aminosyre som referanseproteinet angitt i 

vedlegg III avsnitt B. Ved beregningen kan konsentrasjonen av metionin og cystein imidlertid legges sammen dersom 

forholdet metionin/cystein ikke er større enn 2, og innholdet av fenylalanin og tyrosin kan legges sammen dersom 

forholdet tyrosin/fenylalanin ikke er større enn 2. Forholdet metionin/cystein og tyrosin/fenylalanin kan være større 

enn 2, forutsatt at det aktuelle produktets egnethet for spedbarn dokumenteres i samsvar med artikkel 3 nr. 3. 

Innholdet av L-karnitin skal være minst 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 

2.4.  I alle tilfeller kan aminosyrer tilsettes i morsmelkerstatninger utelukkende i den hensikt å forbedre proteinenes 

næringsverdi, og bare i de mengdene som er nødvendige for dette formål. 

3.  TAURIN 

Ved tilsetting av taurin i morsmelkerstatninger skal taurinmengden være høyst 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal). 

4.  KOLIN 

Minst Høyst 

6,0 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ 

(25 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 

5.  LIPIDER 

Minst Høyst 

1,1 g/100 kJ 1,4 g/100 kJ 

(4,4 g/100 kcal) (6,0 g/100 kcal) 
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5.1.  Det skal være forbudt å bruke følgende stoffer: 

— Sesamolje. 

— Bomullsfrøolje. 

5.2.  Innholdet av transfettsyrer skal utgjøre høyst 3 % av det samlede fettinnholdet. 

5.3.  Innholdet av erukasyre skal utgjøre høyst 1 % av det samlede fettinnholdet. 

5.4.  Linolsyre 

Minst Høyst 

120 mg/100 kJ 300 mg/100 kJ 

(500 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal) 

5.5.  Alfa-linolensyre 

Minst Høyst 

12 mg/100 kJ 24 mg/100 kJ 

(50 mg/100 kcal) (100 mg/100 kcal) 

5.6.  Dokosaheksaensyre 

Minst Høyst 

4,8 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ 

(20 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 

5.7.  Andre langkjedede (20 og 22 karbonatomer) flerumettede fettsyrer kan tilsettes. I så fall skal innholdet av langkjedede 

flerumettede fettsyrer utgjøre høyst 2 % av det samlede fettinnholdet for langkjedede flerumettede n-6-fettsyrer (1 % av 

det samlede fettinnholdet for arakidonsyre (20:4 n-6)). 

Innholdet av eikosapentaensyre (20:5 n-3) skal ikke være høyere enn innholdet av dokosaheksaensyre (22:6 n-3). 

6.  FOSFOLIPIDER 

Mengden fosfolipider i morsmelkerstatninger skal være høyst 2 g/l. 

7.  INOSITOL 

Minst Høyst 

0,96 mg/100 kJ 9,6 mg/100 kJ 

(4 mg/100 kcal) (40 mg/100 kcal) 
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8.  KARBOHYDRATER 

Minst Høyst 

2,2 g/100 kJ 3,3 g/100 kJ 

(9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 

8.1.  Bare følgende karbohydrater kan brukes: 

— Laktose. 

— Maltose. 

— Sukrose. 

— Glukose. 

— Glukosesirup eller dehydrert glukosesirup. 

— Maltdekstriner. 

— Prekokt stivelse (naturlig fri for gluten). 

— Gelatinert stivelse (naturlig fri for gluten). 

8.2.  Laktose 

Minst Høyst 

1,1 g/100 kJ — 

(4,5 g/100 kcal) — 

Disse minstenivåene får ikke anvendelse på morsmelkerstatninger 

— der soyaproteinisolater utgjør mer enn 50 % av det samlede proteininnholdet, eller 

— som er påført angivelsen «Laktosefri» i samsvar med artikkel 9 nr. 2. 

8.3.  Sukrose 

Sukrose kan tilsettes bare i morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater. Dersom det 

tilsettes sukrose, skal sukroseinnholdet utgjøre høyst 20 % av det samlede karbohydratinnholdet. 

8.4.  Glukose 

Glukose kan tilsettes bare i morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater. Dersom det 

tilsettes glukose, skal glukoseinnholdet være høyst 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 

8.5.  Glukosesirup eller dehydrert glukosesirup 

Glukosesirup eller dehydrert glukosesirup kan tilsettes i morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av kumelk- 

eller geitemelkproteiner, eller morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater (alene eller 

blandet med kumelk- eller geitemelkproteiner), bare dersom dekstroseekvivalenten ikke overstiger 32. Dersom 

glukosesirup eller dehydrert glukosesirup er tilsatt i disse produktene, skal glukoseinnholdet som følge av tilsetting av 

glukosesirup eller dehydrert glukosesirup ikke overstige 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal). 

Største glukosemengde fastsatt i nr. 8.4 får anvendelse dersom glukosesirup eller dehydrert glukosesirup tilsettes i 

morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater.  
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8.6.  Prekokt stivelse og/eller gelatinert stivelse 

Minst Høyst 

— 2 g/100 ml og 30 % av samlet karbohydratinnhold 

9.  FRUKTO-OLIGOSAKKARIDER OG GALAKTO-OLIGOSAKKARIDER 

Frukto-oligosakkarider og galakto-oligosakkarider kan tilsettes i morsmelkerstatninger. I så fall skal innholdet av dem 

utgjøre høyst 0,8 g/100 ml i en kombinasjon av 90 % oligogalaktosyl-laktose og 10 % oligofruktosyl-sukrose med høy 

molekylvekt. 

Andre kombinasjoner av og grenseverdier for frukto-oligosakkarider og galakto-oligosakkarider kan brukes, forutsatt at 

deres egnethet for spedbarn dokumenteres i samsvar med artikkel 3 nr. 3. 

10.  MINERALER 

10.1.  Morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner eller proteinhydrolysater 

 
Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Natrium (mg) 6 14,3 25 60 

Kalium (mg) 19,1 38,2 80 160 

Klorid (mg) 14,3 38,2 60 160 

Kalsium (mg) 12 33,5 50 140 

Fosfor (mg)(1) 6 21,5 25 90 

Magnesium (mg) 1,2 3,6 5 15 

Jern (mg) 0,07 0,31 0,3 1,3 

Sink (mg) 0,12 0,24 0,5 1 

Kobber (μg) 14,3 24 60 100 

Jod (μg) 3,6 6,9 15 29 

Selen (μg) 0,72 2 3 8,6 

Mangan (μg) 0,24 24 1 100 

Molybden (μg) — 3,3 — 14 

Fluorid (μg) — 24 — 100 

(1) Totalfosfor. 

Molarforholdet mellom kalsium og tilgjengelig fosfor skal ikke være mindre enn 1 eller større enn 2. Mengden 

tilgjengelig fosfor skal beregnes som 80 % av totalfosfor for morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av 

kumelkprotein, geitemelkprotein eller proteinhydrolysater.  
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10.2.  Morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med kumelk- eller 

geitemelkproteiner 

Alle kravene i nr. 10.1 får anvendelse, unntatt kravene som gjelder jern, fosfor og sink, som skal være som følger: 

 
Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Jern (mg) 0,11 0,48 0,45 2 

Fosfor (mg)(1) 7,2 24 30 100 

Sink (mg) 0,18 0,3 0,75 1,25 

(1) Totalfosfor. 

Molarforholdet mellom kalsium og tilgjengelig fosfor skal ikke være mindre enn 1 eller større enn 2. Mengden 

tilgjengelig fosfor skal beregnes som 70 % av totalfosfor for morsmelkerstatninger som er framstilt på grunnlag av 

soyaproteinisolater. 

11.  VITAMINER 

 
Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Vitamin A (μg-RE)(1) 16,7 27,2 70 114 

Vitamin D (μg) 0,48 0,72 2 3 

Tiamin (μg) 9,6 72 40 300 

Riboflavin (μg) 14,3 95,6 60 400 

Niacin (mg)(2) 0,1 0,36 0,4 1,5 

Pantotensyre (mg) 0,1 0,48 0,4 2 

Vitamin B6 (μg) 4,8 41,8 20 175 

Biotin (μg) 0,24 1,8 1 7,5 

Folat (μg-DFE)(3) 3,6 11,4 15 47,6 

Vitamin B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 

Vitamin C (mg) 0,96 7,2 4 30 

Vitamin K (μg) 0,24 6 1 25 

Vitamin E (mg α-tokoferol)(4) 0,14 1,2 0,6 5 

(1) Preformert vitamin A. RE = alle transretinolekvivalenter. 

(2) Preformert niacin. 

(3) Kostfolatekvivalent: 1 μg DFE = 1 μg kostfolat = 0,6 μg folsyre fra produktet. 

(4) Basert på vitamin E-aktiviteten i RRR-α-tokoferol. 
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12.  NUKLEOTIDER 

Følgende nukleotider kan tilsettes: 

 
Høyst(1) 

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal) 

Cytidin-5′-monofosfat 0,60 2,50 

Uridin-5′-monofosfat 0,42 1,75 

Adenosin-5′-monofosfat 0,36 1,50 

Guanosin-5′-monofosfat 0,12 0,50 

Inosin-5′-monofosfat 0,24 1,00 

(1) Samlet konsentrasjon av nukleotider skal være høyst 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 
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VEDLEGG II 

KRAV TIL SAMMENSETNING NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 

1.  ENERGI 

Minst Høyst 

250 kJ/100 ml 293 kJ/100 ml 

(60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml) 

2.  PROTEINER 

(Proteininnhold = nitrogeninnhold × 6,25) 

2.1.  Tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner 

Minst Høyst 

0,43 g/100 kJ 0,6 g/100 kJ 

(1,8 g/100 kcal) (2,5 g/100 kcal) 

Ved samme energiinnhold skal tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner, 

inneholde minst like stor tilgjengelig mengde av hver essensielle og betinget essensielle aminosyre som 

referanseproteinet angitt i vedlegg III avsnitt A. Ved beregningen kan imidlertid konsentrasjonen av metionin og cystein 

og innholdet av fenylalanin og tyrosin legges sammen. 

2.2.  Tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med kumelk- eller 

geitemelkproteiner 

Minst Høyst 

0,54 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ 

(2,25 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) 

Bare proteinisolater av soya skal brukes ved framstilling av slik tilskuddsblanding. 

Ved samme energiinnhold skal tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller 

blandet med kumelk- eller geitemelkproteiner, inneholde minst like stor tilgjengelig mengde av hver essensielle og 

betinget essensielle aminosyre som referanseproteinet angitt i vedlegg III avsnitt A. Ved beregningen kan imidlertid 

konsentrasjonen av metionin og cystein og innholdet av fenylalanin og tyrosin legges sammen. 

2.3.  Tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater 

Minst Høyst 

0,44 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ 

(1,86 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) 
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2.3.1.  Proteinkilde 

Avmineralisert søt myseprotein fra kumelk etter enzymatisk utfelling av kaseiner ved bruk av kymosin bestående av 

a)  63 % kasein-glykomakropeptidfri myseproteinisolat med et proteininnhold på minst 95 % tørrstoff, en proteindena-

turering på mindre enn 70 % og et askeinnhold på høyst 3 %, og 

b)  37 % proteinkonsentrat av søt myse med et proteininnhold på minst 87 % tørrstoff, en proteindenaturering på 

mindre enn 70 % og et askeinnhold på høyst 3,5 %. 

2.3.2.  Proteinbehandling 

Totrinns hydrolyseprosess med bruk av et trypsinpreparat med et varmebehandlingstrinn (fra 3–10 minutter ved  

80–100 °C) mellom de to hydrolysetrinnene. 

2.3.3.  Essensielle og betinget essensielle aminosyrer 

Ved samme energiinnhold skal tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater, inneholde 

minst like stor tilgjengelig mengde av hver essensielle og betinget essensielle aminosyre som referanseproteinet angitt i 

vedlegg III avsnitt B. Ved beregningen kan imidlertid konsentrasjonen av metionin og cystein og innholdet av 

fenylalanin og tyrosin legges sammen. 

2.4.  I alle tilfeller kan aminosyrer tilsettes i tilskuddsblandinger utelukkende i den hensikt å forbedre proteinenes 

næringsverdi, og bare i de mengdene som er nødvendige for dette formål. 

3.  TAURIN 

Ved tilsetting av taurin i tilskuddsblandinger skal taurinmengden være høyst 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal). 

4.  LIPIDER 

Minst Høyst 

1,1 g/100 kJ 1,4 g/100 kJ 

(4,4 g/100 kcal) (6,0 g/100 kcal) 

4.1.  Det skal være forbudt å bruke følgende stoffer: 

— Sesamolje. 

— Bomullsfrøolje. 

4.2.  Innholdet av transfettsyrer skal utgjøre høyst 3 % av det samlede fettinnholdet. 

4.3.  Innholdet av erukasyre skal utgjøre høyst 1 % av det samlede fettinnholdet. 

4.4.  Linolsyre 

Minst Høyst 

120 mg/100 kJ 300 mg/100 kJ 

(500 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal) 
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4.5.  Alfa-linolensyre 

Minst Høyst 

12 mg/100 kJ 24 mg/100 kJ 

(50 mg/100 kcal) (100 mg/100 kcal) 

4.6.  Dokosaheksaensyre 

Minst Høyst 

4,8 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ 

(20 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 

4.7.  Andre langkjedede (20 og 22 karbonatomer) flerumettede fettsyrer kan tilsettes. I så fall skal innholdet av langkjedede 

flerumettede fettsyrer ikke overstige 2 % av det samlede fettinnholdet for langkjedede flerumettede n-6-fettsyrer  

(1 % av det samlede fettinnholdet for arakidonsyre (20:4 n-6)). 

Innholdet av eikosapentaensyre (20:5 n-3) skal ikke være høyere enn innholdet av dokosaheksaensyre (22:6 n-3). 

5.  FOSFOLIPIDER 

Mengden fosfolipider i tilskuddsblandinger skal være høyst 2 g/l. 

6.  KARBOHYDRATER 

Minst Høyst 

2,2 g/100 kJ 3,3 g/100 kJ 

(9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 

6.1.  Det skal være forbudt å bruke ingredienser som inneholder gluten. 

6.2.  Laktose 

Minst Høyst 

1,1 g/100 kJ — 

(4,5 g/100 kcal) — 

Disse minstenivåene får ikke anvendelse på tilskuddsblandinger 

— der soyaproteinisolater utgjør mer enn 50 % av det samlede proteininnholdet, eller 

— som er påført angivelsen «Laktosefri» i samsvar med artikkel 9 nr. 2.  
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6.3.  Sukrose, fruktose, honning 

Minst Høyst 

— alene eller til sammen: 20 % av samlet karbohydrat-

innhold 

Honning skal behandles for å ødelegge sporer av Clostridium botulinum. 

6.4.  Glukose 

Glukose kan tilsettes bare i tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater. Dersom det tilsettes 

glukose, skal glukoseinnholdet være høyst 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 

6.5.  Glukosesirup eller dehydrert glukosesirup 

Glukosesirup eller dehydrert glukosesirup kan tilsettes i tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av kumelk- 

eller geitemelkproteiner, eller tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater (alene eller 

blandet med kumelk- eller geitemelkproteiner), bare dersom dekstroseekvivalenten ikke overstiger 32. Dersom 

glukosesirup eller dehydrert glukosesirup er tilsatt i disse produktene, skal glukoseinnholdet som følge av tilsetting av 

glukosesirup eller dehydrert glukosesirup ikke overstige 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal). 

Største glukosemengde fastsatt i nr. 6.4 får anvendelse dersom glukosesirup eller dehydrert glukosesirup tilsettes i 

tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater. 

7.  FRUKTO-OLIGOSAKKARIDER OG GALAKTO-OLIGOSAKKARIDER 

Frukto-oligosakkarider og galakto-oligosakkarider kan tilsettes i tilskuddsblandinger. I så fall skal innholdet av dem 

utgjøre høyst 0,8 g/100 ml i en kombinasjon av 90 % oligogalaktosyl-laktose og 10 % oligofruktosyl-sukrose med høy 

molekylvekt. 

Andre kombinasjoner av og grenseverdier for frukto-oligosakkarider og galakto-oligosakkarider kan brukes, forutsatt at 

deres egnethet for spedbarn dokumenteres i samsvar med artikkel 3 nr. 3. 

8.  MINERALER 

8.1.  Tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner eller proteinhydrolysater 

 

Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Natrium (mg) 6 14,3 25 60 

Kalium (mg) 19,1 38,2 80 160 

Klorid (mg) 14,3 38,2 60 160 

Kalsium (mg) 12 33,5 50 140 

Fosfor (mg)(1) 6 21,5 25 90 

Magnesium (mg) 1,2 3,6 5 15 

Jern (mg) 0,14 0,48 0,6 2 
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Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Sink (mg) 0,12 0,24 0,5 1 

Kobber (μg) 14,3 24 60 100 

Jod (μg) 3,6 6,9 15 29 

Selen (μg) 0,72 2 3 8,6 

Mangan (μg) 0,24 24 1 100 

Molybden (μg) — 3,3 — 14 

Fluorid (μg) — 24 — 100 

(1) Totalfosfor. 

Molarforholdet mellom kalsium og tilgjengelig fosfor skal ikke være mindre enn 1 eller større enn 2. Mengden 

tilgjengelig fosfor skal beregnes som 80 % av totalfosfor for tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av 

kumelkprotein, geitemelkprotein eller proteinhydrolysater. 

8.2.  Tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med kumelk- eller 

geitemelkproteiner 

Alle kravene i nr. 8.1 får anvendelse, unntatt kravene som gjelder jern, fosfor og sink, som skal være som følger: 

 Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Jern (mg) 0,22 0,6 0,9 2,5 

Fosfor (mg)(1) 7,2 24 30 100 

Sink (mg) 0,18 0,3 0,75 1,25 

(1) Totalfosfor. 

Molarforholdet mellom kalsium og tilgjengelig fosfor skal ikke være mindre enn 1 eller større enn 2. Mengden 

tilgjengelig fosfor skal beregnes som 70 % av totalfosfor for tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av 

soyaproteinisolater. 

9.  VITAMINER 

 

Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Vitamin A (μg-RE)(1) 16,7 27,2 70 114 

Vitamin D (μg) 0,48 0,72 2 3 

Tiamin (μg) 9,6 72 40 300 
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Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Riboflavin (μg) 14,3 95,6 60 400 

Niacin (mg)(2) 0,1 0,36 0,4 1,5 

Pantotensyre (mg) 0,1 0,48 0,4 2 

Vitamin B6 (μg) 4,8 41,8 20 175 

Biotin (μg) 0,24 1,8 1 7,5 

Folat (μg-DFE)(3) 3,6 11,4 15 47,6 

Vitamin B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 

Vitamin C (mg) 0,96 7,2 4 30 

Vitamin K (μg) 0,24 6 1 25 

Vitamin E (mg α-tokoferol)(4) 0,14 1,2 0,6 5 

(1) Preformert vitamin A. RE = alle transretinolekvivalenter. 

(2) Preformert niacin. 

(3) Kostfolatekvivalent: 1 μg DFE = 1 μg kostfolat = 0,6 μg folsyre fra produktet. 

(4) Basert på vitamin E-aktiviteten i RRR-α-tokoferol. 

10.  NUKLEOTIDER 

Følgende nukleotider kan tilsettes: 

 

Høyst(1) 

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal) 

Cytidin-5′-monofosfat 0,60 2,50 

Uridin-5′-monofosfat 0,42 1,75 

Adenosin-5′-monofosfat 0,36 1,50 

Guanosin-5′-monofosfat 0,12 0,50 

Inosin-5′-monofosfat 0,24 1,00 

(1) Samlet konsentrasjon av nukleotider skal være høyst 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 
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VEDLEGG III 

ESSENSIELLE OG BETINGET ESSENSIELLE AMINOSYRER I MORSMELK 

Med hensyn til nr. 2 i vedlegg I og II skal morsmelk brukes som referanseprotein som fastsatt i henholdsvis avsnitt A og B i 

dette vedlegg. 

A.  Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner, og 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med 

kumelk- eller geitemelkproteiner 

Med hensyn til nr. 2.1 og 2.2 i vedlegg I og II er de essensielle og betinget essensielle aminosyrene i morsmelk, uttrykt i 

mg per 100 kJ og 100 kcal, følgende: 

 Per 100 kJ(1) Per 100 kcal 

Cystein 9 38 

Histidin 10 40 

Isoleucin 22 90 

Leucin 40 166 

Lysin 27 113 

Metionin 5 23 

Fenylalanin 20 83 

Treonin 18 77 

Tryptofan 8 32 

Tyrosin 18 76 

Valin 21 88 

(1) 1 kJ = 0,239 kcal. 

B.  Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater 

Med hensyn til nr. 2.3 i vedlegg I og II er de essensielle og betinget essensielle aminosyrene i morsmelk, uttrykt i mg per 

100 kJ og 100 kcal, følgende: 

 Per 100 kJ(1) Per 100 kcal 

Arginin 16 69 

Cystein 6 24 

Histidin 11 45 

Isoleucin 17 72 
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 Per 100 kJ(1) Per 100 kcal 

Leucin 37 156 

Lysin 29 122 

Metionin 7 29 

Fenylalanin 15 62 

Treonin 19 80 

Tryptofan 7 30 

Tyrosin 14 59 

Valin 19 80 

(1) 1 kJ = 0,239 kcal. 
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VEDLEGG IV 

AKTIVE STOFFER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 3 

Stoffets kjemiske betegnelse 
Grenseverdi for rester 

(mg/kg) 

Kadusafos 0,006 

Demeton-S-metyl/demeton-S-metylsulfon/oksydemeton-metyl (hver for seg eller 

sammen, uttrykt som demeton-S-metyl) 

0,006 

Etoprofos 0,008 

Fipronil (summen av fipronil og fipronil-desulfinyl, uttrykt som fipronil) 0,004 

Propineb/propylentiourea (summen av propineb og propylentiourea) 0,006 

VEDLEGG V 

AKTIVE STOFFER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 4 

Stoffets kjemiske betegnelse (definisjon av rest) 

Aldrin og dieldrin, uttrykt som dieldrin 

Disulfoton (summen av disulfoton, disulfotonsulfoksid og disulfotonsulfon, uttrykt som disulfoton) 

Endrin 

Fensulfotion (summen av fensulfotion, dets oksygenanalog og deres sulfoner, uttrykt som fensulfotion) 

Fentin, uttrykt som trifenyltinnkation 

Haloksyfop (summen av haloksyfop, dets salter og estere, herunder konjugater, uttrykt som haloksyfop) 

Heptaklor og trans-heptaklorepoksid, uttrykt som heptaklor 

Heksaklorbenzen 

Nitrofen 

Ometoat 

Terbufos (summen av terbufos, dets sulfoksid og sulfon, uttrykt som terbufos) 
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VEDLEGG VI 

BETEGNELSER NEVNT I ARTIKKEL 5 

DEL A 

Betegnelse nevnt i artikkel 5 nr. 1 

Andre morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger enn morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt helt og 

holdent på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner, skal ha følgende betegnelser: 

— På bulgarsk: «Храни за кърмачета» og «Преходни храни». 

— På spansk: «Preparado para lactantes» og «Preparado de continuación». 

— På tsjekkisk: «Počáteční kojenecká výživa» og «Pokračovací kojenecká výživa». 

— På dansk: «Modermælkserstatning» og «Tilskudsblanding». 

— På tysk: «Säuglingsanfangsnahrung» og «Folgenahrung». 

— På estisk: «Imiku piimasegu» og «Jätkupiimasegu». 

— På gresk: «Παρασκεύασμα για βρέφη» og «Παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

— På engelsk: «Infant formula» og «Follow-on formula». 

— På fransk: «Préparation pour nourrissons» og «Préparation de suite». 

— På kroatisk: «Početna hrana za dojenčad» og «Prijelazna hrana za dojenčad». 

— På italiensk: «Formula per lattanti» og «Formula di proseguimento». 

— På latvisk: «Maisījums zīdaiņiem» og «Papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem». 

— På litauisk: «Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai» og «Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai». 

— På ungarsk: «Anyatej-helyettesítő tápszer» og «Anyatej-kiegészítő tápszer». 

— På maltesisk: «Formula tat-trabi» og «Formula tal-prosegwiment». 

— På nederlandsk: «Volledige zuigelingenvoeding» og «Opvolgzuigelingenvoeding». 

— På polsk: «Preparat do początkowego żywienia niemowląt» og «Preparat do dalszego żywienia niemowląt». 

— På portugisisk: «Fórmula para lactentes» og «Fórmula de transição». 

— På rumensk: «Formulă de început» og «Formulă de continuare». 

— På slovakisk: «Počiatočná dojčenská výživa» og «Následná dojčenská výživa». 

— På slovensk: «Začetna formula za dojenčke» og «Nadaljevalna formula». 

— På finsk: «Äidinmaidonkorvike» og «Vieroitusvalmiste». 

— På svensk: «Modersmjölksersättning» og «Tillskottsnäring».  
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DEL B 

Betegnelse nevnt i artikkel 5 nr. 2 

Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt helt og holdent på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner, 

skal ha følgende betegnelser: 

— På bulgarsk: «Млека за кърмачета» og «Преходни млека», 

— På spansk: «Leche para lactantes» og «Leche de continuación». 

— På tsjekkisk: «Počáteční mléčná kojenecká výživa» og «Pokračovací mléčná kojenecká výživa». 

— På dansk: «Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk» og «Tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk». 

— På tysk: «Säuglingsmilchnahrung» og «Folgemilch». 

— På estisk: «Piimal põhinev imiku piimasegu» og «Piimal põhinev jätkupiimasegu» 

— På gresk: «Γάλα για βρέφη» og «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

— På engelsk: «Infant milk» og «Follow-on milk». 

— På fransk: «Lait pour nourrissons» og «Lait de suite». 

— På kroatisk: «Početna mliječna hrana za dojenčad» og «Prijelazna mliječna hrana za dojenčad». 

— På italiensk: «Latte per lattanti» og «Latte di proseguimento». 

— På latvisk: «Piena maisījums zīdaiņiem» og «Papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem». 

— På litauisk: «Pradinio maitinimo kūdikių pieno mišiniai» og «Tolesnio maitinimo kūdikių pieno mišiniai». 

— På ungarsk: «Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer» og «Tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer». 

— På maltesisk: «Ħalib tat-trabi» og «Ħalib tal-prosegwiment». 

— På nederlandsk: «Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk» eller «Zuigelingenmelk» og «Opvolgmelk». 

— På polsk: «Mleko początkowe» og «Mleko następne», 

— På portugisisk: «Leite para lactentes» og «Leite de transição». 

— På rumensk: «Lapte de început» og «Lapte de continuare». 

— På slovakisk: «Počiatočná dojčenská mliečna výživa» og «Následná dojčenská mliečna výživa». 

— På slovensk: «Začetno mleko za dojenčke» og «Nadaljevalno mleko». 

— På finsk: «Maitopohjainen äidinmaidonkorvike» og «Maitopohjainen vieroitusvalmiste». 

— På svensk: «Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk» og «Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk». 

 _____  
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VEDLEGG VII 

REFERANSEINNTAK NEVNT I ARTIKKEL 7 NR. 7 

Næringsstoff Referanseinntak 

Vitamin A (μg) 400 

Vitamin D (μg) 7 

Vitamin E (mg TE) 5 

Vitamin K (μg) 12 

Vitamin C (mg) 45 

Tiamin (mg) 0,5 

Riboflavin (mg) 0,7 

Niacin (mg) 7 

Vitamin B6 (mg) 0,7 

Folat (μg) 125 

Vitamin B12 (μg) 0,8 

Pantotensyre (mg) 3 

Biotin (μg) 10 

Kalsium (mg) 550 

Fosfor (mg) 550 

Kalium (mg) 1000 

Natrium (mg) 400 

Klorid (mg) 500 

Jern (mg) 8 

Sink (mg) 5 

Jod (μg) 80 

Selen (μg) 20 

Kobber (mg) 0,5 

Magnesium (mg) 80 

Mangan (mg) 1,2 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/479 

av 1. april 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse drikker med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 25. mars 2013 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse 

drikker med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker som omfattes av næringsmiddelkategori 14.1.5.2 «Annet» i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Steviolglykosider er kalorifrie søtlige bestanddeler som kan brukes til å erstatte kaloriholdige sukkerarter i visse drikker, 

og slik redusere kaloriinnholdet i disse produktene. Som følge av dette tilfører steviolglykosider sødme til disse 

drikkene uten at sluttproduktet tilføres ytterligere kalorier, noe som gir forbrukerne energireduserte produkter eller 

produkter uten tilsatt sukker, i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1333/2008. 

5) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 2.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 22 av 5.4.2018, s. 2. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

2018/EØS/47/03 
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6) I 2010 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse(1) om sikkerheten ved steviolglykosider for den foreslåtte bruken 

som tilsetningsstoff i næringsmidler (E 960), og fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 4 mg/kg kroppsvekt/dag, 

uttrykt som steviolekvivalenter. På bakgrunn av den foreslåtte utvidelsen av bruken som tilsetningsstoff i næringsmidler, 

reviderte Myndigheten eksponeringsvurderingen for steviolglykosider og avga sine uttalelser 2. mai 2014(2) og  

30. juni 2015(3). Når det gjelder de nevnte utvidelsene av bruk, konkluderte Myndigheten med at eksponerings-

estimatene ligger under ADI for alle aldersgrupper, unntatt for småbarn i den høyeksponerte gruppen  

(95-prosentilen) i én stat. Eksponeringsberegninger som er utført av Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu viste 

at den foreslåtte utvidelsen av bruken ikke påvirket eksponeringen av 95-prosentilen av barn i alderen 2–6 år i 

Nederland, og at alkoholfrie drikker og aromatiserte gjærede melkeprodukter fortsatt er de viktigste hovedkildene til 

eksponering for steviolglykosider i denne aldersgruppen. 

7) I betraktning av at næringsmiddelkategori 14.1.5.2 omfatter produkter som ikke er beregnet på å konsumeres av 

småbarn (i alderen 12–35 måneder), utgjør ikke de foreslåtte brukstyper og -nivåer av steviolglykosider (E 960) som 

søtstoff, et sikkerhetsproblem. 

8) Bruken av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i energireduserte drikker eller drikker uten tilsatt sukker, bør derfor 

tillates i næringsmiddelkategori 14.1.5.2 «Annet»: kaffe, te og urtete (med en grenseverdi på 30 mg/l), aromatisert 

pulverkaffe og hurtigoppløselige cappuccino-produkter (med en grenseverdi på 30 mg/l) og maltbaserte drikker samt 

drikker med sjokolade-/cappuccinoaroma (med en grenseverdi på 20 mg/l). 

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2010;8(4):1537. 

(2) EFSA Journal 2014;12(5):3639. 

(3) EFSA Journal 2015;13(6):4146. 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I næringsmiddelkategori 14.1.5.2 «Annet» innsettes følgende poster for E 960 etter posten for E 491–495 «Sorbitanestere»: 

 «E 960 Steviolglykosider 30 (60) (93) Bare kaffe, te og urtete, energiredusert eller uten 

tilsatt sukker 

 E 960 Steviolglykosider 30 (60) (93) Bare aromatisert pulverkaffe og hurtigoppløselige 

cappuccino-produkter, energiredusert eller uten 

tilsatt sukker 

 E 960 Steviolglykosider 20 (60) (93) Bare maltbaserte drikker samt drikker med 

sjokolade-/cappuccinoaroma, energireduserte eller 

uten tilsatt sukker» 

2)  I næringsmiddelkategori 14.1.5.2 «Annet», innsettes følgende fotnoter: 

«60):  Uttrykt som steviolekvivalenter. 

93):  Grenseverdien gjelder for drikkeklare produkter (f.eks. på boks) og deres blandinger og konsentrater etter tillaging 

og klare for konsum.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/918 

av 19. mai 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og 

vitenskapelige utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger(1), særlig artikkel 53 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1272/2008 harmoniseres bestemmelsene om og kriteriene for klassifisering og merking av 

stoffer, stoffblandinger og visse særskilte produkter i Unionen. 

2) I nevnte forordning tas det hensyn til De forente nasjoners globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av 

kjemikalier (heretter kalt «GHS»). 

3) Klassifiseringskriteriene og merkingsreglene i GHS blir regelmessig revidert på FN-plan. Femte reviderte utgave av 

GHS er et resultat av endringer vedtatt i desember 2012 av FNs ekspertkomité for transport av farlig gods og det globalt 

harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier. Den omfatter endringer som gjelder blant annet en ny 

alternativ metode for klassifisering av oksiderende faste stoffer, endringer i bestemmelsene om klassifisering i 

fareklassene hudetsende/hudirriterende og alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, og aerosoler. Videre omfatter den endringer 

av flere sikkerhetssetninger samt endringer av noen sikkerhetssetningers rekkefølge, som gjøres ved at posten fjernes og 

innsettes på det nye stedet. De tekniske bestemmelsene og kriteriene i vedleggene til forordning (EF) nr. 1272/2008 bør 

derfor tilpasses til den femte reviderte utgaven av GHS. 

4) Etter den fjerde reviderte utgaven av GHS ble det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013(2) innført et unntak for 

merking av stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som etsende for metaller, men ikke klassifisert som 

hudetsende eller som årsak til alvorlig øyeskade. Mens innholdet av unntaket bør forbli uendret, bør de farene som 

unntaket gjelder, angis mer presist.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 14.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 22 av 5.4.2018, s. 4. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013 av 8. mai 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling  

(EUT L 149 av 1.6.2013, s. 1). 

2018/EØS/47/04 
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5) Gjentakelser i merkingen av stoffblandinger som inneholder isocyanater og visse epoksyforbindelser bør unngås, 

samtidig som veletablert, særlig informasjon om forekomsten av disse særlige sensibiliserende stoffene beholdes. Derfor 

bør bruken av faresetning EUH208 ikke være obligatorisk dersom en stoffblanding allerede er merket i samsvar med 

faresetningene EUH204 eller EUH205. 

6) For at leverandører av stoffer og stoffblandinger skal få tid til å tilpasse seg til de nye bestemmelsene om klassifisering 

og merking som innføres ved denne forordning, bør det fastsettes en overgangsperiode, og anvendelsen av denne 

forordning bør utsettes. Dette vil gjøre det mulig å anvende bestemmelsene fastsatt i denne forordning på frivillig 

grunnlag fram til overgangsperioden utløper. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 23 bokstav f) skal lyde: 

«f)  stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som etsende for metaller, men ikke som årsak til alvorlig øyeskade 

(kategori 1).» 

2)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

3)  Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

4)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

5)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

6)  Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

7)  Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

8)  Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 3 kan stoffer og stoffblandinger fram til 1. februar 2018 klassifiseres, merkes og emballeres i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved denne forordning. 

Som unntak fra artikkel 3 behøver stoffer som er klassifisert, merket og emballert i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 

og brakt i omsetning før 1. februar 2018, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med denne forordning før  

1. februar 2020. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra 1. februar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

A. I del 1 gjøres følgende endringer: 

1)  Overskriften til avsnitt 1.1.3.4 skal lyde: 

«1.1.3.4. Interpolasjon innenfor én farekategori» 

2)  Avsnitt 1.3.6 skal lyde: 

«1.3.6 Stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som etsende for metaller, men ikke som hudetsende eller 

årsak til alvorlig øyeskade (kategori 1) 

 Stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som etsende for metaller, men ikke som hudetsende eller årsak 

til alvorlig øyeskade, og som utgjør ferdig emballerte sluttprodukter for forbrukeren, behøver ikke å ha 

farepiktogram GHS05 påsatt etiketten.» 

B. I del 2 gjøres følgende endringer: 

1) Avsnitt 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.3 Formidling av fare 

 Stoffer, stoffblandinger eller produkter som oppfyller kriteriene for klassifisering i denne fareklassen, skal 

merkes i samsvar med tabell 2.1.2. 



   

 

N
r. 4

7
/4

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
9

.7
.2

0
1
8
 

 

Tabell 2.1.2 

Merking av eksplosive varer 

Klassifisering Ustabil eksplosiv vare Undergruppe 1.1 Undergruppe 1.2 Undergruppe 1.3 Undergruppe 1.4 Undergruppe 1.5 Undergruppe 1.6 

GHS-piktogrammer 

     

  

Varselord Fare Fare Fare Fare Advarsel Fare Intet varselord 

Faresetning 
H200: Ustabil 

eksplosiv vare 

H201: 

Eksplosjonsfarlig. 

Fare for 

masseeksplosjon. 

H202: 

Eksplosjonsfarlig. 

Stor fare for utkast av 

fragmenter. 

H203: 

Eksplosjonsfarlig. 

Fare for brann, 

trykkbølge eller utkast 

av fragmenter. 

H204: Fare for brann 

eller utkast av 

fragmenter. 

H205: Fare for 

masseeksplosjon ved 

brann. 

Ingen faresetning. 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P201 

P250 

P280 

P210 

P230 

P234 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P234 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P234 

P240 

P250 

P280 

P210 

P234 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P234 

P240 

P250 

P280 

Ingen 

sikkerhetssetning 

Sikkerhetssetning – tiltak 
P370 + P372 +  

P380 + P373 

P370 + P372 +  

P380 + P373 

P370 + P372 +  

P380 + P373 

P370 + P372 +  

P380 + P373 

P370 + P372 +  

P380 + P373 

P370 + P380 +  

P375 

P370 + P372 + P380 

+ P373 

Ingen 

sikkerhetssetning 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 
P401 P401 P401 P401 P401 P401 

Ingen 

sikkerhetssetning 

Sikkerhetssetning – 

disponering 
P501 P501 P501 P501 P501 P501 

Ingen 

sikkerhetssetning 
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 MERKNAD 1: Eksplosive varer som ikke er emballert, eller som emballeres på nytt i en annen emballasje enn 

originalemballasjen eller en lignende emballasje, skal merkes på følgende måte: 

a)  Piktogram: eksploderende bombe, 

b)  Varselord «Fare», og 

c)  faresetning: «Eksplosjonsfarlig. Fare for masseeksplosjon.» 

 med mindre det framgår at faren tilsvarer én av farekategoriene i tabell 2.1.2. I så fall skal det tilsvarende 

symbolet, varselordet og/eller den tilsvarende faresetningen angis. 

 MERKNAD 2: Stoffer og stoffblandinger som når de leveres har et positivt resultat fra forsøksserie 2 i del I 

avsnitt 12 i UN RTDG: håndbok for forsøk og kriterier, som er unntatt fra klassifisering som eksplosive varer 

(basert på et negativt resultat i forsøksserie 6 i del I avsnitt 16 i UN RTDG: håndbok for forsøk og kriterier) har 

fortsatt eksplosive egenskaper. Brukeren skal underrettes om disse iboende eksplosive egenskapene, fordi de 

skal tas i betraktning ved håndteringen - særlig dersom stoffet eller stoffblandingen tas ut av emballasjen eller 

reemballeres, og ved lagringen. Av denne grunn skal stoffets eller stoffblandingens eksplosive egenskaper 

formidles i sikkerhetsdatabladets avsnitt 2 (Fareidentifisering) og avsnitt 9 (Fysiske og kjemiske egenskaper) 

og eventuelt i andre avsnitt av sikkerhetsdatabladet."  
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2) I avsnitt 2.1.4 skal figur 2.1.3 erstattes av følgende figur: 

«Figur 2.1.3 

Framgangsmåte ved plassering i en undergruppe i klassen eksplosive varer (klasse 1 for transport) 

 »
 

  

Kommer produktet i 

betraktning for 

undergruppe 1.6? 

Kommer stoffet eller 

stoffblandingen i betraktning 

for undergruppe 1.5? 

Emballer stoffet 

eller stoff-

blandingen 
FORSØKSSERIE 6 

Er resultatet en 

masseeksplosjon? 

Utgjør utkast av 

fragmenter den 

største faren? 

FORSØKSSERIE 5 

FORSØKSSERIE 7 

Er produktet 

ekstremt lite 

følsomt? Er det et/en svært lite 

følsom(t) eksplosiv(t) 

stoff eller stoffblanding 

med fare for masseeks-

plosjon? 

Utgjør strålevarme 

og/eller voldsom 

forbrenning, men uten 

fare for trykkbølger eller 

utkast, hovedfaren? 

Vil faren kunne hindre 

brannslokking i den 

umiddelbare nærhet? 

Er det farlige 

virkninger utenfor 

emballasjen? 

Er stoffet, stoffblandingen 

eller produktet framstilt med 

tanke på å gi en praktisk 

eksplosiv eller pyroteknisk 

virkning? 

Dreier det seg om et 

produkt som utelukkes 

per definisjon? (Se 

2.1.1.1 bokstav b)) 

IKKE EKSPLOSIV 

VARE 
UNDER-

GRUPPE 1.6 
UNDER-

GRUPPE 1.5 

UNDERGRUPPE 1.4 

Forenlighetsgruppe S 

UNDERGRUPPE 1.4 Andre 

forenlighetsgrupper enn S 
UNDER-

GRUPPE 1.3 

UNDER-

GRUPPE 1.2 

UNDER-

GRUPPE 1.1 

Nei 

Ja 
Ja Ja 

Ja 

Ja 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

PRODUKT ELLER STOFF/STOFFBLANDING SOM ER MIDLERTIDIG GODKJENT I 

DENNE KLASSEN (fra figur 2.1.2) 
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3) I avsnitt 2.2.3 skal tabell 2.2.3 lyde: 

«Tabell 2.2.3 

Merkingselementer for brannfarlige gasser (herunder kjemisk ustabile gasser) 

Klassifisering 

Brannfarlig gass Kjemisk ustabil gass 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori A Kategori B 

GHS-piktogram 

 

Intet piktogram 
Intet ytterligere 

piktogram 
Intet ytterligere piktogram 

Varselord Fare Advarsel 
Intet ytterligere 

varselord 
Intet ytterligere varselord 

Faresetning 

H220: 

Ekstremt 

brannfarlig 

gass 

H221: 

Brannfarlig 

gass 

Ytterligere 

faresetning H230: 

Kan reagere 

eksplosivt også ved 

fravær av luft 

Ytterligere faresetning H231: 

Kan reagere eksplosivt også ved 

fravær av luft ved høyt trykk 

og/eller høy temperatur 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 
P210 P210 P202 P202» 

Sikkerhetssetning – tiltak 
P377 

P381 

P377 

P381 
  

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 
P403 P403   

Sikkerhetssetning – 

disponering 
    

4) Avsnitt 2.3.2.1 skal lyde: 

«2.3.2.1.  Aerosoler skal klassifiseres i én av de tre kategoriene i denne fareklassen, avhengig av brannfarlige 

egenskaper og forbrenningsvarme. De skal tas i betraktning for klassifisering i kategori 1 eller 2 dersom de 

inneholder mer enn 1 masseprosent bestanddeler som er klassifisert som brannfarlige i henhold til følgende 

kriterier fastsatt i denne del: 

— brannfarlige gasser (se avsnitt 2.2), 

— væsker med et flammepunkt ≤ 93 °C, herunder brannfarlige væsker i henhold til avsnitt 2.6, 

— brannfarlige faste stoffer (se avsnitt 2.7), 

 eller dersom deres forbrenningsvarme er minst 20 kJ/g. 

 MERKNAD 1: Brannfarlige bestanddeler omfatter ikke pyrofore eller selvopphetende stoffer og stoff-

blandinger, eller stoffer og stoffblandinger som reagerer med vann, fordi slike bestanddeler aldri brukes som 

innhold i aerosoler. 

 MERKNAD 2: Aerosoler omfattes ikke av avsnitt 2.2 (brannfarlige gasser), 2.5 (gasser under trykk), 2.6 

(brannfarlige væsker) eller 2.7 (brannfarlige faste stoffer). Avhengig av innholdet kan aerosoler imidlertid 

falle inn under andre fareklasser og merkes i samsvar med disse.»  
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5) I avsnitt 2.3.2 skal figur 2.3.1 a) erstattes av følgende figur: 

«Figur 2.3.1 a) for aerosoler 

 

6) I avsnitt 2.3.3 skal overskriften i tabell 2.3.1 lyde: 

«Merkingselementer for aerosoler» 

7) I avsnitt 2.5.3 skal tabell 2.5.2 lyde: 

«Tabell 2.5.2 

Merkingselementer for gasser under trykk 

Klassifisering Komprimert gass Flytende gass Nedkjølt flytende gass Oppløst gass 

GHS-piktogrammer 

    

Varselord Advarsel Advarsel Advarsel Advarsel 

AEROSOL 

Inneholder den ≤ 1% brannfarlige bestanddeler 

(vekt) og er forbrenningsvarmen ≤ 20 kJ/g? 

JA 

Kategori 3 

Intet piktogram 

Advarsel 

NEI 

Inneholder den ≥ 85% brannfarlige bestanddeler 

(vekt) og er forbrenningsvarmen ≥ 30 Kj/g? 

Kategori 

Fare 

JA 

For spray-aerosoler, se beslutningsdiagram 2.3.1 b) 

For skumaerosoler, se beslutningsdiagram 2.3.1 c) 

NEI 

» 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/45 

 

Klassifisering Komprimert gass Flytende gass Nedkjølt flytende gass Oppløst gass 

Faresetning 

H280: Inneholder 

gass under trykk. 

Kan eksplodere ved 

oppvarming. 

H280: Inneholder 

gass under trykk. 

Kan eksplodere ved 

oppvarming. 

H281: Inneholder 

nedkjølt gass. Kan 

forårsake alvorlig 

forfrysninger. 

H280: Inneholder 

gass under trykk. 

Kan eksplodere ved 

oppvarming. 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 
  P282  

Sikkerhetssetning – tiltak   P336 + P315  

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 
P410 + P403 P410 + P403 P403 P410 + P403» 

Sikkerhetssetning – 

disponering 
    

8) I avsnitt 2.8.3 skal tabell 2.8.1 lyde: 

«Tabell 2.8.1 

Merkingselementer for selvreaktive stoffer og stoffblandinger 

Klassifisering Type A Type B Type C og D Type E og F Type G(1) 

GHS-piktogrammer 

 

 

  

Ingen merkings-

elementer i 

denne fare-

kategorien 

Varselord Fare Fare Fare Advarsel 

Faresetning 

H240: Eksplo-

sjonsfarlig ved 

oppvarming. 

H241: Brann- 

eller eksplo-

sjonsfarlig ved 

oppvarming. 

H242: Brann-

farlig ved 

oppvarming. 

H242: Brann-

farlig ved 

oppvarming. 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P210 

P234 

P235 

P240 

P280 

P210 

P234 

P235 

P240 

P280 

P210 

P234 

P235 

P240 

P280 

P210 

P234 

P235 

P240 

P280 
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Klassifisering Type A Type B Type C og D Type E og F Type G(1) 

Sikkerhetssetning – tiltak 
P370 + P372 + 

P380 + P373 

P370 + 

 P380 + P375 

 [+ P378](2) 

P370 + P378 P370 + P378  

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

P403 

P411 

P420 

P403 

P411 

P420 

P403 

P411 

P420 

P403 

P411 

P420 

 

Sikkerhetssetning – 

disponering 
P501 P501 P501 P501  

(1) For type G er det ikke fastsatt noe symbol for formidling av fare, men det bør vurderes om typen har egenskaper som kommer inn 

under andre fareklasser. 

(2) Se innledningen til vedlegg IV for nærmere opplysninger om bruken av hakeparentesene.» 
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9) I avsnitt 2.8.4 skal figur 2.8.1 erstattes av følgende figur: 

«Figur 2.8.1 

Selvreaktive stoffer og stoffblandinger 

 
  

STOFF/STOFFBLANDING 

Boks 1 

Forsøk A 

1.1 Ja 

1.2 Delvis 

1.3 Nei 

Boks 2 

Forsøk B 

Boks 7 

Forsøk E 

Boks 3 

Forsøk C 

Boks 4 

Forsøk C 

Boks 5 

Forsøk C 

5.3 Nei 

Boks 8 

Forsøk E 

Boks 9 

Forsøk E 
9.3  Liten 

9.4 Ingen 

Boks 11 

11.1 Ja 

Boks 12 

Forsøk F 
12.3 Ingen 

Boks 14 

Forsøk H 

Boks 13 

Forsøk E 

Forplantes 

detonasjonen? 

Kan det/den detonere 

i emballert form? 

2.1 Ja 2.2 Nei 

3.1 

Ja, raskt 
3.2 Ja, langsomt 

3.3 Nei 

Forplantes 

deflagrasjonen? 

Forplantes 

deflagrasjonen? 

Forplantes 

deflagrasjonen? 

4.1  

Ja, raskt 
4.2 Ja, langsomt 

4.3 Nei 

5.1  

Ja, raskt 

5.2 Ja, langsomt 

6.1 Ja 

Boks 6 

Forsøk D 

6.2  Nei Deflagrerer 

det/den raskt i 

emballert form? 

Hva er reaksjonen ved 

oppvarming under 

inneslutning? 

Hva er reaksjonen  

ved oppvarming under 

inneslutning? 

Hva er reaksjonen ved 

oppvarming under 

inneslutning? 

Blir det/den emballert i 

pakninger på over 400 kg eller 

450 l, eller er det mulig å 
gjøre unntak fra dette? 

Hvor stor er 

det/dens eksplosive 

effekt? 

Hva er reaksjonen ved 

oppvarming under 

inneslutning? 

Er SADT < 60 °C 

for en pakke på  

50 kg? 

Er det et fast stoff? 

Benyttes et 

fortynningsmiddel med 

et kokepunkt på under 

150 °C? 

Type G Type F Type E Type D Type C Type B Type A 

15.1 Ja 

Boks 15 14.2 Nei 

15.2 Nei 
Boks 16 

16.1 Ja 

16.2 Nei 

14.1 Ja 

13.2 Ingen 

13.1 Liten 

12.2 Liten 

12.1 

Ikke liten 

11.2 Nei 

9.2  Moderat 

8.2  Moderat 

8.3  Liten 

8.4  Ingen 

10.1 Ja 

10.2 Ner 

Boks 10 

Forsøk G Kan det/den 

eksplodere i emballert 

form? 

7.2  Moderat 

7.3  Liten 

7.4  Ingen 

8.1  

Voldsom 

7.1  

Voldsom 

9.1  

Voldsom 

» 
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10) I avsnitt 2.9.3 skal tabell 2.9.2 lyde: 

«Tabell 2.9.2 

Merkingselementer for pyrofore væsker 

Klassifisering Kategori 1 

GHS-piktogram 

 

Varselord Fare 

Faresetning H250: Selvantenner ved kontakt med luft 

Sikkerhetssetning – forebygging 

P210 

P222 

P231 + P232 

P233 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak 
P302 + P334 

P370 + P378» 

Sikkerhetssetning – oppbevaring  

Sikkerhetssetning – disponering  

11) I avsnitt 2.10.3 skal tabell 2.10.2 lyde: 

«Tabell 2.10.2 

Merkingselementer for pyrofore faste stoffer 

Klassifisering Kategori 1 

GHS-piktogram 

 

Varselord Fare 

Faresetning H250: Selvantenner ved kontakt med luft 

Sikkerhetssetning – forebygging 

P210 

P222 

P231 + P232 

P233 

P280 
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Klassifisering Kategori 1 

Sikkerhetssetning – tiltak 
P302 + P335 + P334 

P370 + P378» 

Sikkerhetssetning – oppbevaring  

Sikkerhetssetning – disponering  

12) I avsnitt 2.11.3 skal tabell 2.11.2 lyde: 

«Tabell 2.11.2 

Merkingselementer for selvopphetende stoffer og stoffblandinger 

Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 

GHS-piktogrammer 

  

Varselord Fare Advarsel 

Faresetning 
H251: Selvopphetende. Kan 

selvantenne. 

H252: Selvopphetende i store 

mengder. Kan selvantenne. 

Sikkerhetssetning – forebygging 
P235 

P280 

P235 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak   

Sikkerhetssetning – oppbevaring 

P407 

P413 

P420 

P407 

P413 

P420» 

Sikkerhetssetning – disponering   

13) I avsnitt 2.12.3 skal tabell 2.12.2 lyde: 

«Tabell 2.12.2 

Merkingselementer for stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser 

Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS-piktogrammer 

   

Varselord Fare Fare Advarsel 
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Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Faresetning 

H260: Ved kontakt med 

vann utvikles brannfarlige 

gasser som kan selvantenne 

H261: Ved kontakt med 

vann utvikles brannfarlige 

gasser 

H261: Ved kontakt med 

vann utvikles brannfarlige 

gasser 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P223 

P231 + P232 

P280 

P223 

P231 + P232 

P280 

P231 + P232 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak 
P302 + P335 + P334 

P370 + P378 

P302 + P335 + P334 

P370 + P378 
P370 + P378 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 
P402 + P404 P402 + P404 P402 + P404 

Sikkerhetssetning – 

disponering 
P501 P501 P501» 

14) I avsnitt 2.13.3 skal tabell 2.13.2 lyde: 

«Tabell 2.13.2 

Merkingselementer for oksiderende væsker 

Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS-piktogrammer 

   

Varselord Fare Fare Advarsel 

Faresetning 

H271: Kan forårsake brann 

eller eksplosjon; sterkt 

oksiderende 

H272: Kan forsterke brann; 

oksiderende 

H272: Kan forsterke brann; 

oksiderende 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P210 

P220 

P280 

P283 

P210 

P220 

P280 

P210 

P220 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak 

P306 + P360 

P371 + P380 + P375 

P370 + P378 

P370 + P378 P370 + P378 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 
P420   

Sikkerhetssetning – 

disponering 
P501 P501 P501» 
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15) I avsnitt 2.14.2.1 skal innledningen lyde: 

 «Et oksiderende fast stoff skal klassifiseres i én av de tre kategoriene for denne klassen på grunnlag av forsøk O.1 i del 

III underavsnitt 34.4.1 eller forsøk O.3 i del III underavsnitt 34.4.3 i FNs anbefalinger for transport av farlig gods: 

forsøkshåndbøker og kriterier, i samsvar med tabell 2.14.1:» 

16) I avsnitt 2.14.2.1 skal tabell 2.14.1 lyde: 

«Tabell 2.14.1 

Kriterier for oksiderende faste stoffer 

Kategori Kriterier ved bruk av forsøk O.1 Kriterier ved bruk av forsøk O.3 

1 

Alle stoffer eller stoffblandinger som i et forsøk 

med en celluloseblanding i et masseforhold på 4:1 

eller 1:1 har en gjennomsnittlig brenntid som er 

kortere enn den gjennomsnittlige brenntiden til en 

blanding av kaliumbromat og cellulose i et 

masseforhold på 3:2. 

Alle stoffer eller stoffblandinger som i et forsøk 

med en celluloseblanding i et masseforhold på 4:1 

eller 1:1 har en gjennomsnittlig brenntid som er 

lengre enn den gjennomsnittlige brenntiden til en 

blanding av kalsiumperoksid og cellulose i et 

masseforhold på 3:1. 

2 

Alle stoffer eller stoffblandinger som i et forsøk 

med en celluloseblanding i et masseforhold på 4:1 

eller 1:1 har en gjennomsnittlig brenntid som er 

lik eller kortere enn den gjennomsnittlige 

brenntiden til en blanding av kaliumbromat og 

cellulose i et masseforhold på 2:3, og som ikke 

oppfyller klassifiseringskriteriene for kategori 1. 

Alle stoffer eller stoffblandinger som i et forsøk 

med en celluloseblanding i et masseforhold på 4:1 

eller 1:1 har en gjennomsnittlig brenntid som er lik 

eller lengre enn den gjennomsnittlige brenntiden til 

en blanding av kalsiumperoksid og cellulose i et 

masseforhold på 1:1, og som ikke oppfyller 

klassifiseringskriteriene for kategori 1. 

3 

Alle stoffer eller stoffblandinger som i et forsøk 

med en celluloseblanding i et masseforhold på 4:1 

eller 1:1 har en gjennomsnittlig brenntid som er 

lik eller kortere enn den gjennomsnittlige 

brenntiden til en blanding av kaliumbromat og 

cellulose i et masseforhold på 3:7, og som ikke 

oppfyller klassifiseringskriteriene for kategori 1 

og 2. 

Alle stoffer eller stoffblandinger som i et forsøk 

med en celluloseblanding i et masseforhold på 4:1 

eller 1:1 har en gjennomsnittlig brenntid som er lik 

eller lengre enn den gjennomsnittlige brenntiden til 

en blanding av kalsiumperoksid og cellulose i et 

masseforhold på 1:2, og som ikke oppfyller 

klassifiseringskriteriene for kategori 1 og 2.» 

17) I avsnitt 2.14.2.1 i merknad 1 til tabell 2.14.1 erstattes «BC-koden, vedlegg 3, forsøk 5)» med «(IMSBCs regelverk 

(Det internasjonale regelverk for transport av fast bulklast til sjøs, IMO), tillegg 2 del 5)». 

18) I avsnitt 2.14.3 skal tabell 2.14.2 lyde: 

«Tabell 2.14.2 

Merkingselementer for oksiderende faste stoffer 

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS-piktogrammer 

   

Varselord Fare Fare Advarsel 

Faresetning 

H271: Kan forårsake brann 

eller eksplosjon; sterkt 

oksiderende 

H272: Kan forsterke brann; 

oksiderende 

H272: Kan forsterke brann; 

oksiderende 
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 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P210 

P220 

P280 

P283 

P210 

P220 

P280 

P210 

P220 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak 

P306 + P360 

P371 + P380 + P375 

P370 + P378 

P370 + P378 P370 + P378 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 
P420   

Sikkerhetssetning – 

disponering 
P501 P501 P501» 

19) I avsnitt 2.15.3 skal tabell 2.15.1 lyde: 

«Tabell 2.15.1 

Merkingselementer for organiske peroksider 

Klassifisering Type A Type B Type C og D Type E og F Type G 

GHS-piktogrammer 

 

 

  

Ingen merkings-

elementer i 

denne 

farekategorien 

Varselord Fare Fare Fare Advarsel 

Faresetning 

H240: 

Eksplosjons-

farlig ved 

oppvarming. 

H241: Brann- 

eller 

eksplosjonsfarlig 

ved oppvarming. 

H242: 

Brannfarlig ved 

oppvarming. 

H242: 

Brannfarlig ved 

oppvarming. 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P210 

P234 

P235 

P240 

P280 

P210 

P234 

P235 

P240 

P280 

P210 

P234 

P235 

P240 

P280 

P210 

P234 

P235 

P240 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak 
P370 + P372 + 

P380 + P373 

P370 + 

 P380 + P375 

 [+ P378]((1) 

P370 + P378 P370 + P378  
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Klassifisering Type A Type B Type C og D Type E og F Type G 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

P403 

P410 

P411 

P420 

P403 

P410 

P411 

P420 

P403 

P410 

P411 

P420 

P403 

P410 

P411 

P420 

 

Sikkerhetssetning – 

disponering 
P501 P501 P501 P501  

(1) Se innledningen til vedlegg IV for nærmere opplysninger om bruken av hakeparentesene.» 
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20) I avsnitt 2.15.4 skal figur 2.15.1 erstattes av følgende figur: 

«Figur 2.15.1 

Organiske peroksider 

 
  

ORGANISK PEROKSID 

Boks 1 

Forsøk A 

1.1 Ja 

1.2 Delvis 

1.3 Nei 
Boks 2 

Forsøk B 

Boks 7 

Forsøk E 

Boks 3 

Forsøk C 

Boks 4 

Forsøk C 

Boks 5 

Forsøk C 

5.3 Nei 

Boks 8 

Forsøk E 

Boks 9 

Forsøk E 
9.3  Liten 

9.4 Ingen 

Boks 11 

11.1 Ja 

Boks 12 

Forsøk F 
12.3 Ingen 

Boks 14 

Forsøk H 

Boks 13 

Forsøk E 

Forplantes 

detonasjonen? 

Kan det/den detonere 

i emballert form? 

2.1 Ja 2.2 Nei 

3.1 

Ja, raskt 
3.2 Ja, langsomt 

3.3  Nei 

Forplantes 

deflagrasjonen? 

Forplantes 

deflagrasjonen? 

Forplantes 

deflagrasjonen? 

4.1  

Ja, raskt 
4.2 Ja, langsomt 

4.3 Nei 

5.1  

Ja, raskt 

5.2 Ja, langsomt 

6.1 Ja 

Boks 6 

Forsøk D 

6.2  Nei 
Deflagrerer det/den 

raskt i emballert 

form? 

Hva er reaksjonen ved 

oppvarming under 

inneslutning? 

Hva er reaksjonen  

ved oppvarming under 

inneslutning? 

Hva er reaksjonen ved 

oppvarming under 

inneslutning? 

Blir det/den emballert i 

pakninger på over 400 kg eller 

450 l, eller er det mulig å 

gjøre unntak fra dette? 

Hvor stor er det/dens 

eksplosive effekt? 

Hva er reaksjonen ved 

oppvarming under 

inneslutning? 

Er SADT < 60 °C for en 

pakke på 50 kg? 

Er det et fast stoff? 

Benyttes et 

fortynningsmiddel med 

et kokepunkt på under 

150 °C? 

Type G Type F Type E Type D Type C Type B Type A 

15.1 Ja 

Boks 15 14.2 Nei 

15.2 Nei 
Boks 16 

16.1 Ja 

16.2 Nei 

14.1 Ja 

13.2 Ingen 

13.1 Liten 

12.2 Liten 

12.1 

Ikke liten 

11.2 Nei 

9.2  Moderat 

8.2  Moderat 

8.3  Liten 

8.4  Ingen 

10.1 Ja 

10.2 Nei 

Boks 10 

Forsøk G Kan det/den 

eksplodere i emballert 

form? 

7.2  Moderat 

7.3  Liten 

7.4  Ingen 

8.1  

Voldsom 

7.1  

Voldsom 

9.1  

Voldsom 

» 
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C. I del 3 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt 3.1.2.1 skal første punktum lyde: 

 Stoffer kan plasseres i en av fire farekategorier etter akutt giftighet ved eksponering gjennom munnen, gjennom huden 

eller ved innånding, i henhold til de numeriske kriteriene vist i tabell 3.1.1.» 

2)  I avsnitt 3.1.2.3.2 skal første punktum lyde: 

 «Ved klassifisering av giftighet ved innånding er det særlig viktig å bruke signifikante verdier i de farekategoriene som 

angir støv og tåke av høyest giftighet.» 

3)  I avsnitt 3.1.3.6.1 skal bokstav a) lyde: 

 «bestanddeler med kjent akutt giftighet, og som er klassifisert i én av farekategoriene for akutt giftighet angitt i tabell 

3.1.1, skal inkluderes,» 

4)  Kapittel 3.2 skal lyde: 

«3.2. Hudetsing/hudirritasjon 

3.2.1. Definisjoner og alminnelige bestemmelser 

3.2.1.1.  Med «hudetsing» menes irreversible skader på huden, i form av synlig nekrose gjennom overhuden ned til 

underhuden, etter anbringelse av et forsøksstoff i inntil fire timer. Etsingsreaksjoner kjennetegnes ved sår, 

blødninger, blodige skorper. og ved slutten av observasjonsperioden på 14 dager, av misfarging som følge 

av bleking av huden, hårløse områder og arr. Histopatologiske undersøkelser skal vurderes brukt for å 

vurdere uklare skader. 

 Med «hudirritasjon» menes reversible skader på huden som oppstår etter anbringelse av et forsøksstoff i 

inntil fire timer. 

3.2.1.2.  Ved en trinnvis framgangsmåte legges størst vekt på eksisterende data fra mennesker, deretter eksisterende 

resultater fra dyreforsøk etterfulgt av in vitro-data og deretter andre informasjonskilder. Klassifisering 

foretas direkte når dataene oppfyller kriteriene. I noen tilfeller skjer klassifiseringen av et stoff eller en 

stoffblanding på grunnlag av dataenes beviskraft innenfor et trinn. Ved en metode basert på en samlet 

bestemmelse av dataenes beviskraft tas alle tilgjengelige opplysninger som har betydning for bestemmelse 

av hudetsing/hudirritasjon i betraktning, herunder resultatene av egnede, validerte in vitro-forsøk, 

relevante data fra forsøk på dyr og mennesker som for eksempel epidemiologiske og kliniske studier og 

godt dokumenterte studier av enkelttilfeller og observasjoner (se vedlegg I del 1 avsnitt 1.1.1.3, 1.1.1.4 og 

1.1.1.5). 

3.2.2. Kriterier for klassifisering av stoffer 

 Stoffer skal klassifiseres i én av følgende to kategorier i denne fareklassen: 

a)  Kategori 1 (hudetsende) 

 Denne kategorien deles ytterligere inn i ytterligere tre underkategorier (1A, 1B, 1C). Etsende stoffer 

skal klassifiseres i kategori 1 dersom dataene ikke er tilstrekkelige til å klassifisere dem i under-

kategorier. Dersom dataene er tilstrekkelige, skal stoffene klassifiseres i én av de tre underkategori 1A, 

1B eller 1C (se tabell 3.2.1.) 

b)  Kategori 2 (hudirriterende) (se tabell 3.2.2). 

3.2.2.1. Klassifisering på grunnlag av data fra standardiserte dyreforsøk 

3.2.2.1.1. Hudets ing 

3.2.2.1.1.1.  Et stoff er etsende på huden når den fører til ødeleggelse av hudvev, i form av synlig nekrose gjennom 

overhuden ned til underhuden på minst ett forsøksdyr etter eksponering i inntil fire timer.  
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3.2.2.1.1.2.  Etsende stoffer skal klassifiseres i kategori 1 dersom dataene ikke er tilstrekkelige til å klassifisere dem i 

underkategorier. 

3.2.2.1.1.3.  Dersom dataene er tilstrekkelige, skal stoffene klassifiseres i én av de tre underkategoriene 1A, 1B eller 1C 

i samsvar med kriteriene i tabell 3.2.1. 

3.2.2.1.1.4.  Kategorien for etsende stoffer deles inn i tre underkategorier: Underkategori 1A — for etsingsreaksjoner 

som kan observeres etter en eksponeringstid på inntil tre minutter, og en observasjonstid på inntil én time, 

underkategori 1B — for etsingsreaksjoner som kan observeres etter en eksponeringstid på mellom 

3 minutter og én time, og en observasjonstid på inntil 14 dager, og underkategori 1C — for 

etsingsreaksjoner som kan observeres etter en eksponeringstid på mellom én time og fire timer, og en 

observasjonstid på inntil 14 dager. 

Tabell 3.2.1 

Kategori og underkategorier for hudetsing 

Kategori Kriterier 

Kategori 1(1) 
Ødeleggelse av hudvev, i form av synlig nekrose gjennom overhuden ned til 

underhuden, hos minst ett forsøksdyr etter eksponering ≤ 4 timer 

Underkategori 1A 
Etsingsreaksjoner hos minst ett dyr ved eksponering ≤ 3 min og en observasjonstid  

≤ 1 time 

Underkategori 1B 
Etsingsreaksjoner hos minst ett dyr ved eksponering > 3 minutter og ≤ 1 time og en 

observasjonstid på ≤ 14 dager 

Underkategori 1 C 
Etsingsreaksjoner hos minst ett dyr ved eksponering > 1 time og ≤ 4 timer og en 

observasjonstid på ≤ 14 dager 

(1) Se vilkårene for bruk av kategori 1 i avsnitt 3.2.2 bokstav a). 

3.2.2.1.1.5.  Bruk av data fra mennesker drøftes i avsnitt 3.2.1.2 og 3.2.2.2 samt i avsnitt 1.1.1.3, 1.1.1.4 og 1.1.1.5. 

3.2.2.1.2. Hudir ri tasjon  

3.2.2.1.2.1.  Et stoff som er irriterende for huden når den fører til reversible skader på huden som oppstår etter 

anbringelse i inntil fire timer. Det viktigste kriteriet for kategorien irriterende er at minst to av tre 

forsøksdyr har et gjennomsnittlig resultat på mellom 2,3 og 4,0. 

3.2.2.1.2.2.  På grunnlag av resultatene av dyreforsøk inneholder tabell 3.2.2 inneholder én enkelt kategori for 

irriterende (kategori 2). 

3.2.2.1.2.3.  Ved vurdering av irritasjonsreaksjoner må det også tas hensyn til om hudskadene er reversible eller ikke. 

Dersom en betennelse varer til slutten av observasjonsperioden hos to eller flere forsøksdyr, der det tas 

hensyn til hårløshet (begrenset område), hyperkeratose, hyperplasi og flassdanning, skal et forsøksstoff 

anses som irriterende. 

3.2.2.1.2.4.  Dyrs reaksjoner på hudirritasjon i et forsøk kan variere sterkt, på samme måte som ved etsing. Et eget 

kriterium for hudirritasjon omfatter tilfeller med betydelige irritasjonsreaksjoner, men der 

gjennomsnittsresultatet er lavere enn kriteriet for en positiv reaksjon. Et forsøksstoff kan f.eks. betegnes 

som et irriterende stoff dersom minst ett av tre forsøksdyr oppnår svært høye gjennomsnittsverdier i løpet 

av undersøkelsen, herunder skader som varer til slutten av en observasjonsperiode på normalt 14 dager. 

Andre reaksjoner kan også oppfylle dette kriteriet. Det bør imidlertid kontrolleres at reaksjonene er et 

resultat av eksponeringen for et kjemisk stoff.   
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Tabell 3.2.2 

Kategorien hudirriterende(a) 

Kategori Kriterier 

Irritasjon (Kategori 2) 

1)  Gjennomsnittsverdi mellom 2,3 og 4,0 for rødme/skorpedanning eller ødem 

hos minst to av tre forsøksdyr på grunnlag av gradering av irritasjon 24, 48 

og 72 timer etter fjerning av plasteret, eller ved forsinkede reaksjoner, på 

grunnlag av gradering av irritasjon i tre etterfølgende dager etter at 

hudreaksjonene viste seg. 

2)  Betennelse som varer til observasjonstidens slutt, vanligvis 14 dager, hos 

minst to dyr, der det særlig tas hensyn til hårløshet (begrenset område), 

hyperkeratose, hyperplasi og flassdanning. 

3)  I visse tilfeller varierer dyrenes reaksjon sterkt, med entydig positive 

reaksjoner på kjemisk eksponering hos et enkelt dyr, men mindre enn 

beskrevet i kriteriene ovenfor. 

(a) Klassifiseringskriteriene er som beskrevet i forordning (EF) nr. 440/2008. 

3.2.2.1.2.5.  Bruk av data fra mennesker drøftes i avsnitt 3.2.1.2 og 3.2.2.2 samt i avsnitt 1.1.1.3, 1.1.1.4 og 1.1.1.5. 

3.2.2.2 Klassifisering i en trinnvis metode 

3.2.2.2.1.  En trinnvis framgangsmåte for vurdering av de opprinnelig foreliggende data skal vurderes der det er 

aktuelt, men i mange tilfeller vil alle elementer ikke nødvendigvis være relevante. 

3.2.2.2.2.  Vurderingen skal i første rekke baseres på eksisterende data om mennesker og dyr, herunder opplysninger 

fra engangseksponeringer eller gjentatte eksponeringer, ettersom disse opplysningene er direkte relevante 

for virkningene på huden. 

3.2.2.2.3.  Data om akutt giftighet ved hudkontakt kan brukes til klassifisering. Dersom et stoff er svært giftig ved 

eksponering av huden, kan en undersøkelse av hudirritasjon / hudetsing ikke gjennomføres, ettersom 

mengden forsøksstoff som må anbringes, er betydelig større enn den giftige dosen, og følgelig fører til at 

dyrene dør. Når det ved undersøkelser av akutt giftighet opp til grensedosen observeres 

hudirritasjon/hudetsing, kan disse dataene benyttes til klassifisering, forutsatt at fortynningene som brukes 

og artene som inngår i forsøkene, er likeverdige. Faste stoffer (pulvere) kan bli etsende eller irriterende når 

de fuktes eller kommer i kontakt med fuktig hud eller slimhinner. 

3.2.2.2.4.  Validerte og godkjente in vitro-alternativer skal også brukes til å treffe beslutninger om klassifisering. 

3.2.2.2.5.  På samme måte kan stoffer og/eller stoffblandinger med ekstreme pH-verdier som ≤ 2 og ≥ 11,5 være en 

indikasjon på potensial for hudvirkninger, særlig i forbindelse med en betydelig syre-/basere-

serve(bufferkapasitet). Slike stoffer forventes som regel å ha betydelige virkninger på huden. I mangel av 

andre opplysninger, anses et stoff som hudetsende (hudetsende i kategori 1) dersom det har en pH-verdi på 

høyst 2 eller ≥ 11,5. Dersom stoffet, på grunnlag av syre/base-reserven, imidlertid vurderes som ikke-

etsende til tross for lav eller høy pH-verdi, skal ytterligere forsøk foretas for å bekrefte dette, helst ved 

bruk av et passende, validert in vitro-forsøk. 

3.2.2.2.6.  I visse tilfeller kan foreliggende opplysninger om strukturelt beslektede stoffer være tilstrekkelig for å 

treffe beslutninger om klassifisering. 

3.2.2.2.7.  Den trinnvise metoden gir veiledning om hvordan eksisterende opplysninger om et stoff skal organiseres 

og hvordan beslutninger om dataenes beviskraft når det gjelder vurdering av fareopplysninger og 

fareklassifisering skal treffes.  
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 Selv om vurderingen av enkeltparametrer på hvert trinn (se avsnitt 3.2.2.2.1) kan gi tilstrekkelige opplys-

ninger, bør alle eksisterende opplysninger vurderes under ett, og det bør gjøres en samlet bestemmelse av 

dataenes beviskraft. Dette gjelder særlig når opplysningene som foreligger om visse parametrer, er 

motstridende. 

3.2.3. Kriterier for klassifisering av stoffblandinger 

3.2.3.1. Klassifisering av stoffblandinger når data finnes for hele stoffblandingen 

3.2.3.1.1.  Stoffblandinger skal klassifiseres etter de samme kriteriene som stoffer, idet det tas hensyn til den trinnvise 

metoden ved vurdering av data for denne fareklassen. 

3.2.3.1.2.  Når de som foretar klassifiseringen, vurderer forsøk med stoffblandingen, oppfordres de til å benytte en 

trinnvis metode som bygger på bestemmelse av dataenes beviskraft, i henhold til kriteriene for 

klassifisering av stoffer som hudetsende eller hudirriterende (avsnitt 3.2.1.2 og 3.2.2.2), for å bidra til å 

sikre en nøyaktig klassifisering og for å unngå unødvendige dyreforsøk. I mangel av andre opplysninger, 

anses en stoffblanding som hudetsende (hudetsende i kategori 1) dersom den har en pH-verdi på høyst 2 

eller en pH-verdi på minst 11,5. Dersom stoffblandingen, på grunnlag av syre/base-reserven, imidlertid 

vurderes som ikke-etsende til tross for lav eller høy pH-verdi, skal ytterligere forsøk foretas for å bekrefte 

dette, helst ved bruk av et passende, validert in vitro-forsøk. 

3.2.3.2. Klassifisering av stoffblandinger når det ikke finnes data for hele stoffblandingen: ekstrapolerings-

prinsipper 

3.2.3.2.1.  Dersom forsøk for å bestemme stoffblandingens potensial for hudetsing/-irritasjon ikke er foretatt med 

stoffblandingen selv, men det foreligger tilstrekkelige data om enkeltbestanddeler og stoffblandinger som 

har gjennomgått tilsvarende forsøk til å beskrive stoffblandingens fareegenskaper på en tilfredsstillende 

måte, skal de nevnte dataene benyttes i samsvar med ekstrapoleringsprinsippene fastsatt i avsnitt 1.1.3. 

3.2.3.3. Klassifisering av stoffblandinger når data finnes for alle eller bare noen av bestanddelene i stoff-

blandingen 

3.2.3.3.1.  For å utnytte alle tilgjengelige data ved klassifisering av stoffblandingers farlige egenskaper med hensyn 

til hudetsing/hudirritasjon, er det i den trinnvise framgangsmåten satt opp følgende forutsetninger, som 

skal anvendes der det er aktuelt: 

 De «relevante bestanddelene» i en stoffblanding er de som forekommer i konsentrasjoner på 1 % (w/w for 

faste stoffer, væsker, støv, tåke og damp og v/v for gasser) eller mer, med mindre det er grunn til å anta 

(f.eks. for hudetsende bestanddeler) at en bestanddel som finnes i en konsentrasjon på under 1 %, fortsatt 

er relevant for å klassifisere stoffblandingen som hudetsende/hudirriterende. 

3.2.3.3.2.  Når det foreligger data om bestanddelene, men ikke om stoffblandingen som helhet, skal metoden for 

klassifisering av stoffblandinger som irriterende eller etsende på huden som regel baseres på summe-

ringsmetoden, slik at hver etsende eller irriterende bestanddel bidrar til stoffblandingens samlede irrita-

sjonsegenskaper eller etsende egenskaper ut fra bestanddelens styrke og konsentrasjon. En vektfaktor på 

10 benyttes for hudetsende bestanddeler når de finnes i en konsentrasjon som ligger under den generiske 

konsentrasjonsgrensen for klassifisering i kategori 1, men er til stede i en konsentrasjon som vil føre til at 

stoffblandingen klassifiseres som hudirriterende. Stoffblandingen klassifiseres som hudetsende eller  

-irriterende når summen av konsentrasjonene av slike bestanddeler overstiger en konsentrasjonsgrense. 

3.2.3.3.3.  I tabell 3.2.3 er angitt de generiske konsentrasjonsgrensene som skal benyttes for å bestemme om 

stoffblandingen skal vurderes som irriterende eller etsende på huden. 

3.2.3.3.4.1.  Særlig forsiktighet må utvises ved klassifisering av visse typer stoffblandinger som inneholder stoffer som 

syrer og baser, uorganiske salter, aldehyder, fenoler og overflateaktive stoffer. Framgangsmåten som er 

beskrevet i avsnitt 3.2.3.3.1 og 3.2.3.3.2 kan muligens ikke anvendes, fordi mange slike stoffer er etsende 

eller irriterende på huden i konsentrasjoner på < 1 %.  
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3.2.3.3.4.2.  For stoffblandinger som inneholder sterke syrer eller baser, skal pH-verdien benyttes som klassifise-

ringskriterium (se avsnitt 3.2.3.1.2), fordi pH-verdi er en bedre indikator på hudetsende virkning enn 

konsentrasjonsgrensene i tabell 3.2.3. 

3.2.3.3.4.3.  En stoffblanding som inneholder bestanddeler som er etsende eller irriterende på huden, og som ikke kan 

klassifiseres på grunnlag av summeringsmetoden (tabell 3.2.3), på grunn av kjemiske egenskaper som gjør 

at denne metoden ikke kan benyttes, skal klassifiseres som hudetsende i kategori 1 dersom konsentra-

sjonen av en bestanddel som er klassifisert som henholdsvis hudetsende eller hudirriterende (kategori 2), 

er ≥ 1 %, eller som hudirriterende (kategori 2) dersom konsentrasjonen av en bestanddel med hudirrite-

rende virkning er ≥ 3 %. Klassifiseringen av stoffblandinger med bestanddeler som framgangsmåten i 

tabell 3.2.3 ikke kan anvendes på, er oppsummert i tabell 3.2.4. 

3.2.3.3.5.  I visse tilfeller kan pålitelige data vise at faren for en bestanddels etsende virkning eller irritasjonsvirkning 

på huden ikke vil framgå selv når konsentrasjonen av den er lik eller overskrider de generiske 

konsentrasjonsgrensene angitt i tabell 3.2.3 og 3.2.4 i avsnitt 3.2.3.3.6. I slike tilfeller skal stoffblandingen 

klassifiseres på grunnlag av de nevnte dataene (se også artikkel 10 og 11). I andre tilfeller, når det antas at 

en bestanddels etsende virkning eller irritasjonsvirkning på huden ikke framgår når konsentrasjonen av den 

er lik eller overskrider de generiske konsentrasjonsgrensene nevnt i tabell 3.2.3 og 3.2.4, skal et forsøk 

med stoffblandingen vurderes. I de nevnte tilfellene skal den trinnvise metoden for bestemmelse av 

dataenes beviskraft som beskrevet i avsnitt 3.2.2.2 benyttes. 

3.2.3.3.6.  Dersom det foreligger data som viser at én eller flere bestanddel(er) har en etsende virkning eller 

irritasjonsvirkning på huden i en konsentrasjon på < 1 % (hudetsende) eller < 3 % (hudirriterende), skal 

stoffblandingen klassifiseres ut fra dette. 

Tabell 3.2.3 

Generiske konsentrasjonsgrenser for bestanddeler klassifisert som hudetsende (kategori 1, 1A, 1B 

eller 1C)/hudirriterende (kategori 2) som fører til klassifisering av stoffblandingen som 

etsende/irriterende på huden når summeringsmetoden får anvendelse 

Sum av bestanddeler klassifisert som: Konsentrasjon som fører til klassifisering av en stoffblanding som: 

 Hudetsing Hudirritasjon 

 
Kategori 1 (se merknad 

nedenfor) 
Kategori 2 

Hudetsende i underkategori 1A, 1B, 1C 

eller kategori 1 
≥ 5 % ≥ 1 % men < 5 % 

Hudirriterende i kategori 2  ≥ 10 % 

(10 × hudetsende i underkategori 1A, 1B, 

1C eller kategori 1) + hudirriterende i 

kategori 2 

 ≥ 10 % 

Merknad: 

 Summen av alle bestanddeler i en stoffblanding som er klassifisert som hudetsende i underkategori 1A, 1B 

eller 1C, skal hver være ≥ 5 % for at stoffblandingen skal klassifiseres som hudetsende i enten 

underkategori 1A, 1B eller 1C. Dersom summen av bestanddeler klassifisert som hudetsende i 

underkategori 1A er < 5 %, men summen av bestanddeler klassifisert som hudetsende i underkategori 1A 

+ 1B er ≥ 5 %, skal stoffblandingen klassifiseres som hudetsende i underkategori 1B. Dersom summen av 

bestanddeler klassifisert som hudetsende i underkategori 1A + 1B er < 5 %, men summen av bestanddeler 

klassifisert som hudetsende i underkategori 1A + 1B + 1C er ≥ 5 %, skal på samme måte stoffblandingen 

klassifiseres som hudetsende i underkategori 1C. Dersom minst én relevant bestanddel i en stoffblanding 

er klassifisert i kategori 1 uten underkategori, skal stoffblandingen klassifiseres i kategori 1 uten inndeling 

i underkategorier, dersom summen av alle bestanddeler som er hudetsende, er ≥ 5 %.  
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Tabell 3.2.4 

Generiske konsentrasjonsgrenser for bestanddeler som fører til klassifisering av stoffblandingen 

som hudetsende/hudirriterende dersom summeringsmetoden ikke får anvendelse 

Bestanddel: Konsentrasjon: 
Stoffblandingen klassifiseres 

som: 

Syre med pH ≤ 2 ≥ 1 % Hudetsende i kategori 1 

Base med pH ≥ 11,5 ≥ 1 % Hudetsende i kategori 1 

Andre bestanddeler som er hudetsende 

(underkategori 1A, 1B, 1C eller kategori 1) 
≥ 1 % Hudetsende i kategori 1 

Andre bestanddeler som er hudirriterende 

(kategori 2), herunder syrer og baser 
≥ 3 % Hudirriterende i kategori 2 

3.2.4. Formidling av fare 

3.2.4.1.  Stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering i denne fareklassen, skal merkes i 

samsvar med tabell 3.2.5. 

Tabell 3.2.5 

Merkingselementer for hudetsende/hudirriterende virkning 

Klassifisering 
Underkategori 1A/1B og 1C og 

kategori 1 
Kategori 2 

GHS-piktogrammer 

  

Varselord Fare Advarsel 

Faresetning 
H314: Gir alvorlige 

etseskader på hud og øyne 
H315: Irriterer huden 

Sikkerhetssetning – forebygging 

P260 

P264 

P280 

P264 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak 

P301 + P330 + P331 

P303 + P361 + P353 

P363 

P304 + P340 

P310 

P321 

P305 + P351 + P338 

P302 + P352 

P321 

P332 + P313 

P362 + P364 
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Klassifisering 
Underkategori 1A/1B og 1C og 

kategori 1 
Kategori 2 

Sikkerhetssetning – oppbevaring P405  

Sikkerhetssetning – disponering P501»  

5)  Kapittel 3.3 skal lyde: 

«3.3. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon 

3.3.1. Definisjoner og alminnelige bestemmelser 

3.3.1.1.  Med «alvorlig øyeskade» menes skade på øyevevet eller en alvorlig fysisk svekkelse av synet, som følge 

av anbringelse av et forsøksstoff på øyets fremre overflate, og som ikke er fullt reversibel i løpet av  

21 dager etter anbringelsen. 

 Med «øyeirritasjon» menes endringer i øyet som oppstår etter anbringelse av et forsøksstoff på øyets 

fremre overflate, og som er fullt reversible i løpet av 21 dager etter anbringelsen. 

3.3.1.2.  Ved en trinnvis framgangsmåte legges størst vekt på eksisterende data fra mennesker, deretter eksisterende 

resultater fra dyreforsøk etterfulgt av in vitro- data og deretter andre informasjonskilder. Klassifisering 

foretas direkte når dataene oppfyller kriteriene. I andre tilfeller skjer klassifiseringen av et stoff eller en 

stoffblanding på grunnlag av dataenes beviskraft innenfor et trinn. Ved en metode basert på en samlet 

bestemmelse av dataenes beviskraft tas alle tilgjengelige opplysninger som har betydning for bestemmelse 

av alvorlig øyeskade/øyeirritasjon i betraktning, herunder resultatene av egnede, validerte in vitro-forsøk, 

relevante data fra forsøk på dyr og mennesker som for eksempel epidemiologiske og kliniske studier og 

godt dokumenterte studier av enkelttilfeller og observasjoner (se vedlegg I del 1 avsnitt 1.1.1.3). 

3.3.2. Kriterier for klassifisering av stoffer 

 Stoffer skal plasseres i én av kategoriene i denne fareklassen, kategori 1 (alvorlig øyeskade) eller kategori 

2 (øyeirritasjon), i henhold til følgende: 

a)  Kategori 1 (alvorlig øyeskade): 

 Stoffer som kan gi alvorlig øyeskade (se tabell 3.3.1). 

b)  Kategori 2 (øyeirritasjon): 

 Stoffer som kan gi reversibel øyeirritasjon (se tabell 3.3.2). 

3.3.2.1. Klassifisering på grunnlag av data fra standardiserte dyreforsøk 

3.3.2.1.1. Alvor l ig øyeskade (kategori  1)  

3.3.2.1.1.1.  Det fastsettes en enkelt farekategori (kategori 1) for stoffer som kan gi alvorlig øyeskade. Kriteriene for 

denne farekategorien omfatter de observasjonene som er angitt i tabell 3.3.1. Disse observasjonene 

omfatter dyr med skader på hornhinnen av grad 4 og andre alvorlige reaksjoner (f.eks. ødeleggelse av 

hornhinnen) som observeres i løpet av forsøket samt vedvarende uklarhet i hornhinnen, misfarging av 

hornhinnen med et fargestoff, sammenvoksinger, pannus og svekkelse av iris’ funksjon eller andre 

virkninger som påvirker synet. I denne sammenheng menes med vedvarende skader slike som ikke er gått 

helt tilbake i løpet av en observasjonsperiode på normalt 21 dager. Fareklassifisering i kategori 1 omfatter 
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også stoffer som oppfyller kriteriene for hornhinneuklarhet ≥ 3 eller iritis > 1,5, som observeres hos minst 

to av tre forsøksdyr, ettersom alvorlige skader som disse vanligvis ikke er reversible i løpet av en 

observasjonsperiode på 21 dager. 

3.3.2.1.1.2.  Bruk av data fra mennesker drøftes i avsnitt 3.3.2.2 og 3.3.2.2 samt i avsnitt 1.1.1.3, 1.1.1.4 og 1.1.1.5. 

Tabell 3.3.1 

Alvorlig øyeskade(a) 

Kategori Kriterier 

Kategori 1 

Et stoff som fører til: 

a)  virkninger på hornhinnen, iris eller bindehinnen hos minst ett dyr, som ikke 

er gått helt tilbake i løpet av en observasjonsperiode på vanligvis 21 dager, 

og/eller 

b)  følgende positive reaksjoner hos minst to av tre forsøksdyr: 

i)  uklarhet i hornhinnen ≥ 3 og/eller 

ii)  iritis > 1,5, 

beregnet som gjennomsnittsresultatene på grunnlag av graderinger 24, 48 og 

72 timer etter at forsøksmaterialet ble anbrakt. 

(a) Klassifiseringskriteriene er som beskrevet i forordning (EF) nr. 440/2008. 

3.3.2.1.2. Øyei r ri tasjon  (kategor i  2)  

3.3.2.1.2.1.  Stoffer som kan gi reversibel øyeirritasjon, skal klassifiseres i kategori 2 (øyeirritasjon). 

3.3.2.1.2.2.  For stoffer som gir sterkt varierende reaksjoner hos forsøksdyrene, skal det tas hensyn til dette ved 

klassifiseringen. 

3.3.2.1.2.3.  Bruk av data fra mennesker behandles i avsnitt 3.3.2.2 samt i avsnitt 1.1.1.3, 1.1.1.4 og 1.1.1.5. 

Tabell 3.3.2 

Øyeirritasjon(a) 

Kategori Kriterier 

Kategori 2 

Stoffer som fører til følgende positive reaksjoner hos minst to av tre forsøksdyr: 

a)  uklarhet i hornhinnen ≥ 1 og/eller 

b)  iritis ≥ 1, og/eller 

c)  rødfarging av bindehinnen ≥ 2 og/eller 

d)  ødem i bindehinnen (chemose) ≥ 2 

beregnet som gjennomsnittsresultater på grunnlag av graderinger 24, 48 og 72 

timer etter at forsøksmaterialet ble anbrakt, og der virkningene har gått helt 

tilbake i løpet av en observasjonsperiode på normalt 21 dager. 

(a) Klassifiseringskriteriene er som beskrevet i forordning (EF) nr. 440/2008. 
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3.3.2.2. Klassifisering i en trinnvis metode 

3.3.2.2.1.  En trinnvis framgangsmåte for vurdering av de opprinnelig foreliggende data skal vurderes der det er 

aktuelt, men alle elementer vil ikke nødvendigvis være relevante. 

3.3.2.2.2.  Vurderingen skal i første rekke baseres på eksisterende data om mennesker og dyr ettersom disse 

opplysningene er direkte relevante for virkningene på øyet. For å unngå å bruke hudetsende stoffer i forsøk 

for å avdekke lokale virkninger på øynene, skal et stoffs mulige etsende virkning på huden vurderes før 

faren for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon vurderes. For hudetsende stoffer skal det antas at de også 

fører til alvorlige øyeskader (kategori 1), mens hudirriterende stoffer kan antas å føre til øyeirritasjon 

(kategori 2). 

3.3.2.2.3.  Validerte og godkjente in vitro-alternativer skal også brukes til å treffe beslutninger om klassifisering. 

3.3.2.2.4.  På samme måte kan ekstreme pH-verdier som ≤ 2 og ≥ 11,5 være en indikasjon på alvorlig øyeskade, 

særlig når de kombineres med betydelig syre-/basereserve (bufferkapasitet). Slike stoffer forventes som 

regel å ha betydelige virkninger på øynene. I mangel av andre opplysninger, anses et stoff å forårsake 

alvorlig øyeskade (kategori 1) dersom det har en pH på høyst 2 eller ≥ 11,5. Dersom stoffet, på grunnlag 

av syre/base-reserven, imidlertid antas ikke å forårsake alvorlig øyeskade til tross for lav eller høy pH-

verdi, skal ytterligere forsøk foretas for å bekrefte dette, helst ved bruk av et passende, validert in vitro-

forsøk. 

3.3.2.2.5.  I visse tilfeller kan foreliggende opplysninger om strukturelt beslektede stoffer være tilstrekkelig for å 

treffe beslutninger om klassifisering. 

3.3.2.2.6.  Den trinnvise metoden gir veiledning om hvordan eksisterende opplysninger skal organiseres og hvordan 

beslutninger om dataenes beviskraft når det gjelder vurdering av fareopplysninger og fareklassifisering 

skal treffes. Dyreforsøk med etsende stoffer skal om mulig unngås. Selv om vurderingen av 

enkeltparametrer på hvert trinn (se avsnitt 3.3.2.2.1) kan gi tilstrekkelige opplysninger, bør alle 

eksisterende opplysninger vurderes under ett, og det bør gjøres en samlet bestemmelse av dataenes 

beviskraft. Dette gjelder særlig når opplysningene som foreligger om visse parametrer, er motstridende. 

3.3.3. Kriterier for klassifisering av stoffblandinger 

3.3.3.1. Klassifisering av stoffblandinger når data finnes for hele stoffblandingen 

3.3.3.1.1.  Stoffblandinger skal klassifiseres etter de samme kriteriene som stoffer, idet det tas hensyn til den trinnvise 

metoden ved vurdering av data for denne fareklassen. 

3.3.3.1.2.  Når de som skal foreta klassifiseringen, vurderer forsøk med stoffblandingen, oppfordres de til å benytte 

en trinnvis framgangsmåte for bestemmelse av dataenes beviskraft, i henhold til kriteriene for 

klassifisering av stoffer for hudetsing og alvorlig øyeskade og øyeirritasjon, for å bidra til å sikre en 

nøyaktig klassifisering og for å unngå unødvendige dyreforsøk. I mangel av andre opplysninger anses en 

stoffblanding å forårsake alvorlig øyeskade (kategori 1) dersom den har en pH på høyst 2 eller ≥ 11,5. 

Dersom stoffblandingen, på grunnlag av syre/base-reserven, imidlertid antas ikke å forårsake alvorlig 

øyeskade til tross for lav eller høy pH-verdi, skal ytterligere forsøk foretas for å bekrefte dette, helst ved 

bruk av et passende, validert in vitro-forsøk. 

3.3.3.2. Klassifisering av stoffblandinger når det ikke finnes data for hele stoffblandingen: ekstrapolering-

sprinsipper 

3.3.3.2.1.  Dersom forsøk for å bestemme om stoffblandingen kan virke etsende på huden eller forårsake øyeskade 

eller øyeirritasjon, ikke er foretatt med stoffblandingen selv, men det finnes tilstrekkelige data om 

enkeltbestanddeler og stoffblandinger som har gjennomgått tilsvarende forsøk til å beskrive 

stoffblandingens fareegenskaper på en tilfredsstillende måte, skal de nevnte dataene brukes i samsvar med 

ekstrapoleringsprinsippene fastsatt i avsnitt 1.1.3.  
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3.3.3.3. Klassifisering av stoffblandinger når data finnes for alle eller bare noen av bestanddelene i stoff-

blandingen 

3.3.3.3.1.  For å utnytte alle tilgjengelige data ved klassifisering av en stoffblandings egenskaper med hensyn til 

øyeirritasjon/alvorlig øyeskade, er det i den trinnvise framgangsmåten satt opp følgende forutsetninger, 

som skal anvendes der det er aktuelt: 

 De «relevante bestanddelene» i en stoffblanding er de som forekommer i konsentrasjoner på 1 % (w/w for 

faste stoffer, væsker, støv, tåke og damp og v/v for gasser) eller mer, med mindre det er grunn til å anta 

(f.eks. for hudetsende bestanddeler) at en bestanddel som finnes i en konsentrasjon på under 1 %, fortsatt 

er relevant for å klassifisere stoffblandingen for alvorlig øyeskade/øyeirritasjon. 

3.3.3.3.2.  Når det foreligger data om bestanddelene, men ikke om stoffblandingen som helhet, skal metoden for 

klassifisering av stoffblandinger som alvorlig skadelig for øynene eller øyeirriterende som regel baseres på 

summeringsmetoden, slik at hver bestanddel som er hudetsende, alvorlig skadelig for øynene eller 

øyeirriterende bidrar til stoffblandingens samlede øyeskade-/øyeirritasjonsegenskaper ut fra bestanddelens 

styrke og konsentrasjon. En vektfaktor på 10 benyttes for hudetsende bestanddeler og bestanddeler som er 

alvorlig skadelige for øynene når de finnes i en konsentrasjon som ligger under den generiske 

konsentrasjonsgrensen for klassifisering i kategori 1, men er til stede i en konsentrasjon som vil føre til at 

stoffblandingen klassifiseres som øyeirriterende. Stoffblandingen klassifiseres som alvorlig skadelig for 

øynene eller som øyeirriterende når summen av konsentrasjonene av slike bestanddeler overstiger en 

konsentrasjonsgrense. 

3.3.3.3.3.  I tabell 3.3.3 er angitt de generiske konsentrasjonsgrensene som skal benyttes for å bestemme om stoff-

blandingen skal klassifiseres som alvorlig skadelig for øynene eller som øyeirriterende. 

3.3.3.3.4.1.  Særlig forsiktighet må utvises ved klassifisering av visse typer stoffblandinger som inneholder stoffer som 

syrer og baser, uorganiske salter, aldehyder, fenoler og overflateaktive stoffer. Framgangsmåten beskrevet 

i avsnitt 3.3.3.3.1 og 3.3.3.3.2 kan muligens ikke anvendes, fordi mange slike stoffer er alvorlig skadelige 

for øynene eller øyeirriterende i konsentrasjoner på < 1 %. 

3.3.3.3.4.2.  For stoffblandinger som inneholder sterke syrer eller baser, skal pH-verdien benyttes som klassifise-

ringskriterium (se avsnitt 3.3.3.1.2), fordi pH-verdi er en bedre indikator på alvorlig øyeskade (med 

forbehold for vurderingen av syre-/basereserven) enn de generiske konsentrasjonsgrensene i tabell 3.3.3. 

3.3.3.3.4.3.  En stoffblanding som inneholder bestanddeler som er hudetsende eller alvorlig skadelig for øynene eller 

øyeirriterende, og som ikke kan klassifiseres på grunnlag av summeringsmetoden (tabell 3.3.3), på grunn 

av kjemiske egenskaper som gjør at denne metoden ikke kan benyttes, skal klassifiseres som alvorlig 

skadelig for øynene (kategori 1) dersom konsentrasjonen av en hudetsende bestanddel eller bestanddel 

som er alvorlig skadelig for øynene, er ≥ 1 %, og som øyeirriterende (kategori 2) dersom konsentrasjonen 

av en bestanddel med øyeirriterende virkning, er ≥ 3 %. Klassifiseringen av stoffblandinger med 

bestanddeler som framgangsmåten i tabell 3.3.3 ikke kan anvendes på, er oppsummert i tabell 3.3.4. 

3.3.3.3.5.  I visse tilfeller kan pålitelige data vise at en bestanddels alvorlige skadevirkninger på øyet/øyeirritasjon 

ikke vil framgå når den er lik eller overskrider de generiske konsentrasjonsgrensene angitt i tabell 3.3.3 og 

3.3.4 i avsnitt 3.3.3.3.6. I slike tilfeller skal stoffblandingen klassifiseres på grunnlag av de nevnte dataene 

(se også artikkel 10 og 11). I andre tilfeller, når det antas at en farene ved en bestanddels hudetsende 

virkning eller irritasjonsvirkning på huden eller alvorlige skadevirkninger/irriterende virkning på øynene 

ikke framgår når konsentrasjonen av den er lik eller overskrider de generiske konsentrasjonsgrensene 

nevnt i tabell 3.3.3 og 3.3.4, skal et forsøk med stoffblandingen vurderes. I de nevnte tilfellene skal den 

trinnvise framgangsmåten for bestemmelse av dataenes beviskraft benyttes. 

3.3.3.3.6.  Dersom det foreligger data som viser at én eller flere bestanddel(er) kan ha en etsende virkning på huden 

eller ha alvorlig skadevirkning / irriterende virkning på øynene i en konsentrasjon på < 1 % (etsende på 

huden eller alvorlig skadelig for øynene) eller < 3 % (øyeirritasjon), skal stoffblandingen klassifiseres ut 

fra dette.  
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Tabell 3.3.3 

Generiske konsentrasjonsgrenser for bestanddeler klassifisert som hudetsende (kategori 1, 1A, 1B 

eller 1C) og/eller alvorlig skadelig for øynene (kategori 1) eller øyeirriterende (kategori 2) som fører 

til klassifisering av stoffblandingen som alvorlig skadelig for øynene/øyeirriterende når 

summeringsmetoden får anvendelse 

Sum av bestanddeler klassifisert som: 

Konsentrasjon som fører til klassifisering av en stoffblanding som: 

Alvorlig øyeskadelig Øyeirriterende 

Kategori 1 Kategori 2 

Hudetsende i underkategori 1A, 1B, 1C 

eller kategori 1 + alvorlig øyeskadelig 

(kategori 1) (a) 

≥ 3 % ≥ 1 % men < 3 % 

Øyeirriterende (kategori 2)  ≥ 10 % 

10 × (hudetsende i underkategori 1A, 1B, 

1C, eller hudetsende i kategori 1 + 

alvorlig øyeskadelig (kategori 1) + 

øyeirriterende (kategori 2) 

 ≥ 10 % 

(a) Dersom en bestanddel er klassifisert som både hudetsende i underkategori 1A, 1B, 1C eller kategori 1 og alvorlig 

øyeskadelig (kategori 1) skal konsentrasjonen tas i betraktning bare én gang ved beregningen. 

Tabell 3.3.4 

Generiske konsentrasjonsgrenser for bestanddeler som fører til klassifisering av stoffblandingen 

som alvorlig øyeskadelig (kategori 1) eller øyeirriterende (kategori 2) dersom summeringsmetoden 

ikke får anvendelse 

Bestanddel Konsentrasjon 
Stoffblandingen klassifiseres 

som: 

Syre med pH ≤ 2 ≥ 1 % 
Alvorlig øyeskadelig  

(kategori 1) 

Base med pH ≥ 11,5 ≥ 1 % 
Alvorlig øyeskadelig  

(kategori 1) 

Andre bestanddeler klassifisert som 

hudetsende (underkategori 1A, 1B, 1C 

eller kategori 1 eller alvorlig øyeskadelig 

(kategori 1) 

≥ 1 % 
Alvorlig øyeskadelig  

(kategori 1) 

Andre bestanddeler klassifisert som øyeir-

riterende (kategori 2) 
≥ 3 % Øyeirriterende (kategori 2) 

3.3.4. Formidling av fare 

3.3.4.1.  Stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering i denne fareklassen, skal merkes i 

samsvar med tabell 3.3.5.  
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Tabell 3.3.5 

Merkingselementer for alvorlig øyeskade/øyeirritasjon(a) 

Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 

GHS-piktogrammer 

  

Varselord Fare Advarsel 

Faresetning H318: Gir alvorlig øyeskade. 
H319: Gir alvorlig 

øyeirritasjon 

Sikkerhetssetning – forebygging P280 
P264 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak 
P305 + P351 + P338 

P310 

P305 + P351 + P338 

P337 + P313 

Sikkerhetssetning – oppbevaring   

Sikkerhetssetning – disponering»   

(a) Dersom et kjemisk stoff er klassifisert som hudetsende i underkategori 1A, 1B, 1C eller kategori 1, kan merking 

for alvorlig øyeskade/øyeirritasjon utelates, ettersom disse opplysningene allerede inngår i faresetningen for 

hudetsing, kategori 1 (H314). 

6)  I avsnitt 3.5.2.3.5 utgår annet strekpunkt. 

D. I del 4 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 4.1.1.1 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) erstattes begrepet "akutt (korttids) fare" med "korttids (akutt) fare". 

b)  I bokstav j) erstattes begrepet "langsiktig fare" erstattes med "langtids (kronisk) fare". 

2) Avsnitt 4.1.1.2.0 skal lyde: 

«Farlig for vannmiljøet deles inn i 

— Korttids (akutt) fare for vannmiljøet 

— langtids (kronisk) fare for vannmiljøet.» 

3) I avsnitt 4.1.1.3.1 skal annet og tredje punktum lyde: 

 «Med vannmiljøet menes både vannorganismer som lever i vannet, og vannøkosystemet som de er en del av. 

Korttidsfaren (den akutte faren) og langtidsfaren (den kroniske faren) identifiseres derfor på grunnlag av stoffets eller 

stoffblandingens giftighet i vann, selv om denne skal endres ved å ta hensyn til ytterligere opplysninger om 

nedbrytingen eller bioakkumuleringen dersom det er aktuelt.»  
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4) I avsnitt 4.1.2.1 skal første og annet punktum lyde: 

 «I klassifiseringssystemet for stoffer tas det hensyn til at et stoffs iboende fare for vannorganismer består både stoffets 

akutte og kroniske giftighet. For langtids (kronisk) fare defineres separate farekategorier som representerer en 

gradering av det identifiserte farenivået.» 

5) Avsnitt 4.1.2.2 skal lyde: 

 Klassifiseringssystemet for stoffer består prinsipielt sett av én klassifiseringskategori for korttidsfare (akutt giftighet) 

og tre klassifiseringskategorier for langtidsfare (kronisk giftighet). Klassifiseringskategoriene for korttidsfare (akutt 

giftighet) og langtidsfare (kronisk giftighet) anvendes uavhengig av hverandre.» 

6) Avsnitt 4.1.2.3 skal lyde: 

 «Kriteriene for klassifisering av et stoff i akutt 1 defineres utelukkende på grunnlag av data om akutt giftighet i vann 

(EC50 eller LC50). I kriteriene for klassifisering av et stoff i kategoriene kronisk 1-3 følges en trinnvis metode der 

første trinn er å undersøke om de tilgjengelige opplysningene om kronisk giftighet berettiger klassifisering på grunnlag 

av langtids (kronisk) fare. I mangel av tilstrekkelige data om kronisk giftighet er neste trinn å kombinere to typer 

opplysninger, nemlig data om akutt giftighet i vann og data om videre skjebne i miljøet (nedbrytbarhet og 

bioakkumulering) (se figur 4.1.1).» 

7) Overskriften til figur 4.1.1 skal lyde: 

«Kategorier for stoffer som utgjør en langtids (kronisk) fare for vannmiljøet» 

8) Avsnitt 4.1.2.4 skal lyde: 

 «I systemet innføres også en «sikkerhetsnett»-klassifisering (kalt kronisk 4) som er ment å brukes når de tilgjengelige 

dataene ikke tillater klassifisering i henhold til de offisielle kriteriene for kategorien akutt 1 eller kronisk 1-3, men som 

likevel gir grunn til en viss bekymring (se eksempel i tabell 4.1.0).» 

9) Tabell 4.1.0 skal lyde: 

«Tabell 4.1.0 

Klassifiseringskategorier for stoffer som er farlige for vannmiljøet 

a)  Korttids (akutt) fare for vannmiljøet   

Kategori akutt 1: (merknad 1) 

96 h LC50 (for fisk) ≤ 1 mg/l og/eller 

48 h EC50 (for krepsdyr) ≤ 1 mg/l og/eller 

72 eller 96 h ErC50 (for alger eller andre vannplanter) ≤ 1 mg/l. (merknad 2) 

b)  Langtids (kronisk) fare for vannmiljøet   

i)  Stoffer som ikke er raskt nedbrytbare (merknad 3), og som det finnes tilstrekkelige data om kronisk giftighet 

for 

Kategori kronisk 1: (merknad 1) 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 0,1 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 0,1 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for alger eller andre vannplanter) ≤ 0,1 mg/l. 

Kategori kronisk 2: 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 1 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 1 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for alger eller andre vannplanter) ≤ 1 mg/l. 
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ii)  Raskt nedbrytbare stoffer (merknad 3) som det finnes tilstrekkelige data om kronisk giftighet for 

Kategori kronisk 1: (merknad 1) 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 0,01 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 0,01 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for alger eller andre vannplanter) ≤ 0,01 mg/l. 

Kategori kronisk 2: 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 0,1 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 0,1 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for alger eller andre vannplanter) ≤ 0,1 mg/l. 

Kategori kronisk 3: 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 1 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for fisk) ≤ 1 mg/l og/eller 

Kronisk NOEC eller ECx (for alger eller andre vannplanter) ≤ 1 mg/l. 

iii) Stoffer som det ikke finnes tilstrekkelig data om kronisk giftighet for  

Kategori kronisk 1: (merknad 1) 

96 h LC50 (for fisk) ≤ 1 mg/l og/eller 

48 h EC50 (for krepsdyr) ≤ 1 mg/l og/eller 

72 eller 96 h ErC50 (for alger eller andre vannplanter) ≤ 1 mg/l. (merknad 2) 

og stoffet ikke nedbrytes raskt og/eller den forsøksmessig bestemte BCF ≥ 500 

(eller dersom denne verdien ikke finnes, log K)ow ≥ 4). (merknad 3). 

Kategori kronisk 2: 

96 h LC50 (for fisk) > 1 til ≤ 10 mg/l og/eller 

48 h EC50 (for krepsdyr) > 1 til ≤ 10 mg/l og/eller 

72 eller 96 h ErC50 (for alger eller andre vannplanter) > 1 til ≤ 10 mg/l. (merknad 2) 

og stoffet ikke nedbrytes raskt og/eller den forsøksmessig bestemte BCF ≥ 500 

(eller dersom denne verdien ikke finnes, log K)ow ≥ 4). (merknad 3). 

Kategori kronisk 3: 

96 h LC50 (for fisk) > 10 til ≤ 100 mg/l og/eller 

48 h EC50 (for krepsdyr) > 10 til ≤ 100 mg/l og/eller 

72 eller 96 h ErC50 (for alger eller andre vannplanter) > 10 til ≤ 100 mg/l. (merknad 2) 

og stoffet ikke nedbrytes raskt og/eller den forsøksmessig bestemte BCF ≥ 500 

(eller dersom denne verdien ikke finnes, log K)ow ≥ 4). (merknad 3). 
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«Sikkerhetsnett»-klassifisering 

Kategori kronisk 4: 

Tilfeller der dataene ikke tillater klassifisering i henhold til de ovennevnte kriteriene, men der det likevel er grunn 

til en viss bekymring. Dette omfatter f.eks. tungt løselige stoffer som det ikke er registrert noen akutt giftighet for 

ved nivåer opp til vannløseligheten (merknad 4), som ikke er raskt nedbrytbare i samsvar med avsnitt 4.1.2.9.5, og 

som har en forsøksmessig bestemt BCF ≥ 500 (eller om verdien ikke finnes, en log Kow ≥ 4) som tyder på 

bioakkumuleringspotensial. Slike stoffer klassifiseres i denne kategorien med mindre det finnes andre 

vitenskapelige bevis som viser at klassifisering ikke er nødvendig. Slike bevis omfatter NOEC-verdier for kronisk 

giftighet > vannløselighet eller > 1 mg/l, eller andre bevis på rask nedbryting i miljøet enn de som framskaffes etter 

en av metodene nevnt i avsnitt 4.1.2.9.5.» 

10) I avsnitt 4.1.3.2 skal figur 4.1.2 erstattes av følgende figur: 

«Figur 4.1.2 

Trinnvis metode for klassifisering av stoffblandinger for korttids (akutt) og langtids (kronisk) fare for 

vannmiljøet 

 

11) I avsnitt 4.1.3.3.2 skal første punktum lyde: 

 «Klassifisering av stoffblandinger etter deres langtids (kroniske) fare krever ytterligere opplysninger om nedbrytbarhet 

og i visse tilfeller om bioakkumulering.» 

12) I avsnitt 4.1.3.3.3 skal «Klassifisering for akutt fare er ikke nødvendig» lyde: 

 «Klassifisering for korttids (akutt) fare er ikke nødvendig.»  

Forsøksdata om giftighet for vannmiljø for stoffblandingen som helhet 

Ja Nei 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Bruk de dataene om fare som 

foreligger for kjente 

bestanddeler 

Bruk summeringsmetoden og/eller 

summeringsformelen (se 4.1.3.5) og 

bruk 4.1.3.6. 

KLASSIFISERES 

for korttids (akutt/langtids (kronisk) 

fare for vannmiljøet» 

Bruk ekstrapolerings-

prinsipper (se 4.1.3.4) 

KLASSIFISERES 

for korttids (akutt)/langtids (kronisk)  

fare for vannmiljøet (se 4.1.3.3) 

Bruk summeringsmetoden (se 

4.1.3.5.5) i form av: 

Prosentandelen av alle bestanddeler 

klassifisert som «kroniske» 

Prosentandelen av bestanddeler 

klassifisert som "akutte" 

Prosentandelen av bestanddeler med 

data om akutt eller kronisk giftighet: 

bruk summeringsformlene (se 4.1.3.5.2) 

og konverter avledet L(E)C50 eller 

EqNOECm til den relevante «akutte» 

eller «kroniske» kategorien 

Det finnes tilstrekkelige data om 

lignende stoffblandinger for å 

kunne vurdere farene 

Det finnes enten data om giftighet for 

vannmiljøet eller klassifiseringsdata 

for alle relevante bestanddeler 

KLASSIFISERES 

for korttids (akutt)/langtids (kronisk) 

fare for vannmiljøet 

KLASSIFISERES 

for korttids (akutt)/langtids (kronisk) 

fare 
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13) I avsnitt 4.1.3.3.4 skal «Klassifisering for langtids fare i kategorien kronisk 1, 2 eller 3 er ikke nødvendig» lyde: 

 «Klassifisering for langtids (kronisk) fare i kategorien kronisk 1, 2 eller 3 er ikke nødvendig.» 

14) I avsnitt 4.1.3.5.2 bokstav a) skal siste punktum lyde: 

 «Den beregnede giftigheten kan brukes som grunnlag for å klassifisere denne delen av stoffblandingen i en kategori for 

korttids (akutt) fare som deretter brukes i summeringsmetoden.» 

15) I avsnitt 4.1.3.5.2 bokstav b) skal siste punktum lyde: 

 Den beregnede tilsvarende giftigheten kan brukes som grunnlag for å klassifisere denne delen av stoffblandingen i en 

kategori for langtids (kronisk) fare, i samsvar med kriteriene for raskt nedbrytbare stoffer (bokstav b) ii) i tabell 4.1.0), 

som deretter brukes i summeringsmetoden.» 

16) Avsnitt 4.1.3.5.5.3.2 skal lyde: 

 «Klassifiseringen av stoffblandinger for korttids (akutt) fare på grunnlag av den nevnte summeringen av klassifiserte 

bestanddeler, er sammenfattet i tabell 4.1.1.» 

17) I avsnitt 4.1.3.5.5.3.2 skal tittelen på tabell 4.1.1 lyde: 

 «Klassifisering av en stoffblanding for korttids (akutt) fare på grunnlag av en summering av klassifiserte bestanddeler» 

18) Avsnitt 4.1.3.5.5.4.5 skal lyde: 

 «Klassifiseringen av stoffblandinger for langtids (kronisk) fare på grunnlag av den nevnte summeringen av 

konsentrasjonene av klassifiserte bestanddeler, er sammenfattet i tabell 4.1.2.» 

19) Tittelen på tabell 4.1.2 skal lyde: 

«Klassifisering av en stoffblanding for langtids (kronisk) fare på grunnlag av en summering av konsentra-

sjonene av klassifiserte bestanddeler» 

20) I avsnitt 4.1.3.6.1 skal første punktum lyde: 

 «Dersom ingen brukbare opplysninger om korttids (akutt) og/eller langtids (kronisk) fare for vannmiljøet er 

tilgjengelige for en eller flere relevante bestanddeler, konkluderes det med at stoffblandingen ikke kan plasseres i en 

eller flere bestemte farekategorier.» 

21) I avsnitt 4.1.4 skal tabell 4.1.4 lyde: 

«Tabell 4.1.4 

Merking for kategorien farlig for vannmiljøet 

KORTTIDS (AKUTT) FARE FOR VANNMILJØET 

 Akutt 1 

GHS-piktogram 

 

Varselord Advarsel 
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KORTTIDS (AKUTT) FARE FOR VANNMILJØET 

 Akutt 1 

Faresetning H400: Meget giftig for liv i vann 

Sikkerhetssetning – forebygging P273 

Sikkerhetssetning – tiltak P391 

Sikkerhetssetning – oppbevaring  

Sikkerhetssetning – disponering P501 

 

LANGTIDS (KRONISK) FARE FOR VANNMILJØET 

 Kronisk 1 Kronisk 2 Kronisk 3 Kronisk 4 

GHS-piktogrammer 

  

Piktogram brukes 

ikke 

Piktogram brukes 

ikke 

Varselord Advarsel Varselord brukes ikke Varselord brukes ikke Varselord brukes ikke 

Faresetning 

H410: Meget giftig, 

med langtidsvirkning, 

for liv i vann. 

H411: Giftig, med 

langtidsvirkning, for 

liv i vann 

H412: Skadelig, med 

langtidsvirkning, for 

liv i vann 

H413: Kan forårsake 

skadelige 

langtidsvirkninger for 

liv i vann 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 
P273 P273 P273 P273 

Sikkerhetssetning – 

tiltak 
P391 P391   

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 
    

Sikkerhetssetning – 

disponering 
P501 P501 P501 P501» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1272/2008 skal nytt siste ledd i del 2 avsnitt 2.8 lyde: 

«Dersom en stoffblanding blir merket i samsvar med avsnitt 2.4 eller 2.5, kan faresetning EUH208 utelates fra etiketten for 

det aktuelle stoffet.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer i Del 1: 

1)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  Dersom faresetning H314, «Gir alvorlige etseskader på hud og øyne» tildeles, kan faresetning H318, «Gir alvorlig 

øyeskade», utelates.» 

2)  I tabell 1.2 skal posten for kode H314 lyde: 

«H314 Språk 3.2 — Etsende/irriterende for huden, farekategori 1, underkategori 1A, 1B, 1C 

 BG Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 

 ES Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

 CS Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 DA Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 

 DE Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

 ET Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 

 EL Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 

 EN Causes severe skin burns and eye damage. 

 FR Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

 GA Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil. 

 HR Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. 

 IT Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 LV Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. 

 LT Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

 HU Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

 MT Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. 

 NL Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

 PL Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

 PT Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

 RO Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
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H314 Språk 3.2 — Etsende/irriterende for huden, farekategori 1, underkategori 1A, 1B, 1C 

 SK Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

 SL Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 

 FI Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 

 SV Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.» 

3)  I tabell 1.2 skal posten for H318 lyde: 

«H318 Språk 3.3 — Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, farekategori 1 

 BG Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

 ES Provoca lesiones oculares graves. 

 CS Způsobuje vážné poškození očí. 

 DA Forårsager alvorlig øjenskade. 

 DE Verursacht schwere Augenschäden. 

 ET Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 

 EL Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 EN Causes serious eye damage. 

 FR Provoque de graves lésions des yeux. 

 GA Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil. 

 HR Uzrokuje teške ozljede oka. 

 IT Provoca gravi lesioni oculari. 

 LV Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

 LT Smarkiai pažeidžia akis. 

 HU Súlyos szemkárosodást okoz. 

 MT Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. 

 NL Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

 PL Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

 PT Provoca lesões oculares graves. 
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H318 Språk 3.3 — Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, farekategori 1 

 RO Provoacă leziuni oculare grave. 

 SK Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

 SL Povzroča hude poškodbe oči. 

 FI Vaurioittaa vakavasti silmiä. 

 SV Orsakar allvarliga ögonskador.» 

4)  Posten for H311 + H331 i tabell 1.2 skal lyde: 

«H311 + H331 Språk 3.1 — Akutt giftighet (ved hudkontakt) og akutt giftighet (ved innånding), farekategori 3 

 BG Токсичен при контакт с кожата или при вдишване 

 ES Tóxico en contacto con la piel o si se inhala 

 CS Toxický při styku s kůží a při vdechování 

 DA Giftig ved hudkontakt eller indånding 

 DE Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen 

 ET Nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine 

 EL Τοξικό σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής 

 EN Toxic in contact with skin or if inhaled 

 FR Toxique par contact cutané ou par inhalation 

 GA Ábhar tocsaineach má theagmhaíonn leis an gcraiceann nó má ionanálaítear é 

 HR Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše 

 IT Tossico a contatto con la pelle o se inalato 

 LV Toksisks saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos 

 LT Toksiška susilietus su oda arba įkvėpus 

 HU Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező 

 MT Tossika jekk tmiss mal-ġilda jew tittieħeb bin- nifs 

 NL Giftig bij contact met de huid en bij inademing 

 PL Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania 
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H311 + H331 Språk 3.1 — Akutt giftighet (ved hudkontakt) og akutt giftighet (ved innånding), farekategori 3 

 PT Tóxico em contacto com a pele ou por inalação 

 RO Toxic în contact cu pielea sau prin inhalare 

 SK Toxický pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí 

 SL Strupeno v stiku s kožo ali pri vdihavanju 

 FI Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä 

 SV Giftigt vid hudkontakt eller förtäring» 

5)  Posten for H302 + H312 i tabell 1.2 skal lyde: 

«H302 + H312 Språk 3.1 — Akutt giftighet (ved svelging) og akutt giftighet (ved hudkontakt), farekategori 4 

 BG Вреден при поглъщане или при контакт с кожата 

 ES Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel 

 CS Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží 

 DA Farlig ved indtagelse eller hudkontakt 

 DE Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt 

 ET Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik 

 EL Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα 

 EN Harmful if swallowed or in contact with skin 

 FR Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané 

 GA Ábhar dochrach má shlogtar é nó má theagmhaíonn leis an gcraiceann 

 HR Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom 

 IT Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle 

 LV Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu 

 LT Kenksminga prarijus arba susilietus su oda 

 HU Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas 

 MT Tagħmel ħsara jekk tinbela' jew jekk tmiss mal- ġilda 
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H302 + H312 Språk 3.1 — Akutt giftighet (ved svelging) og akutt giftighet (ved hudkontakt), farekategori 4 

 NL Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid 

 PL Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą 

 PT Nocivo por ingestão ou contacto com a pele 

 RO Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea 

 SK Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou 

 SL Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo 

 FI Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle 

 SV Skadligt vid förtäring eller hudkontakt» 
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VEDLEGG IV 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I innledningen gjøres følgende endringer: 

2)  Tredje ledd skal lyde: 

 «Når en skråstrek [/] benyttes i en sikkerhetssetning i kolonne (2), betyr det at det må foretas et valg mellom formuleringene 

på hver side av skråstreken, i samsvar med opplysningene i kolonne (5).» 

a)  Etter fjerde ledd innsettes følgende ledd: 

 «Dersom teksten i kolonne 5 angir at en sikkerhetssetning kan utelates dersom en annen sikkerhetssetning finnes på 

etiketten, kan denne opplysningen brukes ved valg av sikkerhetssetninger i samsvar med artikkel 22 og 28.» 

3)  I del 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I tabell 6.2 gjøres følgende endringer: 

i)  Posten for kode P202 skal lyde: 

«P202 Skal ikke håndteres 

før alle advarsler er 

lest og oppfattet. 

Brannfarlige gasser 

(herunder kjemisk 

ustabile gasser) 

(avsnitt 2.2) 

A, B 

(kjemisk 

ustabile gasser) 

 

Skade på arvestoffet i 

kjønnsceller  

(avsnitt 3.5) 

1A, 1B, 2  

Kreftframkallende 

egenskaper  

(avsnitt 3.6) 

1A, 1B, 2  

Reproduksjonstoksisk 

(avsnitt 3.7) 

1A, 1B, 2»  

ii)  Posten for kode P220 skal lyde: 

«P220 Holdes borte fra klær 

og andre brennbare 

materialer. 

Oksiderende gasser 

(avsnitt 2.4) 

1  

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3  

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1, 2, 3»  

iii)  Posten for kode P221 utgår.  
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iv)  Postene for kode P222, P223, P230 og P231 skal lyde: 

«P222 Unngå kontakt med 

luft. 

Pyrofore væsker  

(avsnitt 2.9) 

1 —  Dersom det anses nødvendig 

å framheve faresetningen 

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1 

P223 Unngå kontakt med 

vann. 

Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2 —  Dersom det anses nødvendig 

å framheve faresetningen 

P230 Holdes fuktet med … Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

—  for stoffer og stoffblandinger 

som er fuktet, fortynnet, 

oppløst eller suspendert med 

et flegmatiseringsmiddel for å 

redusere eller undertrykke 

deres eksplosive egenskaper 

(desensibiliserte eksplosive 

varer) 

… Framstiller/leverandør angir 

egnede materialer. 

P231 Innholdet håndteres og 

lagres under inert 

gass/... 

Pyrofore væsker  

(avsnitt 2.9) 

1 … Framstiller/leverandør angir 

egnet væske eller gass dersom 

«inert gass» ikke er egnet. 

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1 

Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3 —  dersom stoffet eller stoff-

blandingen reagerer lett med 

fuktighet i luften. 

… Framstiller/leverandør angir 

egnet væske eller gass dersom 

«inert gass» ikke er egnet.» 

v)  Postene for kode P233, P234, P235, P240, P241, P242 og P243 skal lyde: 

«P233 Hold beholderen tett 

lukket. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  dersom væsken er flyktig og 

kan danne en eksplosiv 

atmosfære. 

Pyrofore væsker 

(avsnitt 2.9) 

1  

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1  
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  Akutt giftighet – 

innånding (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3 —  Dersom det kjemiske stoffet 

er flyktig og kan danne en 

farlig atmosfære 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

irritasjon av luftveier 

(avsnitt 3.8) 

3 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

bedøvende virkning 

(avsnitt 3.8) 

3 

P234 Oppbevares bare i 

originalemballasjen. 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, D, 

E, F 

 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, D, 

E, F 

 

Etsende for metaller 

(avsnitt 2.16) 

1  

P235 Oppbevares kjølig. Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  for brannfarlige væsker i 

kategori 1 og andre brannfar-

lige væsker som er flyktige og 

som kan danne en eksplosiv 

atmosfære. 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, D, 

E, F 

—  kan utelates dersom P411 er 

oppgitt på etiketten 

Selvopphetende 

stoffer og stoff-

blandinger 

(avsnitt 2.11) 

1, 2 —  kan utelates dersom P413 er 

oppgitt på etiketten 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, D, 

E, F 

—  kan utelates dersom P411 er 

oppgitt på etiketten 

P240 Beholder og mot-

taksutstyr jordes/ 

potensialutlignes. 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

—  dersom den eksplosive varen 

er elektrostatisk følsom. 
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  Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  dersom væsken er flyktig og 

kan danne en eksplosiv atmo-

sfære. 

Brannfarlige faste 

stoffer (avsnitt 2.7) 

1, 2 —  dersom det faste stoffet er 

elektrostatisk følsomt 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, D, 

E, F 

—  dersom elektrostatisk følsomt 

og kan danne en eksplosiv 

atmosfære 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

P241 Bruk elektrisk 

materiell/ventilasjons-

materiell/belysnings-

materiell som er 

eksplosjonssikkert. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 — dersom væsken er flyktig og 

kan danne en eksplosiv 

atmosfære. 

— tekst i hakeparenteser kan 

benyttes for å angi bestemt 

elektrisk materiell, ventila-

sjons- og belysningsmateriell 

eller annet utstyr dersom dette 

er nødvendig og hensikts-

messig. 

Brannfarlige faste 

stoffer (avsnitt 2.7) 

1, 2 — dersom det kan oppstå 

støvskyer. 

— tekst i hakeparenteser kan 

benyttes for å angi bestemt 

elektrisk materiell, ventila-

sjons- og belysningsmateriell 

eller annet utstyr dersom dette 

er nødvendig og hensikt-

smessig. 

P242 Bruk verktøy som 

ikke avgir gnister. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  Dersom væsken er flyktig og 

kan danne eksplosiv atmo-

sfære, og dersom laveste 

tenningsenergi er svært lav. 

(Dette gjelder stoffer og 

stoffblandinger med tenning-

senergien < 0,1 mJ, f.eks. 

karbondisulfid). 

P243 Treff tiltak mot statisk 

elektrisitet. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  dersom væsken er flyktig og 

kan danne en eksplosiv 

atmosfære.» 

vi)  Posten for kode P250 skal lyde: 

«P250 Må ikke utsettes for 

sliping/støt/friksjon... 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

og undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

—  dersom den eksplosive varen er 

mekanisk følsom 

… Framstiller/leverandør angir 

relevant type hardhendt håndtering.» 
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vii)  Posten for kode P261 skal lyde: 

«P261 Unngå innånding av 

støv/røyk/gass/tåke/ 

damp/aerosoler. 

Akutt giftighet – 

innånding (avsnitt 3.1) 

3, 4 —  kan utelates dersom P260 er 

oppgitt på etiketten 

Framstiller/leverandør angir gjel-

dende vilkår.» Sensibilisering ved 

innånding (avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

irritasjon av luftveier 

(avsnitt 3.8) 

3 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

bedøvende virkning 

(avsnitt 3.8) 

3» 

viii) Posten for kode P263 skal lyde: 

«P263 Unngå kontakt under 

graviditet og amming. 

Reproduksjons-

toksisitet — 

virkninger på eller via 

amming (avsnitt 3.7) 

Tilleggs-

kategori» 

 

ix)  Postene for kode P280, P282 og P283, P284, P231 + P232 skal lyde: 

«P280 Benytt vernehansker/ 

verneklær/øyevern/ 

ansiktsvern. 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

og undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

Framstiller/leverandør angir egnet 

type utstyr. 

  Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3  

  Brannfarlige faste 

stoffer (avsnitt 2.7) 

1, 2  

  Selvreaktive stoffer og 

stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

 

  Pyrofore væsker  

(avsnitt 2.9) 

1  
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  Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1  

  Selvopphetende 

stoffer og stoff-

blandinger 

(avsnitt 2.11) 

1, 2  

  Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3  

  Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3  

  Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1, 2, 3  

  Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, D, 

E, F 

 

  Akutt giftighet — 

hudkontakt 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 —  Angi vernehansker/verneklær 

Framstiller/leverandør kan 

nærmere angi type utstyr. 

  Hudetsing  

(avsnitt 3.2) 

1, 1A, 1B, 1C —  Angi vernehansker/verneklær 

og øye-/ansiktsvern 

Framstiller/leverandør kan 

nærmere angi type utstyr. 

  Hudirritasjon  

(avsnitt 3.2) 

2 —  Angi vernehansker. 

Framstiller/leverandør kan 

nærmere angi type utstyr. 

  Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

  Alvorlig øyeskade 

(avsnitt 3.3) 

1 —  Angi øyevern/ansiktsvern. 

Framstiller/leverandør kan 

nærmere angi type utstyr. 

  Øyeirritasjon  

(avsnitt 3.3) 

2 

  Skade på arvestoffet i 

kjønnsceller  

(avsnitt 3.5) 

1A, 1B, 2 Framstiller/leverandør angir egnet 

type utstyr. 
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  Kreftframkallende 

egenskaper  

(avsnitt 3.6) 

1A, 1B, 2  

  Reproduksjonstoksisk 

(avsnitt 3.7) 

1A, 1B, 2  

P282 Bruk kuldeisolerende 

hansker og visir eller 

øyevern. 

Gasser under trykk 

(avsnitt 2.5) 

Nedkjølt 

flytende gass 

P283 Benytt 

brannbestandige eller 

flammehemmende 

klær. 

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1  

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1  

P284 Åndedrettsvern skal 

benyttes [ved 

utilstrekkelig 

ventilasjon]. 

Akutt giftighet – 

innånding (avsnitt 3.1) 

1, 2 —  tekst i hakeparenteser kan 

benyttes dersom ytterligere 

opplysninger gis på utsalgs-

stedet for kjemikaliet som 

forklarer hva slags ventilasjon 

som ville være tilstrekkelig 

for trygg bruk. 

Framstiller/leverandør angir annet 

utstyr. 

Sensibilisering ved 

innånding (avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

P231 + 

P232 

Innholdet håndteres 

og lagres under inert 

gass/... 

Beskyttes mot 

fuktighet. 

Pyrofore væsker 

(avsnitt 2.9) 

1 … Framstiller/leverandør angir 

egnet væske eller gass dersom 

«inert gass» ikke er egnet. 

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1 

Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3 —  dersom stoffet eller stoff-

blandingen reagerer lett med 

fuktighet i luften. 

… Framstiller/leverandør angir 

egnet væske eller gass dersom 

«inert gass» ikke er egnet.» 

x)  Posten for kode P235 + P410 utgår. 

b)  I tabell 6.3 gjøres følgende endringer: 

i)  Posten for kode P302 skal lyde: 

«P302 VED HUDKONTAKT: Pyrofore væsker 

(avsnitt 2.9) 

1  

  Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1  
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  Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2  

  Akutt giftighet — 

hudkontakt 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 

  Hudirritasjon  

(avsnitt 3.2) 

2  

  Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B»  

ii)  Posten for kode P312 skal lyde: 

«P312 Kontakt et GIFT-

INFORMASJONS-

SENTER/en lege/... 

ved ubehag. 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

4 … Framstiller/leverandør angir 

hvor man henvender seg for råd 

om medisinsk nødhjelp.» 

Akutt giftighet — 

hudkontakt 

(avsnitt 3.1) 

3, 4 

Akutt giftighet – 

innånding  

(avsnitt 3.1) 

4 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

irritasjon av luftveier 

(avsnitt 3.8) 

3 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

bedøvende virkning 

(avsnitt 3.8) 

3» 

iii)  Postene for kode P320 og P321 skal lyde: 

«P320 Særlig behandling 

kreves umiddelbart 

(se … på etiketten). 

Akutt giftighet – inn-

ånding (avsnitt 3.1) 

1, 2 —  dersom motgift må gis umid-

delbart. 

… Henvisning til supplerende 

førstehjelpsinstruks. 

P321 Særlig behandling  

(se … på etiketten). 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3 —  dersom motgift må gis 

umiddelbart. 

… Henvisning til supplerende 

førstehjelpsinstruks. 
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  Akutt giftighet — 

hudkontakt 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 —  dersom umiddelbare tiltak, 

som bruk av et særlig rengjø-

ringsmiddel, tilrås. 

… Henvisning til supplerende 

førstehjelpsinstruks. 

  Akutt giftighet – inn-

ånding (avsnitt 3.1) 

3 —  dersom særlige tiltak må 

treffes umiddelbart. 

… Henvisning til supplerende 

førstehjelpsinstruks. 

Hudetsing  

(avsnitt 3.2) 

1, 1A, 1B, 1C … Henvisning til supplerende 

førstehjelpsinstruks. 

framstiller/leverandør kan even-

tuelt angi et rengjøringsmiddel. Hudirritasjon  

(avsnitt 3.2) 

2 

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

Giftvirkning på 

bestemte organer —

enkelteksponering 

(avsnitt 3.8) 

1 —  dersom tiltak må treffes 

umiddelbart. 

… Henvisning til supplerende 

førstehjelpsinstruks.» 

iv)  Posten for kode P334 skal lyde: 

«P334 Skyll i kaldt vann 

[eller anvend våt 

kompress]. 

Pyrofore væsker 

(avsnitt 2.9) 

1 —  Tekst i hakeparenteser skal 

benyttes for pyrofore væsker 

og faste stoffer 

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1 

Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2 Bruk bare «Skyll i kaldt vann.» 

Tekst i hakeparentes skal ikke 

brukes.» 

v)  Posten for kode P353 skal lyde: 

«P353 Skyll [eller dusj] 

huden med vann. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  Tekst i hakeparentes skal 

benyttes dersom produsenten/ 

leverandøren anser det hen-

siktsmessig for et bestemt 

kjemisk stoff.» Hudetsing  

(avsnitt 3.2) 

1, 1A, 1B, 1C 
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vi)  Posten for kode P370 skal lyde: 

«P370 Ved brann: Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

og undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

 

Oksiderende gasser 

(avsnitt 2.4) 

1  

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3  

Brannfarlige faste 

stoffer (avsnitt 2.7) 

1, 2  

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

 

Pyrofore væsker 

(avsnitt 2.9) 

1  

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1  

Stoffer og 

stoffblandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3  

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3  

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1, 2, 3  

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, 

D, E, F» 

 

vii)  Postene for kode P372 og P373 skal lyde: 

«P372 Eksplosjonsfare. Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

og undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3 og 

1.5 
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   Undergruppe  

1.4 

—  Med unntak av eksplosive 

varer i gruppe 1.4 (foren-

lighetsgruppe S) i transport-

emballasje. 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A  

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A 

P373 IKKE bekjemp 

brannen når den når 

eksplosive varer. 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

og undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

 

Undergruppe  

1.4 

—  Med unntak av eksplosive 

varer i gruppe 1.4 (foren-

lighetsgruppe S) i transport-

emballasje. 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A  

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A»  

viii) Posten for kode P374 utgår. 

ix)  Posten for kode P370 skal lyde: 

«P375 Bekjemp brannen på 

avstand på grunn av 

eksplosjonsfare. 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Undergruppe  

1.4 

—  for eksplosive varer i under-

gruppe 1.4 (forenlighets-

gruppe S) i transport-

emballasje.» 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type B  

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1 

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type B 
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x)  Postene for kode P378, P380 og P381 skal lyde: 

«P378 Bruk … som 

slokkemiddel. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  dersom vann øker risikoen. 

… Framstiller/leverandør angir 

egnede slokkingsmidler. 

Brannfarlige faste 

stoffer (avsnitt 2.7) 

1, 2 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type B, C, D, 

E, F 

Pyrofore væsker 

(avsnitt 2.9) 

1 

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1 

Stoffer og 

stoffblandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3 

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3 

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1, 2, 3 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type B, C, D, 

E, F 

P380 Evakuer området. Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

Undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B 

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1 

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B 

P381 Fjern alle tennkilder 

ved lekkasje. 

Brannfarlige gasser 

(avsnitt 2.2) 

1, 2»  
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xi)  Posten for kode P301 + P312 skal lyde: 

«P301 + 

P312 

VED SVELGING: 

Kontakt et GIFT-

INFORMASJONS-

SENTER/en lege/... 

ved ubehag. 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

4 … Framstiller/leverandør angir 

hvor man henvender seg for råd 

om medisinsk nødhjelp.» 

xii)  Posten for kode P301 + P330 + P331 utgår. 

xiii) Posten for kode P302 + P334 skal lyde: 

«P302 + 

P334 

VED 

HUDKONTAKT: 

Skyll i kaldt vann 

eller anvend våt 

kompress. 

Pyrofore væsker 

(avsnitt 2.9) 

1»  

xiv)  Posten for kode P303 + P361 + P353 utgår. 

xv)  Posten for kode P305 + P351 + P338 utgår. 

xvi)  Posten for kode P332 + P313 skal lyde: 

«P332 + 

P313 

Ved hudirritasjon: 

Søk legehjelp. 

Hudirritasjon  

(avsnitt 3.2) 

2 —  kan utelates dersom P333 + 

P313 er oppgitt på etiketten.» 

xvii)  Ny post for kode P336 + P315 innsettes etter posten for kode P333 + P313: 

«P336 + 

P315 

Varm opp frost-

skadede legemsdeler 

med lunkent vann. 

Ikke gni på det 

skadede området. Søk 

legehjelp umiddelbart. 

Gasser under trykk 

(avsnitt 2.5) 

Nedkjølt 

flytende gass» 

 

xviii)  Posten for kode P335 + P334 utgår. 

xix)  Posten for kode P370 + P378 skal lyde: 

«P370 

+ P378 

Ved brann: Bruk … 

som slokkemiddel. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  dersom vann øker risikoen. 

… Framstiller/leverandør angir 

egnede medier.» 

Brannfarlige faste 

stoffer (avsnitt 2.7) 

1, 2 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type C, D, E, F 
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  Pyrofore væsker 

(avsnitt 2.9) 

1  

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1 

Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3 

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3 

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1, 2, 3 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type C, D, E, F 

xx)  Følgende nye poster for kode P301 + P330 + P331, P302 + P335 + P334, P303 + P361 + P353 og P305 + P351 

+ P338 innsettes etter posten for kode P370 + P378: 

«P301 + 

P330 + 

P331 

VED SVELGING: 

Skyll munnen. IKKE 

framkall brekning. 

Hudetsing  

(avsnitt 3.2) 

1, 1A, 1B, 1C  

P302 + 

P335 + 

P334 

VED HUDKONTAKT: 

Børst bort løse 

partikler fra huden. 

Skyll i kaldt vann 

[eller anvend våt 

kompress]. 

Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1 —  Tekst i hakeparenteser skal 

benyttes for pyrofore faste 

stoffer 

Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2 —  Bruk bare «Skyll i kaldt 

vann.» Tekst i hakeparentes 

skal ikke brukes. 

P303 + 

P361 + 

P353 

VED HUDKONTAKT 

(eller håret): Tilsølte 

klær må fjernes 

straks. Skyll [eller 

dusj] huden med 

vann. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  Tekst i hakeparentes skal 

benyttes dersom produsenten/ 

leverandøren anser det hen-

siktsmessig for et bestemt 

kjemisk stoff. 
Hudetsing  

(avsnitt 3.2) 

1, 1A, 1B, 1C 

P305 + 

P351 + 

P338 

VED KONTAKT 

MED ØYNENE: 

Skyll forsiktig med 

vann i flere minutter. 

Fjern eventuelle 

kontaktlinser dersom 

dette enkelt lar seg 

gjøre. Fortsett 

skyllingen. 

Hudetsing  

(avsnitt 3.2) 

1, 1A, 1B, 1C  

Alvorlig øyeskade/ 

øyeirritasjon  

(avsnitt 3.3) 

1  

Øyeirritasjon  

(avsnitt 3.3) 

2»  
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xxi)  Posten for kode P370 + P380 utgår. 

xxii)  Posten for kode P370 + P380 + P375 skal lyde: 

«P370 + 

P380 + 

P375 

Ved brann: Evakuer 

området. Bekjemp 

brannen på avstand på 

grunn av eksplo-

sjonsfare. 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Undergruppe 1.4 —  for eksplosive varer i under-

gruppe 1.4 (forenlighets-

gruppe S) i transport-

emballasje.» 

xxiii)  Følgende nye poster for kode P370 + P372 + P380 + P373 og P370 + P380 + P375 + [P378] innsettes etter 

posten for kode P371 + P380 + P375: 

«P370 + 

P372 + 

P380 + 

P373 

Ved brann: Eksplo-

sjonsfare. Evakuer 

området. IKKE 

bekjemp brannen når 

den når eksplosive 

varer. 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

og undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

 

Undergruppe 1.4 —  Med unntak av eksplosive 

varer i gruppe 1.4 (foren-

lighetsgruppe S) i trans-

portemballasje. 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A  

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A  

P370 + 

P380 + 

P375 [+ 

P378] 

Ved brann: Evakuer 

området. Bekjemp 

brannen på avstand på 

grunn av eksplo-

sjonsfare. [Bruk … 

som slokkemiddel]. 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type B —  tekst i hakeparenteser skal 

benyttes dersom vann øker 

risikoen. 

…  Framstiller/leverandør angir 

egnede slokkingsmidler.» 
Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type B 

c)  I tabell 6.4 gjøres følgende endringer: 

i)  Posten for kode P401 skal lyde: 

«P401 Oppbevares i samsvar 

med ... 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

og undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

… Framstiller/leverandør angir 

gjeldende lokale/regionale/ 

nasjonale/internasjonale regler.» 
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ii)  Posten for kode P403 skal lyde: 

«P403 Oppbevares på et godt 

ventilert sted. 

Brannfarlige gasser 

(avsnitt 2.2) 

1, 2  

Oksiderende gasser 

(avsnitt 2.4) 

1  

Gasser under trykk 

(avsnitt 2.5) 

Komprimert 

gass 

 

Flytende gass  

Nedkjølt 

flytende gass 

 

Oppløst gass  

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  for brannfarlige væsker i 

kategori 1 og andre brann-

farlige væsker som er flyktige 

og som kan danne en eks-

plosiv atmosfære. 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

—  unntatt for temperatur-

regulerte selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger eller 

organiske peroksider fordi 

kondensasjon og påfølgende 

frysing kan finne sted. 
Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Akutt giftighet – inn-

ånding (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3 —  dersom stoffet eller stoff-

blandingen er flyktig og kan 

danne en farlig atmosfære. 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

irritasjon av luftveier 

(avsnitt 3.8) 

3 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

bedøvende virkning 

(avsnitt 3.8) 

3» 

iii)  Posten for kode P406 skal lyde: 

«P406 Oppbevares i korro-

sjonsbestandig/… 

beholder med korro-

sjonsbestandig indre 

belegg. 

Etsende for metaller 

(avsnitt 2.16) 

1 —  kan utelates dersom P234 er 

oppgitt på etiketten 

… Framstiller/leverandør angir 

andre forenlige materialer.» 
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iv)  Posten for kode P407 skal lyde: 

«P407 Se til at det er luft 

mellom stabler eller 

paller. 

Selvopphetende 

stoffer og stoff-

blandinger 

(avsnitt 2.11) 

1, 2»  

v)  Postene for kode P411, P412, P413 og P420 skal lyde: 

«P411 Oppbevares ved en 

temperatur som ikke 

er høyere enn … oC/ 

…oF. 

Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

—  dersom temperaturregulering 

er påkrevd (i henhold til 

vedlegg I avsnitt 2.8.2.4 eller 

2.15.2.3) eller dersom det 

anses nødvendig. 

… Framstiller/leverandør angir 

temperaturen ved hjelp av 

gjeldende temperaturskala. 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

P412 Må ikke utsettes for 

temperaturer høyere 

enn 50 °C/122 °F. 

Aerosoler (avsnitt 2.3) 1, 2, 3 Framstiller/leverandør skal bruke 

gjeldende temperaturskala. 

P413 Bulkmengder på over 

… kg/…lbs opp-

bevares ved en 

temperatur som ikke 

er høyere enn… 
oC/…oF. 

Selvopphetende 

stoffer og 

stoffblandinger 

(avsnitt 2.11) 

1, 2 ... Framstiller/leverandør angir 

mengde og temperatur ved hjelp 

av gjeldende temperaturskala. 

P420 Lagres separat. Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

 

Selvopphetende 

stoffer og stoff-

blandinger 

(avsnitt 2.11) 

1,2 

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1 

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, 

D, E, F» 

vi)  Posten for kode P422 utgår.  
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vii)  Postene for kode P403 + P233, P403 + P235, P410 + P403, P410 + 412 skal lyde: 

«P403 + 

P233 

Oppbevares på et godt 

ventilert sted. Hold 

beholderen tett lukket. 

Akutt giftighet – inn-

ånding (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3 —  dersom stoffet eller stoff-

blandingen er flyktig og kan 

danne en farlig atmosfære. 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

irritasjon av luftveier 

(avsnitt 3.8) 

3 

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

bedøvende virkning 

(avsnitt 3.8) 

3 

P403 + 

P235 

Oppbevares på et godt 

ventilert sted. Opp-

bevares kjølig. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 —  for brannfarlige væsker i 

kategori 1 og andre brann-

farlige væsker som er flyktige 

og som kan danne en 

eksplosiv atmosfære. 

P410 

+ P403 

Beskyttes mot sollys. 

Oppbevares på et godt 

ventilert sted. 

Gasser under trykk 

(avsnitt 2.5) 

Komprimert 

gass 

—  kan utelates for gass fylt i 

transportable gassflasker i 

samsvar med emballerings-

instruks P200 i UN RTDG, så 

sant ikke de aktuelle gassene 

er gjenstand for (langsom) 

nedbryting eller poly-

merisering. 

Flytende gass 

Oppløst gass 

P410 + 

P412 

Beskyttes mot sollys. 

Må ikke utsettes for 

temperaturer høyere 

enn 50 °C/122 °F. 

Aerosoler (avsnitt 2.3) 1, 2, 3 Framstiller/leverandør skal bruke 

gjeldende temperaturskala.» 

viii)  Posten for kode P411 + P235 utgår. 

d)  I tabell 6.5 gjøres følgende endringer: 

 Postene for kode P 501 og P502 skal lyde: 

«P501 Innhold/beholder 

leveres til … 

Eksplosive varer 

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive varer 

og undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

… i samsvar med lokale/regionale/ 

nasjonale/internasjonale bestemmelser 

(som spesifiseres). 

Framstiller/leverandør angir om dispone-

ringskrav gjelder innholdet, beholderen 

eller begge deler. 

  Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3  
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  Selvreaktive stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

 

Stoffer og stoff-

blandinger som i 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3 

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3 

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1, 2, 3 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 

Akutt giftighet — 

hudkontakt 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 

Akutt giftighet – 

innånding  

(avsnitt 3.1) 

1, 2 

Hudetsing (avsnitt 

3.2) 

1, 1A, 1B, 1C 

Sensibilisering ved 

innånding  

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

Skade på arvestoffet i 

kjønnsceller  

(avsnitt 3.5) 

1A, 1B, 2 

Kreftframkallende 

egenskaper  

(avsnitt 3.6) 

1A, 1B, 2 

Reproduksjonstoksisk 

(avsnitt 3.7) 

1A, 1B, 2 

Giftvirkning på 

bestemte organer —

enkelteksponering 

(avsnitt 3.8) 

1, 2 
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  Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

irritasjon av luftveier 

(avsnitt 3.8) 

3  

Giftvirkning på 

bestemte organer — 

enkelteksponering; 

bedøvende virkning 

(avsnitt 3.8) 

3 

Giftvirkninger på 

bestemte organer —

gjentatt eksponering 

(avsnitt 3.9) 

1, 2 

Fare ved aspirasjon 

(avsnitt 3.10) 

1 

Farlig for vannmiljøet 

— akutt fare for 

vannmiljøet 

(avsnitt 4.1) 

1 

Farlig for vannmiljøet 

— kronisk fare for 

vannmiljøet  

(avsnitt 4.1) 

1, 2, 3, 4 

P502 Henvend deg til 

framstiller eller 

leverandør for 

informasjon om 

gjenvinning 

Farlig for ozonlaget 

(avsnitt 5.1) 

1»  

4)  I del 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I tabell 1.2 gjøres følgende endringer: 

i)  Posten for kode P220 skal lyde: 

«P220 Språk  

 BG Да се държи далеч от облекло и други горими материали. 

 ES Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. 

 CS Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. 

 DA Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer. 

 DE Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. 

 ET Hoida eemal rõivastest ja muust süttivast materjalist. 
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P220 Språk  

 EL Να φυλάσσεται μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά. 

 EN Keep away from clothing and other combustible materials. 

 FR Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. 

 GA Coimeád glan ar éadaí agus ar ábhair indóite eile. 

 HR Čuvati odvojeno od odjeće i drugih zapaljivih materijala. 

 IT Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili. 

 LV Nepieļaut saskari ar apģērbu un citiem uzliesmojošiem materiāliem. 

 LT Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų. 

 HU Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó. 

 MT Żomm 'il bogħod mill-ħwejjeġ u materjali oħra li jaqbdu. 

 NL Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen. 

 PL Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. 

 PT Manter afastado da roupa e de outras matérias combustíveis. 

 RO A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile. 

 SK Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov. 

 SL Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov. 

 FI Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista. 

 SV Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material.» 

ii)  Posten for kode P221 utgår. 

iii)  Posten for kode P231 skal lyde: 

«P231 Språk  

 BG Да се използва и съхранява съдържанието под инертен газ/… 

 ES Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte /… 

 CS Manipulace a skladování pod inertním plynem /… 
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P231 Språk  

 DA Håndteres og opbevares under inert gas/… 

 DE Inhalt unter inertem Gas/… handhaben und aufbewahren. 

 ET Sisu käidelda ja hoida inertgaasis/… 

 EL Ο χειρισμός και η αποθήκευση του υλικού να γίνεται υπό αδρανές αέριο/ … 

 EN Handle and store contents under inert gas/… 

 FR Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte/… 

 GA Láimhsigh agus stóráil an t-ábhar faoi thriathghás/… 

 HR Rukovati i skladištiti u inertnom plinu /… 

 IT Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte/… 

 LV Saturu izmantot un glabāt tikai inertas gāzes vidē/… 

 LT Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse dujose/… 

 HU Tartalma inert gázban /… használandó és tárolandó. 

 MT Uża u aħżen il-kontenut taħt gass inerti /… 

 NL Inhoud onder inert gas/… gebruiken en bewaren. 

 PL Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /… 

 PT Manusear e armazenar o conteúdo em atmosfera de gás inerte/… 

 RO A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/… 

 SK Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/… 

 SL Ravnati z vsebino in jo hraniti v inertnem plinu/… 

 FI Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa/… 

 SV Hantera och förvara innehållet under inert gas/…» 

iv)  Posten for kode P234 skal lyde: 

«P234 Språk  

 BG Да се съхранява само в оригиналната опаковка. 

 ES Conservar únicamente en el embalaje original. 
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P234 Språk  

 CS Uchovávejte pouze v původním balení. 

 DA Opbevares kun i originalemballagen. 

 DE Nur in Originalverpackung aufbewahren. 

 ET Hoida üksnes originaalpakendis. 

 EL Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. 

 EN Keep only in original packaging. 

 FR Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. 

 GA Coimeád sa phacáistiú bunaidh amháin. 

 HR Čuvati samo u originalnom pakiranju. 

 IT Conservare soltanto nell'imballaggio originale. 

 LV Turēt tikai oriģināliepakojumā. 

 LT Laikyti tik originalioje pakuotėje. 

 HU Az eredeti csomagolásban tartandó. 

 MT Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. 

 NL Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 

 PL Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

 PT Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. 

 RO A se păstra numai în ambalajul original. 

 SK Uchovávajte iba v pôvodnom balení. 

 SL Hraniti samo v originalni embalaži. 

 FI Säilytä alkuperäispakkauksessa. 

 SV Förvaras endast i originalförpackningen.» 

v)  Posten for kode P240 skal lyde: 

«P240 Språk  

 BG Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. 

 ES Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. 
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P240 Språk  

 CS Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. 

 DA Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. 

 DE Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

 ET Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. 

 EL Γείωση και ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού του δέκτη. 

 EN Ground and bond container and receiving equipment. 

 FR Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 

 GA Nasc an coimeádán agus an trealamh glactha leis an talamh. 

 HR Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije. 

 IT Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. 

 LV Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot. 

 LT Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. 

 HU A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. 

 MT Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. 

 NL Opslag- en opvangreservoir aarden. 

 PL Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. 

 PT Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. 

 RO Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de 

recepție. 

 SK Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie. 

 SL Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale. 

 FI Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet. 

 SV Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.» 
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vi)  Posten for kode P241 skal lyde: 

«P241 Språk  

 BG Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/…] оборудване, 

обезопасено срещу експлозия. 

 ES Utilizar material [eléctrico / de ventilación/iluminación / …] antideflagrante. 

 CS Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí. 

 DA Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-/…] udstyr. 

 DE Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/…] Geräte verwenden. 

 ET Kasutada plahvatuskindlaid [elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/…] seadmeid. 

 EL Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός εξοπλισμός [ηλεκτρολογικός / 

εξαερισμού/φωτιστικός/…]. 

 EN Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting/…] equipment. 

 FR Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage/…] antidéflagrant. 

 GA Bain úsáid as trealamh pléascdhíonach [leictreach/ aerála/soilsiúcháin/…]. 

 HR Rabiti [električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…] opremu koja neće izazvati eksploziju. 

 IT Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/…] a prova di 

esplosione. 

 LV Izmantot sprādziendrošas [elektriskās/ventilācijas/apgaismošanas/…] iekārtas. 

 LT Naudoti sprogimui atsparią [elektros/ventiliacijos/apšvietimo/…] įrangą. 

 HU Robbanásbiztos [elektromos/szellőztető/világító/…] berendezés használandó. 

 MT Uża' tagħmir [elettriku / ta' ventilazzjoni / ta' dawl/…] li jiflaħ għal splużjoni. 

 NL Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken. 
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P241 Språk  

 PL Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] 

przeciwwybuchowego sprzętu. 

 PT Utilizar equipamento [elétrico/de ventilação/de iluminação/…] à prova de explosão. 

 RO Utilizați echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat/…] antideflagrante. 

 SK Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného 

prostredia. 

 SL Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo/…], 

odporno proti eksplozijam. 

 FI Käytä räjähdysturvallisia [sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…]laitteita. 

 SV Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/…]utrustning.» 

vii)  Posten for kode P242 skal lyde: 

«P242 Språk  

 BG Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. 

 ES No utilizar herramientas que produzcan chispas. 

 CS Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. 

 DA Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. 

 DE Funkenarmes Werkzeug verwenden. 

 ET Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. 

 EL Να χρησιμοποιούνται μη σπινθηρογόνα εργαλεία. 

 EN Use non-sparking tools. 

 FR Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. 

 GA Bain úsáid as uirlisí neamhspréachta. 

 HR Rabiti neiskreći alat. 

 IT Utilizzare utensili antiscintillamento. 

 LV Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. 

 LT Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius. 
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P242 Språk  

 HU Szikramentes eszközök használandók. 

 MT Uża għodda li ma ttajjarx żnied. 

 NL Vonkvrij gereedschap gebruiken. 

 PL Używać nieiskrzących narzędzi. 

 PT Utilizar ferramentas antichispa. 

 RO Nu utilizați unelte care produc scântei. 

 SK Používajte neiskriace prístroje. 

 SL Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker. 

 FI Käytä kipinöimättömiä työkaluja. 

 SV Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.» 

viii)  Posten for kode P243 skal lyde: 

«P243 Språk  

 BG Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично 

електричество. 

 ES Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. 

 CS Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. 

 DA Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 

 DE Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. 

 ET Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks. 

 EL Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

 EN Take action to prevent static discharges. 

 FR Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 

 GA Déan bearta in aghaidh díluchtú statach. 

 HR Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta. 

 IT Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. 
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P243 Språk  

 LV Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 

 LT Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti. 

 HU Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. 

 MT Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. 

 NL Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. 

 PL Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 

 PT Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. 

 RO Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. 

 SK Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny. 

 SL Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. 

 FI Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. 

 SV Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.» 

ix)  Posten for kode P250 skal lyde: 

«P250 Språk  

 BG Да не се подлага на стържене/удар/триене… 

 ES Evitar abrasiones/choques/fricciones/… . 

 CS Nevystavujte obrušování/nárazům/tření/… . 

 DA Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning/…. 

 DE Nicht schleifen/stoßen/reiben/… . 

 ET Hoida kriimustamise/põrutuse/hõõrdumise/… eest. 

 EL Να αποφεύγεται άλεση/κρούση/τριβή/… . 

 EN Do not subject to grinding/shock/friction/… . 

 FR Éviter les abrasions/les chocs/les frottements/… . 

 GA Ná nocht do mheilt/do thurraing/do fhrithchuimilt/… . 
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P250 Språk  

 HR Ne izlagati mrvljenju/udarcima/trenju/… 

 IT Evitare le abrasioni/gli urti/gli attriti/… . 

 LV Nepakļaut drupināšanai/triecienam/berzei/… . 

 LT Nešlifuoti/netrankyti/…/netrinti. 

 HU Tilos csiszolásnak/ütésnek/súrlódásnak/… kitenni. 

 MT Tissottoponix għal brix / xokk / frizzjoni /… . 

 NL Malen/schokken/wrijving/… vermijden. 

 PL Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…. 

 PT Não submeter a trituração/choque/fricção/… . 

 RO A nu se supune la abraziuni/șocuri/frecare/… . 

 SK Nevystavujte brúseniu/nárazu/treniu/… . 

 SL Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/trenju/… . 

 FI Suojele rasitukselta/iskuilta/hankaukselta/…. 

 SV Får inte utsättas för malning/stötar/friktion/… .» 

x)  Posten for kode P263 skal lyde: 

«P263 Språk  

 BG Да се избягва контакт по време на бременност и при кърмене. 

 ES Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia. 

 CS Zabraňte styku během těhotenství a kojení. 

 DA Undgå kontakt under graviditet/amning. 

 DE Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. 

 ET Vältida kokkupuudet raseduse ja imetamise ajal. 

 EL Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. 
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P263 Språk  

 EN Avoid contact during pregnancy and while nursing. 

 FR Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant 

l'allaitement. 

 GA Seachain teagmháil le linn toirchis agus fad agus atá an chíoch á tabhairt. 

 HR Izbjegavati dodir tijekom trudnoće i dojenja. 

 IT Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento. 

 LV Izvairīties no saskares grūtniecības laikā un barojot bērnu ar krūti. 

 LT Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi. 

 HU Terhesség és szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. 

 MT Evita l-kuntatt waqt it-tqala u t-treddigħ. 

 NL Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. 

 PL Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. 

 PT Evitar o contacto durante a gravidez e o aleitamento. 

 RO Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării. 

 SK Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia. 

 SL Preprečiti stik med nosečnostjo in dojenjem. 

 FI Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana. 

 SV Undvik kontakt under graviditet och amning.» 

xi)  Posten for kode P282 skal lyde: 

«P282 Språk  

 BG Носете предпазващи от студ ръкавици, както и маска за лице или защитни 

очила. 

 ES Usar guantes aislantes contra el frío y equipo de protección para la cara o los ojos. 

 CS Používejte ochranné rukavice proti chladu a buď obličejový štít, nebo ochranné 

brýle. 

 DA Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse. 

  



Nr. 47/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

P282 Språk  

 DE Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung und zusätzlich Gesichtsschild oder 

Augenschutz tragen. 

 ET Kanda külmakaitsekindaid ning kaitsemaski või kaitseprille. 

 EL Να φοράτε μονωτικά γάντια και προστατευτικό κάλυμμα προσώπου ή εξοπλισμό 

προστασίας ματιών. 

 EN Wear cold insulating gloves and either face shield or eye protection. 

 FR Porter des gants isolants contre le froid et un équipement de protection du visage ou 

des yeux. 

 GA Caith lámhainní inslithe fuachta agus aghaidhsciath nó cosaint súile. 

 HR Nositi zaštitne rukavice za hladnoću i zaštitu za lice ili zaštitu za oči. 

 IT Utilizzare guanti termici e schermo facciale o protezione per gli occhi. 

 LV Izmantot aukstumizolējošus aizsargcimdus un sejas vai acu aizsargu. 

 LT Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines ir naudoti veido skydelį arba akių 

apsaugos priemones. 

 HU Hidegszigetelő kesztyű és arcvédő vagy szemvédő használata kötelező. 

 MT Ilbes ingwanti kiesħa li ma jinfidx minnhom u jew ilqugħ għall-wiċċ jew 

protezzjoni għall-għajnejn. 

 NL Koude-isolerende handschoenen en hetzij gelaatsbescherming hetzij 

oogbescherming dragen. 

 PL Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu. 

 PT Usar luvas de proteção contra o frio e escudo facial ou proteção ocular. 

 RO Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echipament de protecție a feței sau a 

ochilor. 

 SK Používajte termostabilné rukavice a buď ochranný štít alebo ochranné okuliare. 

 SL Nositi izolirne rokavice za zaščito pred mrazom in zaščito za obraz oziroma zaščito 

za oči. 

 FI Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä ja joko kasvonsuojainta tai silmiensuojainta. 

 SV Använd köldisolerande handskar och antingen visir eller ögonskydd.» 
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xii)  Posten for kode P283 skal lyde: 

«P283 Språk  

 BG Носете огнеупорно или огнезащитно облекло. 

 ES Llevar ropa resistente al fuego o retardante de las llamas. 

 CS Používejte ohnivzdorný oděv nebo oděv zpomalující hoření. 

 DA Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning. 

 DE Schwer entflammbare oder flammhemmende Kleidung tragen. 

 ET Kanda tulekindlat või tule levikut aeglustavat rõivastust. 

 EL Να φοράτε αντιπυρικό ρουχισμό ή ρουχισμό με επιβραδυντικό φλόγας. 

 EN Wear fire resistant or flame retardant clothing. 

 FR Porter des vêtements résistant au feu ou à retard de flamme. 

 GA Caith éadaí dódhíonacha nó lasairmhoillitheacha. 

 HR Nositi odjeću otpornu na vatru ili nezapaljivu odjeću. 

 IT Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma. 

 LV Izmantot ugunsizturīgu vai liesmas aizturošu apģērbu. 

 LT Dėvėti ugniai atsparius arba antipireninius drabužius. 

 HU Tűzálló vagy lángkésleltető ruházat viselése kötelező. 

 MT Ilbes ħwejjeġ reżistenti għan-nar u retardanti tal-fjammi. 

 NL Vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen. 

 PL Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie. 

 PT Usar vestuário ignífugo ou retardador de chamas. 

 RO Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă. 

 SK Noste ohňovzdorný odev alebo odev so zníženou horľavosťou. 

 SL Nositi negorljiva oblačila ali oblačila, odporna proti ognju. 

 FI Käytä palosuojattua tai paloturvallista vaatetusta. 

 SV Använd brandsäkra eller flamhämmande kläder.» 
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xiii)  Posten for kode P231 + P232 skal lyde: 

«P231 + P232 Språk  

 BG Да се използва и съхранява съдържанието под инертен газ/… Да се пази от 

влага. 

 ES Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte/…. Proteger de la 

humedad. 

 CS Manipulace a skladování pod inertním plynem /…. Chraňte před vlhkem. 

 DA Håndteres og opbevares under inert gas/…. Beskyt mod fugt. 

 DE Inhalt unter inertem Gas/… handhaben und aufbewahren. Vor Feuchtigkeit 

schützen. 

 ET Sisu käidelda ja hoida inertgaasis/…. Hoida niiskuse eest. 

 EL Ο χειρισμός και η αποθήκευση του υλικού να γίνεται υπό αδρανές αέριο/ …. 

Προστασία από την υγρασία. 

 EN Handle and store contents under inert gas/…. Protect from moisture. 

 FR Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte/… Protéger de l'humidité. 

 GA Láimhsigh agus stóráil an t-ábhar faoi thriathghás/…. Cosain ó thaise. 

 HR Rukovati i skladištiti u inertnom plinu / … Zaštititi od vlage. 

 IT Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte/…. Tenere al riparo dall'umidità. 

 LV Saturu izmantot un glabāt tikai inertas gāzes vidē/… Sargāt no mitruma. 

 LT Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse dujose/…Saugoti nuo drėgmės. 

 HU Tartalma inert gázban / … használandó és tárolandó. Nedvességtől védendő. 

 MT Uża u aħżen il-kontenut taħt gass inerti /…. Ipproteġi mill-umdità. 

 NL Inhoud onder inert gas/… gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen. 

 PL Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić 

przed wilgocią. 

 PT Manusear e armazenar o conteúdo em atmosfera de gás inerte/…. Manter ao abrigo 

da humidade. 

 RO A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/…. A se proteja de 

umiditate. 

 SK Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/… Chráňte 

pred vlhkosťou. 
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P231 + P232 Språk  

 SL Ravnati z vsebino in jo hraniti v ustreznem inertnem plinu/…. Zaščititi pred vlago. 

 FI Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa /…. Suojaa kosteudelta. 

 SV Hantera och förvara innehållet under inert gas/…. Skyddas från fukt.» 

xiv)  Posten for kode P235 + P410 utgår. 

b)  I tabell 1.3 gjøres følgende endringer: 

i)  Posten for kode P312 skal lyde: 

«P312 Språk  

 BG При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на 

лекар/… 

 ES Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/… si la persona se encuentra 

mal. 

 CS Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / 

lékaře /… . 

 DA Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag. 

 DE Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. 

 ET Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ 

arstiga/…. 

 EL Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 EN Call a POISON CENTRE/doctor/… if you feel unwell. 

 FR Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/… en cas de malaise. 

 GA Cuir glao ar IONAD NIMHE/dochtúir/… má bhraitheann tú tinn. 

 HR U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / 

liječnika / … 

 IT In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/… . 

 LV Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…, ja jums ir 

slikta pašsajūta. 

 LT Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / … 

 HU Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. 

 MT Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib / … jekk tħossok ma 

tiflaħx. 
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P312 Språk  

 NL Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 

 PL W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ 

lekarzem/…. 

 PT Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico/… . 

 RO Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… dacă nu 

vă simțiți bine. 

 SK Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… . 

 SL Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/… . 

 FI Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoi-

nvointia. 

 SV Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .» 

ii)  Posten for kode P334 skal lyde: 

«P334 Språk  

 BG Потопете в хладка вода [или сложете мокри компреси]. 

 ES Sumergir en agua fría [o envolver en vendas húmedas]. 

 CS Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu]. 

 DA Hold under koldt vand [eller anvend våde omslag]. 

 DE In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen]. 

 ET Hoida jahedas vees [või panna peale niiske kompress]. 

 EL Βυθίστε σε δροσερό νερό [ή τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους]. 

 EN Immerse in cool water [or wrap in wet bandages]. 

 FR Rincer à l'eau fraîche [ou poser une compresse humide]. 

 GA Tum in uisce fionnuar [nó cuir bréid fliuch air]. 

 HR Uroniti u hladnu vodu [ili omotati vlažnim zavojem]. 

 IT Immergere in acqua fredda [o avvolgere con un bendaggio umido]. 

 LV Iegremdēt vēsā ūdenī [vai ietīt mitros apsējos]. 
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P334 Språk  

 LT Įmerkti į vėsų vandenį [arba apvynioti šlapiais tvarsčiais]. 

 HU Hideg vízzel [vagy nedves kötéssel] kell hűteni. 

 MT Daħħal fl-ilma kiesaħ [jew kebbeb f'faxex imxarrbin]. 

 NL In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen]. 

 PL Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. 

 PT Mergulhar em água fria [ou aplicar compressas húmidas]. 

 RO Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă]. 

 SK Ponorte do studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi]. 

 SL Potopiti v hladno vodo [ali zaviti v mokre povoje]. 

 FI Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin]. 

 SV Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].» 

iii)  Posten for kode P353 skal lyde: 

«P353 Språk  

 BG Облейте кожата с вода [или вземете душ]. 

 ES Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. 

 CS Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 

 DA Skyl [eller brus] huden med vand. 

 DE Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. 

 ET Loputada nahka veega [või loputada duši all]. 

 EL Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. 

 EN Rinse skin with water [or shower]. 

 FR Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. 

 GA Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac cithfholcadh]. 

 HR Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. 

 IT Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. 
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P353 Språk  

 LV Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. 

 LT Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. 

 HU A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 

 MT Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. 

 NL Huid met water afspoelen [of afdouchen]. 

 PL Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. 

 PT Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. 

 RO Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. 

 SK Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. 

 SL Kožo izprati z vodo [ali prho]. 

 FI Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 

 SV Skölj huden med vatten [eller duscha].» 

iv)  Posten for kode P372 skal lyde: 

«P372 Språk  

 BG Опасност от експлозия. 

 ES Riesgo de explosión. 

 CS Nebezpečí výbuchu. 

 DA Eksplosionsfare. 

 DE Explosionsgefahr. 

 ET Plahvatusoht. 

 EL Κίνδυνος έκρηξης. 

 EN Explosion risk. 

 FR Risque d'explosion. 

 GA Baol pléasctha. 

 HR Opasnost od eksplozije. 

 IT Rischio di esplosione. 
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P372 Språk  

 LV Eksplozijas risks. 

 LT Sprogimo pavojus. 

 HU Robbanásveszély. 

 MT Riskju ta' splużjoni. 

 NL Ontploffingsgevaar. 

 PL Zagrożenie wybuchem. 

 PT Risco de explosão. 

 RO Risc de explozie. 

 SK Riziko výbuchu. 

 SL Nevarnost eksplozije. 

 FI Räjähdysvaara. 

 SV Explosionsrisk.» 

v)  Posten for kode P374 utgår. 

vi)  Posten for kode P381 skal lyde: 

«P381 Språk  

 BG В случай на изтичане премахнете всички източници на запалване. 

 ES En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. 

 CS V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení. 

 DA I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. 

 DE Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen. 

 ET Lekke korral eemaldada kõik süüteallikad. 

 EL Σε περίπτωση διαρροής, εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 

 EN In case of leakage, eliminate all ignition sources. 

 FR En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition. 

 GA I gcás sceite, díothaigh gach foinse adhainte. 
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P381 Språk  

 HR U slučaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja. 

 IT In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione. 

 LV Noplūdes gadījumā novērst visus uzliesmošanas avotus. 

 LT Nuotėkio atveju, pašalinti visus uždegimo šaltinius. 

 HU Szivárgás esetén meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást. 

 MT F'każ ta' tnixxija, elimina s-sorsi kollha li jqabbdu. 

 NL In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen. 

 PL W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. 

 PT Em caso de fuga, eliminar todas as fontes de ignição. 

 RO În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere. 

 SK V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia. 

 SL V primeru uhajanja odstraniti vse vire vžiga. 

 FI Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet. 

 SV Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.» 

vii)  Posten for kode P301 + P312 skal lyde: 

«P301 + P312 Språk  

 BG ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/… 

 ES EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA /  

médico /… si la persona se encuentra mal. 

 CS PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO / lékaře / … . 

 DA I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af 

ubehag. 

 DE BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONS-

ZENTRUM/Arzt/… anrufen. 

 ET ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/…/. 
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P301 + P312 Språk  

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ 

γιατρό/…, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 EN IF SWALLOWED: Call a POISON CENTRE/doctor/… if you feel unwell. 

 FR EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/ en 

cas de malaise. 

 GA MÁ SHLOGTAR: Cuir glao ar IONAD NIMHE/dochtúir/… má bhraitheann tú 

tinn. 

 HR AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA 

KONTROLU OTROVANJA / liječnika / … 

 IT IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico/… . 

 LV NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS 

CENTRU/ ārstu/…, ja jums ir slikta pašsajūta. 

 LT PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / … 

 HU LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. 

 MT JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib /… jekk 

tħossok ma tiflaħx. 

 NL NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 

 PL W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować 

się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…. 

 PT EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/… . 

 RO ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine. 

 SK PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… . 

 SL PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ 

zdravnika/… . 

 FI JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKE-

SKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia. 

 SV VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONS-

CENTRALEN/läkare… .» 
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viii)  Posten for kode P301 + P330 + P331 utgår. 

ix)  Posten for kode P302 + P334 skal lyde: 

«P302 + P334 Språk  

 BG ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: потопете в хладка вода или сложете мокри 

компреси. 

 ES EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fría o envolver en 

vendas húmedas. 

 CS PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody nebo zabalte do vlhkého obvazu. 

 DA VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag. 

 DE BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen oder nassen 

Verband anlegen. 

 ET NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas vees või panna peale niiske 

kompress. 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βυθίστε σε δροσερό νερό ή τυλίξτε 

με βρεγμένους επιδέσμους. 

 EN IF ON SKIN: Immerse in cool water or wrap in wet bandages. 

 FR EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer à l'eau fraîche ou poser une 

compresse humide. 

 GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Tum in uisce fionnuar nó cuir 

bréid fliuch air. 

 HR U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu ili omotati vlažnim 

zavojem. 

 IT IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda o 

avvolgere con un bendaggio umido. 

 LV SASKARĒ AR ĀDU: Iegremdēt vēsā ūdenī vai ietīt mitros apsējos. 

 LT PATEKUS ANT ODOS: įmerkti į vėsų vandenį arba apvynioti šlapiais tvarsčiais. 

 HU HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel vagy nedves kötéssel kell hűteni. 

 MT JEKK FUQ IL-ĠILDA: Daħħal fl-ilma frisk jew kebbeb f'faxex imxarrbin. 

 NL BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen of nat verband 

aanbrengen. 

 PL W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub 

owinąć mokrym bandażem. 
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P302 + P334 Språk  

 PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Mergulhar em água fria ou aplicar 

compressas húmidas. 

 RO ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceți în apă rece sau acoperiți cu o 

compresă umedă. 

 SK PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody alebo obviažte 

mokrými obväzmi. 

 SL PRI STIKU S KOŽO: Potopiti v hladno vodo ali zaviti v mokre povoje. 

 FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Upota kylmään veteen tai kääri märkiin 

siteisiin. 

 SV VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.» 

x)  Posten for kode P303 + P361 + P353 utgår. 

xi)  Posten for kode P305 + P351 + P338 utgår. 

xii)  Posten for ny kode P336 + P315 innsettes etter P333 + P313: 

«P336 + P315 Språk  

 BG Размразете замръзналите части в хладка вода. Не разтривайте засегнатото 

място. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ. 

 ES Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frotar la parte afectada. 

Buscar asistencia médica inmediata. 

 CS Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

 DA Opvarm forsigtigt af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det 

angrebne område. Søg omgående lægehjælp. 

 DE Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht 

reiben. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 ET Sulatada külmunud piirkonnad leige veega. Kannatada saanud piirkonda mitte 

hõõruda. Pöörduda viivitamata arsti poole. 

 EL Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την περιοχή που 

πάγωσε. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. 

 EN Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Get immediate 

medical advice/attention. 

 FR Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées. 

Consulter immédiatement un médecin. 

 GA Leáigh codanna sioctha le huisce alabhog. Ná cuimil an réimse lena mbaineann. 

Faigh comhairle/cúram liachta láithreach. 
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P336 + P315 Språk  

 HR Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto. Hitno 

zatražiti savjet/pomoć liječnika. 

 IT Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata. 

Consultare immediatamente un medico. 

 LV Atkausēt sasalušās daļas ar remdenu ūdeni. Skarto zonu neberzt. Nekavējoties lūgt 

palīdzību mediķiem. 

 LT Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos. 

Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

 HU A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület 

dörzsölése. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. 

 MT Ħoll il-partijiet kiesħa bl-ilma fietel. Togħrokx il-parti affettwata. Ikkonsulta tabib 

minnufih. 

 NL Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven. Onmiddellijk een 

arts raadplegen. 

 PL Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. 

Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

 PT Derreter as zonas congeladas com água morna. Não friccionar a zona afetada. 

Consulte imediatamente um médico. 

 RO Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată. Consultați 

imediat medicul. 

 SK Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite. Okamžite 

vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

 SL Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta. Takoj 

poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

 FI Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. 

Hakeudu välittömästi lääkäriin. 

 SV Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade 

området. Sök omedelbart läkarhjälp.» 

xiii)  Posten for kode P335 + P334 utgår. 

xiv)  Følgende nye poster for kode P301 + P330 + P331, P302 + P335 + P334, P303 + P361 + P353 og P305 + P351 + 

P338 innsettes etter posten for kode P370 + P378: 

«P301 + P330 

+ P331 
Språk  

 BG ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. 

 ES EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
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P301 + P330 + 

P331 
Språk  

 CS PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

 DA I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. 

 DE BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 

 ET ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

 EN IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. 

 FR EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

 GA MÁ SHLOGTAR: Sruthlaítear an béal. NÁ spreagtar urlacan. 

 HR AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. 

 IT IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

 LV NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. 

 LT PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 

 HU LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

 MT JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. 

 NL NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. 

 PL W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 

 PT EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 

 RO ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. 

 SK PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 

 SL PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. 

 FI JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. 

 SV VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.» 
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«P302 + P335 

+ P334 
Språk  

 BG ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: отстранете от кожата посипаните частици. 

Потопете в хладка вода [или сложете мокри компреси]. 

 ES EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Cepillar las partículas sueltas 

depositadas en la piel; sumergir en agua fría [o envolver en vendas húmedas]. 

 CS PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částečky odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody 

[nebo zabalte do vlhkého obvazu]. 

 DA VED KONTAKT MED HUDEN: Børst løse partikler bort fra huden. Hold under 

koldt vand [eller anvend våde omslag]. 

 DE BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Lose Partikel von der Haut abbürsten. In 

kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen]. 

 ET NAHALE SATTUMISE KORRAL: pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida 

jahedas vees [või panna peale niiske kompress]. 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε προσεκτικά τα 

σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα με μια βούρτσα. Βυθίστε σε δροσερό νερό 

[ή τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους]. 

 EN IF ON SKIN: Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water [or wrap 

in wet bandages]. 

 FR EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever avec précaution les particules 

déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche [ou poser une compresse humide]. 

 GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Glan cáithníní scaoilte den 

chraiceann. Tum in uisce fionnuar [nó cuir bréid fliuch air]. 

 HR U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u 

hladnu vodu [ili omotati vlažnim zavojem]. 

 IT IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere le particelle depositate 

sulla pelle. Immergere in acqua fredda [o avvolgere con un bendaggio umido]. 

 LV SASKARĒ AR ĀDU: Noslaucīt brīvās daļiņas no ādas. Iegremdēt vēsā ūdenī [vai 

ietīt mitros apsējos]. 

 LT PATEKUS ANT ODOS: neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų 

vandenį [arba apvynioti šlapiais tvarsčiais]. 

 HU HA BŐRRE KERÜL: A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. 

Hideg vízzel [vagy nedves kötéssel] kell hűteni. 

 MT JEKK FUQ IL-ĠILDA: Farfar il-frak mhux imwaħħal minn mal-ġilda. Daħħal fl-

ilma frisk [jew kebbeb f'faxex imxarrbin]. 
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P302 + P335 + 

P334 
Språk  

 NL BIJ CONTACT MET DE HUID: losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water 

onderdompelen [of nat verband aanbrengen]. 

 PL W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwiązaną pozostałość strzepnąć 

ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. 

 PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Sacudir da pele as partículas soltas. 

Mergulhar em água fria [ou aplicar compressas húmidas]. 

 RO ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați particulele depuse pe piele. 

Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă]. 

 SK PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do 

studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi]. 

 SL PRI STIKU S KOŽO: S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno 

vodo [ali zaviti v mokre povoje]. 

 FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Poista irtohiukkaset iholta. Upota 

kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin]. 

 SV VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt 

vatten [eller använd våta omslag].» 

 

«P303 + P361 

+ P353 
Språk  

 BG ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото 

замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. 

 ES EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 

toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. 

 CS PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 

 DA VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks 

af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. 

 DE BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. 

 ET NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad 

viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως 

όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. 
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P303 + P361 + 

P353 
Språk  

 EN IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin 

with water [or shower]. 

 FR EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se 

doucher]. 

 GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot 

láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac 

cithfholcadh]. 

 HR U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu 

odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. 

 IT IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 

doccia]. 

 LV SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. 

Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. 

 LT PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus 

drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. 

 HU HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le 

kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 

 MT JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Inża' minnufih l-ilbies kontaminat. Laħlaħ 

il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. 

 NL BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 

uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. 

 PL W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć 

całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub 

prysznicem]. 

 PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar 

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um 

duche]. 

 RO ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată 

îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. 

 SK PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované 

časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. 

 SL PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo 

izprati z vodo [ali prho]. 
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P303 + P361 + 

P353 
Språk  

 FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus 

välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 

 SV VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj 

huden med vatten [eller duscha].» 

 

«P305 + P351 

+ P338 
Språk  

 BG ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на 

няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това 

е възможно. Продължете с изплакването. 

 ES EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

 CS PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 

vyplachování. 

 DA VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 

 DE BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

 ET SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 

veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge 

eemaldada. Loputada veel kord. 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 

αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

 EN IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 

lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

 FR EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

 GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go cúramach le huisce ar 

feadh roinnt nóiméad. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más 

furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlú. 

 HR U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. 

Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. 
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P305 + P351 + 

P338 
Språk  

 IT IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare 

a sciacquare. 

 LV SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 

 LT PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius 

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

 HU SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 

folytatása. 

 MT JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. 

Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli 

laħlaħ. 

 NL BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

 PL W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 

płukać. 

 PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com 

água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for 

possível. Continue a enxaguar. 

 RO ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe 

minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate 

face cu ușurință. Continuați să clătiți. 

 SK PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 

vyplachovaní. 

 SL PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne 

leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

 FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean 

minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 

huuhtomista. 

 SV VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 

eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.» 
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xv)  Posten for kode P370 + P380 utgår. 

xvi)  Følgende nye poster for kode P370 + P372 + P380 + P373 og P370 + P380 + P375 [+ P378] innsettes etter posten 

for P371 + P380 + P375: 

«P370 + P372 

+ P380 + P373 
Språk  

 BG При пожар: опасност от експлозия. Евакуирайте зоната. НЕ се опитвайте да 

гасите пожара, ако огънят наближи експлозиви. 

 ES En caso de incendio: Riesgo de explosión. Evacuar la zona. NO combatir el 

incendio cuando este afecte a la carga. 

 CS V případě požáru: Nebezpečí výbuchu. Vykliďte prostor. Požár NEHASTE, 

dostane-li se k výbušninám. 

 DA Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis 

denne når eksplosiverne. 

 DE Bei Brand: Explosionsgefahr. Umgebung räumen. KEINE Brandbekämpfung, wenn 

das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht. 

 ET Tulekahju korral: plahvatusoht. Ala evakueerida. Kui tuli jõuab lõhkeaineteni, 

MITTE teha kustutustöid. 

 EL Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Κίνδυνος έκρηξης. Εκκενώστε την περιοχή. ΜΗΝ 

προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά. 

 EN In case of fire: Explosion risk. Evacuate area. DO NOT fight fire when fire reaches 

explosives. 

 FR En cas d'incendie: Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre 

l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. 

 GA I gcás dóiteáin: Baol pléasctha. Aslonnaigh gach duine as an limistéar. NÁ DÉAN 

an dóiteán a chomhrac má shroicheann sé pléascáin. 

 HR U slučaju požara: opasnost od eksplozije. Evakuirati područje. NE gasiti vatru kada 

plamen zahvati eksplozive. 

 IT Rischio di esplosione in caso di incendio. Evacuare la zona. NON utilizzare mezzi 

estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi. 

 LV Ugunsgrēka gadījumā: Eksplozijas risks. Evakuēt zonu. NECENSTIES dzēst 

ugunsgrēku, ja uguns piekļūst sprādzienbīstamām vielām. 

 LT Gaisro atveju: sprogimo pavojus. Evakuoti zoną. NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis 

pasiekia sprogmenis. 

 HU Tűz esetén: Robbanásveszély. A területet ki kell üríteni. TILOS a tűz oltása, ha az 

robbanóanyagra átterjedt. 

  



Nr. 47/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

P370 + P372 + 

P380 + P373 
Språk  

 MT F'każ ta' nar: Riskju ta' splużjoni. Evakwa ż-żona. TIPPRUVAX TITFI n-nar meta 

n-nar jilħaq l-isplussivi. 

 NL In geval van brand: ontploffingsgevaar. Evacueren. NIET blussen wanneer het vuur 

de ontplofbare stoffen bereikt. 

 PL W przypadku pożaru: Zagrożenie wybuchem. Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, 

jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. 

 PT Em caso de incêndio: Risco de explosão. Evacuar a zona. Se o fogo atingir os 

explosivos, NÃO tentar combatê-lo. 

 RO În caz de incendiu: Risc de explozie. Evacuați zona. NU încercați să stingeți 

incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. 

 SK V prípade požiaru: Riziko výbuchu. Priestory evakuujte. Požiar NEHASTE, ak sa 

oheň priblížil k výbušninám. 

 SL Ob požaru: Nevarnost eksplozije. Izprazniti območje. NE gasiti, ko ogenj doseže 

eksploziv. 

 FI Tulipalon sattuessa: Räjähdysvaara. Evakuoi alue. Tulta EI SAA yrittää sammuttaa 

sen saavutettua räjähteet. 

 SV Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den 

når explosiva varor.» 

 

«P370 + P380 

+ P375  

[+ P378] 

Språk  

 BG При пожар: евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност 

от експлозия. [Използвайте…, за да загасите]. 

 ES En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia, debido al 

riesgo de explosión. [Utilizar … en la extinción]. 

 CS V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné 

vzdálenosti. [K uhašení použijte …]. 

 DA Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af 

eksplosionsfare. [Anvend … til brandslukning]. 

 DE Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung 

bekämpfen. [… zum Löschen verwenden.] 

 ET Tulekahju korral: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt. 

[Kustutamiseks kasutada ….]. 
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P370 + P380 + 

P375  

[+ P378] 

Språk  

 EL Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την 

πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης [Χρησιμοποιήστε … 

για την κατάσβεση]. 

 EN In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. [Use 

… to extinguish]. 

 FR En cas d'incendie: Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du 

risque d'explosion. [Utiliser … pour l'extinction]. 

 GA I gcás dóiteáin: Aslonnaigh gach duine as an limistéar. Téigh i gcianghleic leis an 

dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha. [Úsáid … le haghaidh múchta]. 

 HR U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od 

eksplozije. [Za gašenje rabiti…]. 

 IT In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi 

estinguenti a grande distanza. [Estinguere con…]. 

 LV Ugunsgrēka gadījumā: Evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ. 

[Dzēšanai lietot …]. 

 LT Gaisro atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus. 

[Gesinimui naudoti …]. 

 HU Tűz esetén: A területet ki kell üríteni. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból 

kell végezni. [Az oltáshoz … használandó]. 

 MT F'każ ta' nar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta' splużjoni. 

[Uża … biex titfi]. 

 NL In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen in verband met 

ontploffingsgevaar. [Blussen met …]. 

 PL W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z 

odległości. [Użyć … do gaszenia]. 

 PT Em caso de incêndio: Evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao 

risco de explosão. [Para extinguir utilizar…]. 

 RO În caz de incendiu: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza 

pericolului de explozie. [Utilizați … pentru stingere]. 

 SK V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar 

haste z diaľky. [Na hasenie použite…]. 

 SL Ob požaru: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije. 

[Za gašenje uporabiti …]. 
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P370 + P380 + 

P375  

[+ P378] 

Språk  

 FI Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia. 

[Käytä palon sammuttamiseen …]. 

 SV Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av 

explosionsrisken. [Släck med …].» 

c)  I tabell 1.4 gjøres følgende endringer: 

i)  Posten for kode P401 skal lyde: 

«P401 Språk  

 BG Да се съхранява съгласно… 

 ES Almacenar conforme a … . 

 CS Skladujte v souladu s … . 

 DA Opbevares i overensstemmelse med … . 

 DE Aufbewahren gemäß … . 

 ET Hoida kooskõlas … . 

 EL Αποθηκεύεται σύμφωνα με… . 

 EN Store in accordance with… . 

 FR Stocker conformément à… . 

 GA Stóráil i gcomhréir le… . 

 HR Skladištiti u skladu s… 

 IT Conservare secondo… . 

 LV Glabāt saskaņā ar … . 

 LT Laikyti, vadovaujantis… 

 HU A … -nak/-nek megfelelően tárolandó. 

 MT Aħżen skont… . 

 NL Overeenkomstig … bewaren. 

 PL Przechowywać zgodnie z … . 
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P401 Språk  

 PT Armazenar em conformidade com… . 

 RO A se depozita în conformitate cu… . 

 SK Skladujte v súlade s… . 

 SL Hraniti v skladu s/z… . 

 FI Varastoi … mukaisesti. 

 SV Förvaras enligt … .» 

ii)  Posten for kode P406 skal lyde: 

«P406 Språk  

 BG Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/… съд с устойчива вътрешна 

облицовка. 

 ES Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión /… en un recipiente con 

revestimiento interior resistente. 

 CS Skladujte v obalu odolném proti korozi/… s odolnou vnitřní vrstvou. 

 DA Opbevares i ætsningsbestandig/… beholder med modstandsdygtig foring. 

 DE In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung 

aufbewahren. 

 ET Hoida sööbekindlas/…sööbekindla sisevooderdisega mahutis. 

 EL Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση/… περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική 

επένδυση. 

 EN Store in a corrosion-resistant/… container with a resistant inner liner. 

 FR Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/… avec doublure intérieure. 

 GA Stóráil i gcoimeádán/ … frithchreimneach le líneáil fhrithchreimneach laistigh. 

 HR Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje / … s otpornom unutarnjom 

oblogom. 

 IT Conservare in recipiente resistente alla corrosione/… provvisto di rivestimento 

interno resistente. 

 LV Glabāt korozijizturīgā/… tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. 

 LT Laikyti korozijai atsparioje talpykloje/…, turinčioje atsparią vidinę dangą. 
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P406 Språk  

 HU Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó. 

 MT Aħżen f'post reżistenti għall-korrużjoni /… kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa 

b'materjal reżistenti. 

 NL In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. 

 PL Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce 

wewnętrznej. 

 PT Armazenar num recipiente resistente à corrosão/… com um revestimento interior 

resistente. 

 RO A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură 

interioară rezistentă la coroziune. 

 SK Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou. 

 SL Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/…, z odporno notranjo oblogo. 

 FI Varastoi syöpymättömässä/… säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus. 

 SV Förvaras i korrosionsbeständig/… behållare med beständigt innerhölje.» 

iii)  Posten for kode P407 skal lyde: 

«P407 Språk  

 BG Да се остави въздушно пространство между купчините или палетите. 

 ES Dejar un espacio de aire entre las pilas o bandejas. 

 CS Mezi stohy nebo paletami ponechte vzduchovou mezeru. 

 DA Opbevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne. 

 DE Luftspalt zwischen Stapeln oder Paletten lassen. 

 ET Jätta virnade või kaubaaluste vahele õhuvahe. 

 EL Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών ή παλετών. 

 EN Maintain air gap between stacks or pallets. 

 FR Maintenir un intervalle d'air entre les piles ou les palettes. 

 GA Coimeád bearna aeir idir cruacha nó idir pailléid. 

 HR Osigurati razmak između polica ili paleta. 

 IT Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali o i pallet. 
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P407 Språk  

 LV Saglabāt gaisa spraugu starp krāvumiem vai paletēm. 

 LT Palikti oro tarpą tarp eilių arba palečių. 

 HU A rakatok vagy raklapok között térközt kell hagyni. 

 MT Ħalli l-arja tgħaddi bejn l-imniezel jew il-palits. 

 NL Ruimte laten tussen stapels of pallets. 

 PL Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami. 

 PT Respeitar as distâncias mínimas entre pilhas ou paletes. 

 RO Păstrați un spațiu gol între stive sau paleți. 

 SK Medzi regálmi alebo paletami ponechajte vzduchovú medzeru. 

 SL Ohraniti zračno režo med skladi ali paletami. 

 FI Jätä pinojen tai kuormalavojen väliin ilmarako. 

 SV Se till att det finns luft mellan staplar eller pallar.» 

iv)  Posten for kode P420 skal lyde: 

«P420 Språk  

 BG Да се съхранява отделно. 

 ES Almacenar separadamente. 

 CS Skladujte odděleně. 

 DA Opbevares separat. 

 DE Getrennt aufbewahren. 

 ET Hoida eraldi. 

 EL Αποθηκεύεται χωριστά. 

 EN Store separately. 

 FR Stocker séparément. 

 GA Stóráil as féin. 

 HR Skladištiti odvojeno. 

 IT Conservare separatamente. 

 LV Glabāt atsevišķi. 
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P420 Språk  

 LT Laikyti atskirai. 

 HU Elkülönítve tárolandó. 

 MT Aħżen separatament. 

 NL Gescheiden bewaren. 

 PL Przechowywać oddzielnie. 

 PT Armazenar separadamente. 

 RO A se depozita separat. 

 SK Skladujte jednotlivo. 

 SL Hraniti ločeno. 

 FI Varastoi erillään. 

 SV Förvaras separat.» 

v)  Posten for kode P422 utgår. 

vi)  Posten for kode P411 + P235 utgår. 

d)  I tabell 1.5 gjøres følgende endringer: 

 Posten for kode P502 skal lyde: 

«P502 Språk  

 BG Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно 

оползотворяването или рециклирането. 

 ES Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado. 

 CS Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci. 

 DA Indhent oplysninger om genindvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren. 

 DE Informationen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung beim Hersteller oder 

Lieferanten erfragen. 

 ET Hankida valmistajalt või tarnijalt teavet kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta. 

 EL Ανατρέξτε στον παρασκευαστή ή τον προμηθευτή για πληροφορίες όσον αφορά την 

ανάκτηση ή την ανακύκλωση. 

 EN Refer to manufacturer or supplier for information on recovery or recycling. 
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P502 Språk  

 FR Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération 

ou au recyclage. 

 GA Téigh i dteagmháil leis an monaróir nó leis an soláthróir chun faisnéis a fháil faoi 

aisghabháil nó athchúrsáil. 

 HR Za informacije o oporabi ili recikliranju obratiti se proizvođaču ili dobavljaču. 

 IT Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero o il riciclaggio. 

 LV Informācija par rekuperāciju vai pārstrādi saņemama pie ražotāja vai piegādātāja. 

 LT Kreiptis į gamintoją arba tiekėją dėl informacijos apie surinkimą arba recirkuliavimą. 

 HU A gyártó vagy a szállító határozza meg a hasznosításra vagy az újrafeldolgozásra 

vonatkozó információkat. 

 MT Irreferi għall-manifattur jew il-fornitur għal informazzjoni dwar l-irkupru jew ir-riċiklaġġ. 

 NL Raadpleeg fabrikant of leverancier voor informatie over terugwinning of recycling. 

 PL Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego 

wykorzystania. 

 PT Solicitar ao fabricante ou fornecedor informações relativas à recuperação ou reciclagem. 

 RO Adresați-vă producătorului sau furnizorului pentru informații privind recuperarea/ 

reciclarea. 

 SK Obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa s požiadavkou o informácie týkajúce sa 

obnovenia alebo recyklácie. 

 SL Za podatke glede predelave ali reciklaže se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja. 

 FI Hanki valmistajalta tai toimittajalta tietoja uudelleenkäytöstä tai kierrätyksestä. 

 SV Rådfråga tillverkare eller leverantör om återvinning eller återanvändning.» 
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VEDLEGG V 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1272/2008 skal avsnitt 2.2 i del 2 lyde: 

«2.2. Symbol Etsing 

Piktogram 

(1) 

Fareklasse og farekategori 

(2) 

GHS05 

 

Avsnitt 3.2 

Hudetsing, farekategori 1, underkategori 1A, 1B og 1C 

Avsnitt 3.3 

Alvorlig øyeskade, farekategori 1» 
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VEDLEGG VI 

I del 1 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabell 1.1 skal raden for hudetsing/hudirritasjon lyde: 

«Hudetsing/hudirritasjon Skin Corr. 1 

Skin Corr. 1A 

Skin Corr. 1B 

Skin Corr. 1C 

Skin Irrit. 2» 

2)  I avsnitt 1.1.3 skal merknad U lyde: 

«Merknad U (tabell 3.1): 

 Når gasser bringes i omsetning skal de klassifiseres som «Gass under trykk», i en av gruppene for komprimert gass, 

flytende gass, nedkjølt flytende gass eller oppløst gass. Klassifisering avhenger av den fysiske tilstanden ved emballering og 

må derfor foretas i hvert enkelt tilfelle. Følgende koder tildeles: 

 Press. Gas (Comp.) 

 Press. Gas (Liq.) 

 Press. Gas (Ref. Liq.) 

 Press. Gas (Diss.) 

 Aerosoler skal ikke klassifiseres som gasser under trykk (se vedlegg I del 2 avsnitt 2.3.2.1, merknad 2).» 

 _____   
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VEDLEGG VII 

I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabell 1.1 skal raden for C; R34 og C; R35 lyde: 

«C; R34  Skin Corr. 1 H314 (2) 

C; R35  Skin Corr. 1A H314»  

2)  Merknad 2 til tabell 1.1 skal lyde: 

«Merknad 2 

 Dersom man går tilbake til de opprinnelige dataene, trenger ikke dette føre til noen mulighet til å kunne skille mellom 

kategori 1B eller 1C, siden eksponeringsperioden normalt har vært opptil 4 timer, i samsvar med forordning (EF)  

nr. 440/2008. I slike tilfeller skal kategori tildeles. Når imidlertid data utledes av forsøk etter en sekvensiell 

tilnærmingsmåte slik det er forutsatt i forordning (EF) nr. 440/2008, skal en videre inndeling i kategori 1B eller kategori 1C 

tas i betraktning.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/575 

av 29. mars 2016 

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 

barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere 

[meddelt under nummer K(2016) 1702](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 

særlig artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede 

lightere bringes i omsetning, og om å forby at leketøylignende lightere bringes i omsetning. 

2) Vedtak 2006/502/EF ble gjort i samsvar med bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der vedtakets gyldighet 

begrenses til et tidsrom på høyst ett år, men der det gis mulighet for at det kan forlenges ytterligere, med høyst ett år om 

gangen. 

3) Gyldigheten av vedtak 2006/502/EF ble forlenget med tidsrom på ett år (i kronologisk rekkefølge): Kommisjonsvedtak 

2007/231/EF(3) fram til 11. mai 2008, kommisjonsvedtak 2008/322/EF(4) fram til 11. mai 2009, kommisjonsvedtak 

2009/298/EF(5) fram til 11. mai 2010, kommisjonsbeslutning 2010/157/EU(6) fram til 11. mai 2011, 

kommisjonsbeslutning 2011/176/EU(7) fram til 11. mai 2012, Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/53/EU(8) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 14.4.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 210/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 22 av 5.4.2018, s. 5. 

(1) EUT L 11 av 15.1.2012, s. 4. 

(2) Kommisjonsvedtak 2006/502/EF av 11. mai 20016 om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere 

markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere (EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41). 

(3) Kommisjonsvedtak 2007/231/EF av 12. april 2007 om endring av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å 

sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere (EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16). 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/322/EF av 18. april 2008 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å 

treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere (EUT L 109 av 

19.4.2008, s. 40).  

(5) Kommisjonsvedtak 2009/298/EF av 26. mars 2009 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å 

treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere (EUT L 81 av 

23.3.2009, s. 23). 

(6) Kommisjonsbeslutning 2010/157/EU av 12. mars 2010 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene 

om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere (EUT  

L 67 av 17.3.2010, s. 9). 

(7) Kommisjonsbeslutning 2011/176/EU av 21. mars 2011 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene 

om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere (EUT  

L 76 av 22.3.2011, s. 99). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/53/EU av 27. januar 2012 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav 

til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere (EUT L 27 av 31.1.2012, s. 24). 

2018/EØS/47/05 
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fram til 11. mai 2013, Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/113/EU(1) fram til 11. mai 2014, Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU(2) fram til 11. mai 2015 og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/249(3) fram til 11. mai 2016. 

4) Lightere som ikke er barnesikret, blir fortsatt brakt i omsetning. Styrket markedstilsynsvirksomhet bør redusere antall 

slike produkter på markedet. 

5) I fravær av andre tilfredsstillende tiltak når det gjelder barnesikring av lightere, er det nødvendig at gyldigheten av 

vedtak 2006/502/EF forlenges med ytterligere 12 måneder. 

6) Vedtak 2006/502/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 6 nr. 2 i vedtak 2006/502/EF skal lyde: 

«2. Dette vedtak får anvendelse til 11. mai 2017.» 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal senest 11. mai 2016 treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme denne beslutning, og skal 

offentliggjøre disse tiltakene. De skal uten opphold underrette Kommisjonen om de tiltak som er truffet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Věra JOUROVÁ 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/113/EU av 1. mars 2013 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til 

medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende 

lightere (EUT L 61 av 5.3.2013, s. 11). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU av 5. februar 2014 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav 

til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere (EUT L 38 av 7.2.2014, s. 43). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/249 av 10. februar 2015 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om 

krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere (EUT L 41 av 17.2.2015, s. 41). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/799 

av 18. mars 2016 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 med hensyn til 

fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere 

og deres komponenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport(1), særlig artikkel 11 og artikkel 12 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 165/2014 er det innført annengenerasjons digitale fartsskrivere, kalt smarte fartsskrivere, som 

er tilknyttet det globale satellittnavigasjonssystemet (heretter kalt «GNSS») og omfatter en kommunikasjonsinnretning 

for tidlig fjernpåvisning og et grensesnitt mot intelligente transportsystemer. Det bør utarbeides spesifikasjoner for 

tekniske krav til konstruksjon av smarte fartsskrivere. 

2) Innretningen for tidlig fjernpåvisning fastsatt ved artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) nr. 165/2014 bør sende dataene fra 

den digitale fartsskriveren og opplysningene om vekt og aksellast for hele vogntoget (trekkbil og tilhengere eller 

semitrailere) til en kontrollør ved veien i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 96/53/EF(2). Dette bør gjøre 

det mulig for kontrollmyndighetene å foreta effektiv og rask kontroll av kjøretøyer, med færre elektroniske innretninger 

i kjøretøyets førerhus. 

3) I samsvar med direktiv 96/53/EF bør innretningen for tidlig fjernpåvisning bruke CEN DSRC-standardene(3) nevnt i 

nevnte direktiv, i frekvensbåndet 5 795-5 805 MHz. Siden dette frekvensbåndet også brukes til elektronisk innkreving 

av bompenger, og for å unngå interferens mellom bompenge- og kontrollapplikasjoner, bør kontrollørene ikke benytte 

innretningen for tidlig fjernpåvisning ved bomstasjoner. 

4) Samtidig med innføringen av den smarte fartsskriveren bør det innføres nye ordninger for å opprettholde 

sikkerhetsnivået for digitale fartsskrivere, for å avhjelpe dagens sårbarhet med hensyn til sikkerheten. Mangelen på 

utløpsdato på digitale sertifikater utgjør en slik type sårbarhet. For å overholde beste praksis når det gjelder sikkerhet, 

anbefales det at bruk av digitale sertifikater uten utløpsdato unngås. Normal gyldighetstid for bruk av kjøretøyenheter 

bør være 15 år fra utstedelsesdatoen for kjøretøyenhetens digitale sertifikater. En kjøretøyenhet bør skiftes ut når denne 

gyldighetstiden er utløpt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 26.5.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 211/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av 

5.4.2018, s. 6. 

(1) EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(3) Den europeiske standardiseringsorganisasjons (CEN) standarder for DSRC (Dedicated Short Range Communications) EN 12253,  

EN 12795, EN 12834, EN 13372 og ISO 14906. 

2018/EØS/47/06 
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5) Levering av sikre og pålitelige opplysninger om posisjonsbestemmelse er en viktig del av funksjonen til smarte 

fartsskrivere. Det bør derfor sikres at de er forenlige med de verdiøkende tjenestene i Galileo-programmet, som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013(1), for å forbedre den smarte fartsskriverens sikkerhet. 

6) I samsvar med artikkel 8 nr. 1, artikkel 9 nr. 1 og artikkel 10 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 165/2014 bør de 

sikkerhetsordningene som er innført ved nevnte forordning, få anvendelse 36 måneder etter ikrafttredelsen av de 

nødvendige gjennomføringsrettsaktene, for å gjøre det mulig for produsentene å utvikle den nye generasjonen av smarte 

fartsskrivere og motta sine typegodkjenningsdokumenter fra vedkommende myndigheter. 

7) I samsvar med forordning (EU) nr. 165/2014 bør kjøretøyer som registreres første gang i en medlemsstat 36 måneder 

etter ikrafttredelsen av denne kommisjonsforordning, være utstyrt med en smart fartsskriver som oppfyller kravene i 

denne kommisjonsforordning. I alle tilfeller skal alle kjøretøyer som er i drift i en annen medlemsstat enn 

medlemsstaten de er registrert i, være utstyrt med en smart fartsskriver som oppfyller kravene, 15 år etter datoen da 

disse kravene fikk anvendelse. 

8) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2009(2) tillot i en overgangsperiode fram til 31. desember 2013 bruk av en adapter 

for å gjøre det mulig å installere fartsskrivere i kjøretøyer av type M1 og N1. På grunn av tekniske vanskeligheter med å 

finne et alternativ til bruk av adapteren har sakkyndige i bil- og fartsskriverbransjen sammen med Kommisjonen fastslått 

at det ikke var mulig å gjennomføre noen alternativ løsning til adapteren uten at det ville medføre høye kostnader for 

bransjen, noe som ikke ville stå i forhold til størrelsen på markedet. Derfor bør bruk av adapteren i kjøretøyer av type 

M1 og N1 tillates på ubestemt tid. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 42 nr. 3 i forordning  

(EU) nr. 165/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning fastsetter de bestemmelsene som er nødvendige for en ensartet anvendelse av følgende aspekter med 

hensyn til fartsskrivere: 

a)  registrering av kjøretøyets posisjon på visse punkter i løpet av førerens daglige arbeidstid, 

b)  tidlig fjernpåvisning av mulig manipulering eller misbruk av smarte fartsskrivere, 

c)  grensesnitt mot intelligente transportsystemer, 

d)  de administrative og tekniske kravene til framgangsmåter for typegodkjenning av fartsskrivere, herunder sikkerhets-

ordningene. 

2.  Konstruksjon, prøving, installering, inspeksjon, drift og reparasjon av smarte fartsskrivere og deres komponenter skal 

oppfylle de tekniske kravene i vedlegg 1C til denne forordning. 

3.  Andre fartsskrivere enn smarte fartsskrivere skal med hensyn til konstruksjon, prøving, installering, inspeksjon, drift og 

reparasjon fortsatt oppfylle kravene i enten vedlegg 1 eller vedlegg 1B til rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(3), etter hva som er 

relevant.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 av 11. desember 2013 om oppbygging og drift av de europeiske 

satellittnavigasjonssystemene og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 876/2002 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 683/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2009 av 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) 

nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EUT L 21 av 24.1.2009, s. 3). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8). 
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4.  I henhold til artikkel 10d i direktiv 96/53/EF skal innretningen for tidlig fjernpåvisning også sende vektinformasjon fra et 

internt veiesystem som er installert i kjøretøyet, med sikte på tidlig avsløring av bedrageri. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 165/2014 anvendelse. 

Videre menes med: 

1) «digital fartsskriver» eller «førstegenerasjons fartsskriver» en annen digital fartsskriver enn en smart fartsskriver, 

2) «eksternt GNSS-utstyr» utstyr som inneholder GNSS-mottakeren når kjøretøyenheten ikke er én enkelt enhet, samt andre 

komponenter som er nødvendige for å beskytte sendingen av posisjonsdata til resten av kjøretøyenheten, 

3) «opplysningsmappe» hele saksmappen, i elektronisk format eller på papir, som inneholder alle opplysninger som 

produsenten eller dennes representant har levert til typegodkjenningsmyndigheten med sikte på typegodkjenning av en 

fartsskriver eller en tilhørende komponent, herunder sertifikatene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i forordning (EU) nr. 165/2014, 

resultatene av prøvingene som er definert i vedlegg 1C til denne forordning, samt tegninger, fotografier og andre relevante 

dokumenter, 

4) «opplysningspakke» opplysningsmappen i elektronisk format eller på papir, sammen med eventuelle andre dokumenter som 

godkjenningsmyndigheten har lagt ved opplysningsmappen når den har utført sine oppgaver, herunder, ved slutten av 

typegodkjenningsprosessen, EF-typegodkjenningsdokumentet for fartsskriveren eller en tilhørende komponent, 

5) «innholdsfortegnelse for opplysningspakken» et dokument med en nummerert liste over innholdet i opplysningspakken, der 

alle de relevante delene av denne pakken identifiseres. Formatet på dette dokumentet skal skille mellom de påfølgende 

trinnene i EF-typegodkjenningsprosessen, herunder datoene for eventuelle revisjoner og oppdateringer av denne pakken, 

6) «innretning for tidlig fjernpåvisning» det utstyret i kjøretøyenheten som brukes til å foreta målrettet kontroll ved veien, 

7) «smart fartsskriver» eller «annengenerasjons fartsskriver» en digital fartsskriver i samsvar med artikkel 8, 9 og 10 i 

forordning (EU) nr. 165/2014 og vedlegg 1C til denne forordning, 

8) «fartsskriverkomponent» eller «komponent» et av følgende elementer: kjøretøyenheten, bevegelsesføleren, fartsskriver-

kortet, diagramskiven, eksternt GNSS-utstyr eller innretningen for tidlig fjernpåvisning, 

9) «typegodkjenningsmyndighet» den myndigheten i en medlemsstat som har myndighet til å typegodkjenne fartsskriveren 

eller tilhørende komponenter, til å gjennomføre godkjenningsprosessen og til å utstede og eventuelt trekke tilbake 

typegodkjenningsdokumenter, og som fungerer som kontaktpunkt for typegodkjenningsmyndighetene i andre medlems-

stater og sikrer at produsentene overholder sine forpliktelser i forbindelse med oppfyllelsen av kravene i denne forordning. 

Artikkel 3 

Stedsbaserte tjenester 

1.  Produsentene skal sikre at smarte fartsskrivere er kompatible med posisjonsbestemmelsestjenestene fra systemene Galileo 

og EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). 

2.  I tillegg til systemene nevnt i nr. 1 kan produsentene også velge å sikre kompatibilitet med andre satellittnavigasjons-

systemer.  
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Artikkel 4 

Framgangsmåte for typegodkjenning av en fartsskriver og fartsskriverkomponenter 

1.  En produsent eller dennes representant skal inngi en søknad om typegodkjenning av en fartsskriver eller noen av dens 

komponenter eller grupper av komponenter til de typegodkjenningsmyndighetene som den enkelte medlemsstat har utpekt. Den 

skal bestå av en opplysningsmappe med opplysninger om hver av de aktuelle komponentene, herunder eventuelt typegod-

kjenningsdokumenter for andre komponenter som er nødvendige for å bygge fartsskriveren ferdig, samt alle andre relevante 

dokumenter. 

2.  En medlemsstat skal gi typegodkjenning til alle fartsskrivere, komponenter eller grupper av komponenter som oppfyller 

de administrative og tekniske kravene nevnt i artikkel 1 nr. 2 eller 3, etter hva som er relevant. I så fall skal godkjennings-

myndigheten utstede til søkeren et typegodkjenningsdokument som skal være i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg II til 

denne forordning. 

3.  Typegodkjenningsmyndigheten kan be produsenten eller dennes representant om å framlegge eventuelle tilleggs-

opplysninger. 

4.  Produsenten eller dennes representant skal overfor godkjenningsmyndighetene og enhetene med ansvar for å utstede 

sertifikatene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i forordning (EU) nr. 165/2014 stille til rådighet det antall fartsskrivere eller 

fartsskriverkomponenter som er nødvendig for å gjennomføre framgangsmåten for typegodkjenning på en tilfredsstillende måte. 

5.  Dersom produsenten eller dennes representant søker om typegodkjenning av visse komponenter eller grupper av 

komponenter til en fartsskriver, skal vedkommende framskaffe for typegodkjenningsmyndighetene de andre komponentene 

som allerede er typegodkjent, samt andre deler som er nødvendige for å bygge fartsskriveren ferdig, for at disse myndighetene 

skal kunne gjennomføre de nødvendige prøvingene. 

Artikkel 5 

Endringer av typegodkjenninger 

1.  Produsenten eller dennes representant skal omgående underrette typegodkjenningsmyndighetene som gav den 

opprinnelige typegodkjenningen, om eventuelle endringer av fartsskriverens programvare eller maskinvare eller av den typen 

materialer som brukes til å produsere den, som er registrert i opplysningspakken, og skal inngi en søknad om endring av 

typegodkjenningen. 

2.  Typegodkjenningsmyndigheten kan revidere eller utvide en eksisterende typegodkjenning eller utstede en ny 

typegodkjenning avhengig av endringenes art og kjennetegn. 

Det skal foretas en «revisjon» dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at endringene av fartsskriverens programvare eller 

maskinvare eller av den typen materialer som brukes til å produsere den, er små. I slike tilfeller skal typegodkjennings-

myndigheten utstede de reviderte dokumentene i opplysningspakken og angi endringenes art og hvilken dato de er godkjent. En 

konsolidert, ajourført versjon av opplysningspakken, ledsaget av en detaljert beskrivelse av endringene, er tilstrekkelig til å 

oppfylle dette kravet. 

Det skal foretas en «utvidelse» dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at endringene av fartsskriverens programvare eller 

maskinvare eller av den typen materialer som brukes til å produsere den, er vesentlige. I slike tilfeller kan den be om at det 

foretas nye prøvinger, og skal underrette produsenten eller dennes representant om dette. Dersom disse prøvingene viser seg å 

være tilfredsstillende, skal typegodkjenningsmyndigheten utstede et revidert typegodkjenningsdokument som inneholder et 

nummer som viser til utvidelsen. Typegodkjenningsdokumentet skal vise hva som er årsaken til utvidelsen, og hvilken dato den 

er utstedt. 

3.  Innholdsfortegnelsen for opplysningspakken skal angi datoen for siste utvidelse eller revisjon av typegodkjenningen, eller 

datoen for siste konsolidering av den ajourførte versjonen av typegodkjenningen. 
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4.  En ny typegodkjenning er nødvendig når de aktuelle endringene av den typegodkjente fartsskriveren eller dens 

komponenter vil føre til utstedelse av et nytt sikkerhets- eller samvirkingssertifikat. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. mars 2016. 

Vedleggene får imidlertid anvendelse fra 2. mars 2019, med unntak av tillegg 16, som får anvendelse fra 2. mars 2016. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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INNLEDNING 

Den første generasjonen av digitale fartsskriversystemer har vært i bruk siden 1. mai 2006. De kan brukes ved innenlands 

transport i hele sin levetid. Ved internasjonal transport, derimot, skal alle kjøretøyer 15 år etter denne kommisjonsforordnings 

ikrafttredelse være utstyrt med en annengenerasjons smart fartsskriver, innført ved denne forordning. 

Dette vedlegg inneholder krav til annengenerasjons fartsskrivere og fartsskriverkort. Fra og med innføringsdatoen skal 

annengenerasjons fartsskrivere være installert i kjøretøyer som registreres for første gang, og annengenerasjons fartsskriverkort 

skal utstedes. 

For å fremme en smidig innføring av annengenerasjons fartsskriversystemer skal: 

— annengenerasjons fartsskriverkort være laget slik at de også kan brukes i førstegenerasjons kjøretøyenheter, 

— det ikke kreves utskifting av gyldige førstegenerasjons fartsskriverkort på innføringsdatoen. 

Dette vil gjøre det mulig for førerne å beholde sitt entydige sjåførkort og bruke begge systemene med det. 

Annengenerasjons fartsskrivere skal imidlertid bare kalibreres ved hjelp av annengenerasjons verkstedkort. 

Dette vedlegg inneholder alle krav knyttet til samvirkingsevnen mellom første- og annengenerasjons fartsskriversystem. 

Tillegg 15 inneholder ytterligere opplysninger om hvordan disse to systemene skal fungere sammen. 

Liste over tillegg 

Tillegg 1:  DATAORDLISTE 

Tillegg 2:  SPESIFIKASJON FOR FARTSSKRIVERKORT 

Tillegg 3:  PIKTOGRAMMER 

Tillegg 4:  UTSKRIFTER 
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1.  DEFINISJONER 

I dette vedlegg menes med: 

a) «aktivering» 

 fasen der fartsskriveren kommer i full drift og iverksetter alle funksjoner, herunder sikkerhetsfunksjoner, ved 

hjelp av et verkstedkort, 

b) «autentisering» 

 en funksjon for å opprette og kontrollere en angitt identitet, 

c) «autentisitet» 

 den egenskapen ved opplysninger at de kommer fra en part hvis identitet kan kontrolleres, 

d) «integrert prøving (BIT)» 

 prøvinger som utføres på anmodning, utløst av operatøren eller av eksternt utstyr, 

e) «kalenderdag» 

 En dag fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Alle kalenderdager følger UTC (koordinert universell tid), 

f) «kalibrering» av en smart fartsskriver 

 oppdatering eller bekreftelse av kjøretøyparametrer som skal ligge i minnet. Kjøretøyparametrer omfatter 

kjøretøyidentifikasjon (kjøretøyets understellsnummer (VIN), registreringsnummer (VRN) og registrerings-

medlemsstat) og kjøretøyets egenskaper (w, k, l, dekkdimensjon, innstilling av hastighetsbegrenser 

(eventuelt), aktuell UTC-tid, aktuell kilometerstand); under kalibreringen av fartsskrivere skal type og 

identifikator for alle monterte forseglinger som er relevante for typegodkjenningen, også lagres i minnet. 

 All oppdatering eller bekreftelse som bare gjelder UTC-tid, skal anses som en tidsjustering og ikke som en 

kalibrering, forutsatt at dette ikke er i strid med krav 409. 

 Kalibrering av fartsskriver krever bruk av et verkstedkort, 

g) «kortnummer» 

 et nummer som består av 16 alfanumeriske tegn som entydig identifiserer et fartsskriverkort i en 

medlemsstat. I kortnummeret inngår en fortløpende indeks (dersom relevant), en erstatningsindeks og en 

fornyelsesindeks for kortet. 

 Et kort identifiseres derfor entydig ved hjelp av koden til utstedende medlemsstat og kortnummeret, 

h) «fortløpende kortindeks» 

 kortnummerets 14. alfanumeriske tegn, som brukes til å skille mellom de forskjellige kortene som er utstedt 

til et selskap, et verksted eller en kontrollmyndighet som har rett til å få utstedt flere fartsskriverkort. 

Selskapet, verkstedet eller kontrollmyndigheten identifiseres entydig ved de 13 første tegnene i 

kortnummeret, 

i) «kortfornyelsesindeks» 

 kortnummerets 16. alfanumeriske tegn, hvis verdi økes hver gang et fartsskriverkort fornyes, 

j) «korterstatningsindeks» 

 kortnummerets 15. alfanumeriske tegn, hvis verdi økes hver gang et fartsskriverkort erstattes,  
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k) «kjøretøyets kilometerfaktor» 

 det karakteristiske tallet som angir verdien for utgangssignalet fra den delen av kjøretøyet som forbinder det 

med fartsskriveren (girkassens utgående aksel eller hjulakselen) når kjøretøyet tilbakelegger en strekning på 

én kilometer under normale prøvingsforhold som definert under krav 414. Kilometerfaktoren skal uttrykkes i 

impulser per kilometer (w = ...imp./km), 

l) «foretakskort» 

 et fartsskriverkort som er utstedt av en medlemsstats myndigheter til et transportforetak som har behov for å 

bruke kjøretøyer som er utstyrt med fartsskriver, og som identifiserer transportforetaket og gjør det mulig å 

vise, overføre og skrive ut data som er lagret i fartsskriveren, og som nevnte transportforetak har låst, 

m) «fartsskriverkonstant» 

 det karakteristiske tallet som angir verdien for inngangssignalet som kreves for å vise og registrere  

en tilbakelagt strekning på én kilometer; denne konstanten skal uttrykkes i impulser per kilometer  

(k = ...imp/km), 

n) «kontinuerlig kjøretid» beregnet i fartsskriveren som(1) 

 en bestemt førers nåværende akkumulerte kjøretid siden slutten av dennes seneste TILGJENGELIGHET-, 

PAUSE/HVILE- eller UKJENT(2)-periode på 45 minutter eller mer (denne perioden kan være delt opp i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006(3)). I de aktuelle beregningene tas det 

etter behov hensyn til tidligere aktiviteter som er lagret på sjåførkortet. Dersom føreren ikke har satt inn sitt 

kort, baseres de aktuelle beregningene på de dataene som er registrert i minnet i den inneværende perioden 

der det ikke var satt inn noe kort, og som kan knyttes til den aktuelle kortleseråpningen, 

o) «kontrollkort» 

 et fartsskriverkort som er utstedt av en medlemsstats myndigheter til en vedkommende nasjonal 

kontrollmyndighet, og som identifiserer kontrollorganet og eventuelt kontrolløren og gir tilgang til dataene 

som er lagret i minnet eller i sjåførkortene og eventuelt i verkstedkortene, for lesing, utskrift og/eller 

overføring. 

 Det skal også gi tilgang til kontrollfunksjonen for kalibrering ved veien og til data på leseren for tidlig 

fjernpåvisning, 

p) «samlet pausetid» beregnet i fartsskriveren som(1) 

 samlet pausetid fra kjøretid beregnes som en bestemt førers nåværende akkumulerte TILGJENGELIGHET-, 

PAUSE/HVILE- eller UKJENT(2)-periode på 15 minutter eller mer siden slutten av førerens seneste 

TILGJENGELIGHET-, PAUSE/HVILE- eller UKJENT(2)-periode på 45 minutter eller mer (denne perioden 

kan være delt opp i samsvar med forordning (EF) nr. 561/2006. 

 I de aktuelle beregningene tas det etter behov hensyn til tidligere aktiviteter som er lagret på sjåførkortet. 

Ukjente perioder med negativ varighet (start på ukjent periode > slutt på ukjent periode) på grunn av 

tidsoverlapping mellom to forskjellige fartsskrivere tas ikke hensyn til ved beregningen. 

 Dersom føreren ikke har satt inn sitt kort, baseres de aktuelle beregningene på de dataene som er registrert i 

minnet i den inneværende perioden der det ikke var satt inn noe kort, og som kan knyttes til den aktuelle 

kortleseråpningen,  

  

(1) Denne måten å beregne kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid benyttes i fartsskriveren til beregning av advarselssignal for kontinuerlig 

kjøretid. Den berører ikke den juridiske tolkningen av disse tidene. Alternative måter å beregne kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid på 

kan benyttes for å erstatte disse definisjonene dersom de blir foreldet som følge av ajourføring av annen gjeldende lovgivning. 

(2) Periodene med UKJENT tilsvarer perioder der sjåførkortet ikke var satt inn i fartsskriveren, og der det ikke ble foretatt noen manuell 

innlegging av føreraktiviteter. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området 

innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1). 
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q) «minne» 

 en elektronisk datalagringsenhet som er innebygd i fartsskriveren, 

r) «digital signatur» 

 data som legges til, eller en kryptografisk omdanning av, en datablokk som gjør det mulig for mottakeren av 

blokken å forsikre seg om datablokkens autentisitet og integritet, 

s) «overføring» 

 kopiering sammen med den elektroniske signaturen av en del av eller et helt sett datafiler som er registrert i 

kjøretøyenhetens minne eller i fartsskriverkortets minne, forutsatt at denne prosessen ikke endrer eller sletter 

lagrede data. 

 Produsenter av smarte fartsskriverenheter og produsenter av utstyr som er utformet for og beregnet på 

overføring av datafiler, skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at transportforetak eller førere kan overføre 

slike data med minst mulig forsinkelse. 

 Det kan være at overføring av den detaljerte filen med hastighetsdata ikke er nødvendig for å fastslå samsvar 

med forordning (EF) nr. 561/2006, men den kan benyttes til andre formål, for eksempel undersøkelser i 

forbindelse med ulykker, 

t) «sjåførkort» 

 et fartsskriverkort som er utstedt av en medlemsstats myndigheter til en bestemt fører, og som identifiserer 

føreren og gjør det mulig å lagre data om føreraktivitet, 

u) «dekkenes rulleomkrets» 

 den gjennomsnittlige strekningen hvert av kjøretøyets drivhjul tilbakelegger ved en full omdreining. 

Målinger av disse strekningene skal gjøres under standard prøvingsforhold som definert i krav 414, og skal 

uttrykkes på formen «l = … mm». Kjøretøyprodusentene kan erstatte måling av slike strekninger med en 

teoretisk beregning som tar hensyn til fordelingen av kjøretøyets masse på akslene, ulastet og i driftsferdig 

stand(1). Metodene for en slik teoretisk beregning skal godkjennes av vedkommende myndighet i en 

medlemsstat og kan bare finne sted før aktivering av fartsskriveren, 

v) «hendelse» 

 unormal drift som påvises av den smarte fartsskriveren, og som kan skyldes forsøk på bedrageri, 

w) «eksternt GNSS-utstyr» 

 utstyr som inneholder GNSS-mottakeren når kjøretøyenheten ikke er en enkelt enhet, samt andre 

komponenter som er nødvendige for å beskytte sendingen av posisjonsdata til resten av kjøretøyenheten, 

x) «feil» 

 unormal drift som påvises av den smarte fartsskriveren, og som kan skyldes funksjonssvikt eller feil ved 

utstyret, 

y) «GNSS-mottaker» 

 en elektronisk enhet som mottar og digitalt behandler signalene fra én eller flere GNSS-systemer for å gi 

opplysninger om posisjon, hastighet og tid, 

z) «installering» 

 montering av en fartsskriver i et kjøretøy,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31), som sist endret. 
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aa) «samvirkingsevne» 

 den evnen systemene og de underliggende forretningsprosessene har til å utveksle data og dele informasjon, 

bb) «grensesnitt» 

 innretning mellom systemer som muliggjør forbindelse og kommunikasjon mellom systemene, 

cc) «posisjon» 

 kjøretøyets geografiske koordinater på et gitt tidspunkt, 

dd) «bevegelsesføler» 

 en del av en fartsskriver som avgir et signal som viser kjøretøyets hastighet og/eller tilbakelagte strekning, 

ee) «ugyldig kort» 

 et kort som påvises å være defekt, hvis innledende autentisering mislykkes, hvis gyldighetsdato ikke er 

påbegynt, eller hvis utløpsdato er overskredet, 

ff) «åpen standard» 

 en standard definert i et dokument med standardspesifikasjoner som er tilgjengelig gratis eller mot en rimelig 

avgift, og som det er tillatt å kopiere, distribuere eller bruke gratis eller mot en rimelig avgift, 

gg) «utenfor intervall» 

 alle tilfeller da bruk av fartsskriveren ikke kreves, i samsvar med bestemmelsene i forordning  

(EF) nr. 561/2006, 

hh) «hastighetsoverskridelse» 

 overskridelse av tillatt hastighet for kjøretøyet, definert som et vilkårlig tidsrom på mer enn 60 sekunder da 

kjøretøyets målte hastighet overstiger den grensen for innstilling av hastighetsbegrenseren som er fastsatt i 

rådsdirektiv 92/6/EØF(1), som sist endret, 

ii) «periodisk inspeksjon» 

 et sett med handlinger som utføres for å kontrollere at fartsskriveren fungerer korrekt, at fartsskriverens 

innstillinger er i samsvar med kjøretøyets parametrer, og at ingen manipulasjonsinnretninger er koplet til 

fartsskriveren, 

jj) «skriver» 

 en komponent i fartsskriveren som gir utskrifter av lagrede data, 

kk) «kommunikasjon for tidlig fjernpåvisning» 

 kommunikasjon mellom innretningen for tidlig fjernpåvisning og leseren for tidlig fjernpåvisning under 

målrettede kontroller ved veien i den hensikt på avstand å påvise mulig manipulering eller misbruk av 

fartsskriveren, 

ll) «innretning for fjernkommunikasjon» 

 det utstyret i kjøretøyenheten som brukes til å foreta målrettet kontroll ved veien,  

  

(1) Rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar 1992 om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner i Fellesskapet 

(EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27). 
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mm) «leser for tidlig fjernpåvisning» 

 systemet som kontrollørene bruker til målrettet kontroll ved veien, 

nn) «fornyelse» 

 utstedelse av et nytt fartsskriverkort når et eksisterende kort utløper eller er ute av funksjon og er returnert til 

utstedende myndighet. Fornyelse innebærer alltid at det er sikkerhet for at det ikke samtidig er to gyldige 

kort, 

oo) «reparasjon» 

 enhver reparasjon av en bevegelsesføler eller en kjøretøyenhet som krever at strømforsyningen frakoples, at 

den koples fra andre fartsskriverkomponenter eller at bevegelsesføleren eller kjøretøyenheten åpnes, 

pp) «erstatning av kort» 

 utstedelse av et fartsskriverkort som erstatning for et eksisterende kort som er meldt tapt, stjålet eller ute av 

funksjon, og som ikke er returnert til utstedende myndighet. Erstatning innebærer alltid en risiko for at det 

finnes to gyldige kort samtidig, 

qq) «sikkerhetssertifisering» 

 prosess der et sertifiseringsorgan som benytter felles kriterier, attesterer at fartsskriveren (eller en 

komponent) eller fartsskriverkortet som granskes, oppfyller sikkerhetskravene definert i de tilsvarende 

beskyttelsesprofilene, 

rr) «egenprøving» 

 prøvinger som fartsskriveren utfører regelmessig og automatisk for å påvise feil, 

ss) «tidsmåling» 

 en permanent digital registrering av koordinert universell tid (UTC), 

tt) «tidsjustering» 

 en automatisk og regelmessig justering av gjeldende tid innenfor et største avvik på ett minutt, eller en 

justering som foretas ved kalibrering, 

uu) «dekkdimensjon» 

 dekkdimensjonsbetegnelse (drivhjul utvendig) i samsvar med rådsdirektiv 92/23/EØF(1), som sist endret, 

vv) «kjøretøyidentifikasjon» 

 numre som identifiserer kjøretøyet: kjøretøyets registreringsnummer (VRN) med angivelse av registrerings-

medlemsstaten, og kjøretøyets understellsnummer (VIN)(2), 

ww)  «uke», for beregningsformål i fartsskriveren, 

 tidsrommet mellom mandag kl.00.00 UTC og søndag kl. 24.00 UTC,  

  

(1) Rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk (EFT L 129 av 14.5.1992, 

s. 95). 

(2) Rådsdirektiv 76/114/EØF av 18. desember 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lovfestede kjennemerker og preginger 

på motorvogner og deres tilhengere, og deres plassering og festemåte (EFT L 24 av 30.1.1976, s. 1). 
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xx) «verkstedkort» 

 et fartsskriverkort som en medlemsstats myndigheter har utstedt til utpekt personell hos en fartsskriver-

produsent, en installatør, en kjøretøyprodusent eller et verksted som er godkjent av vedkommende medlems-

stat, og som identifiserer kortinnehaveren og gjør det mulig å prøve, kalibrere og aktivere fartsskrivere 

og/eller overføre data fra dem, 

yy) «adapter» 

 en innretning som avgir et signal som til enhver tid viser kjøretøyets hastighet og/eller tilbakelagte strekning, 

men som ikke er det som brukes til uavhengig registrering av bevegelser, og som: 

— installeres og brukes bare i kjøretøyer i gruppe M1 og N1 (som definert i vedlegg II til råds- og 

europaparlamentsdirektiv 2007/46/EF(1), som sist endret) som er tatt i bruk etter 1. mai 2006, 

— installeres der det ikke er mekanisk mulig å installere noen annen type eksisterende bevegelsesføler som 

ellers er i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg og dets tillegg 1-15, 

— installeres mellom kjøretøyenheten og stedet der impulser for hastighet/strekning avgis av integrerte 

følere eller alternative grensesnitt, 

— for kjøretøyenheten har samme funksjon som om en bevegelsesføler som er i samsvar med 

bestemmelsene i dette vedlegg og dets tillegg 1-16, var koplet til kjøretøyenheten. 

 Bruk av en slik adapter i kjøretøyer som beskrevet ovenfor skal muliggjøre installering og riktig bruk av en 

kjøretøyenhet som oppfyller alle kravene i dette vedlegg. 

 For disse kjøretøyene omfatter fartsskriveren kabler, en adapter og en kjøretøyenhet, 

zz) «dataintegritet» 

 nøyaktighet og konsekvens i lagrede data, som kjennetegnes ved at det ikke er foretatt noen endring i data 

mellom to oppdateringer av en datapost. Integritet innebærer at dataene er en nøyaktig kopi av den 

opprinnelige versjonen, dvs. at de ikke har blitt skadet ved skriving til og lesing fra et fartsskriverkort eller en 

reservert enhet under overføring via en kommunikasjonskanal, 

aaa) «fortrolig behandling av data» 

 generelle tekniske tiltak for å sikre riktig gjennomføring av prinsippene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(2) samt de som er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(3), 

bbb) system for «smart fartsskriver» 

 fartsskriveren, fartsskriverkortene og alt utstyr som direkte eller indirekte fungerer sammen ved 

konstruksjon, installering, bruk, prøving og kontroll, for eksempel kort, fjernavlesere og annet utstyr til 

dataoverføring, dataanalyse, kalibrering, generering, styring eller innføring av sikkerhetselementer osv., 

ccc) «innføringsdato» 

 36 måneder etter ikrafttredelsen av de nærmere bestemmelsene nevnt i artikkel 11 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 165/2014l(4).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 
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 Etter denne datoen gjelder for kjøretøyer som registreres for første gang at: 

— de skal være utstyrt med en fartsskriver som er tilknyttet en tjeneste for posisjonsbestemmelse basert på 

et satellittnavigasjonssystem, 

— de skal kunne sende data for målrettede kontroller ved veien til vedkommende kontrollmyndigheter mens 

kjøretøyet er i bevegelse, 

— de skal kunne utstyres med standardiserte grensesnitt, slik at dataene som registreres eller genereres av 

fartsskrivere, kan brukes i driftsmodus av en ekstern enhet, 

ddd) «beskyttelsesprofil» 

 et dokument som brukes som del av sertifiseringsprosessen i henhold til felles kriterier, og som inneholder en 

gjennomføringsuavhengig spesifikasjon av sikkerhetskrav, 

eee) «GNSS-nøyaktighet» 

 i forbindelse med registrering av posisjon fra et globalt satellittnavigasjonssystem (GNSS) med fartsskrivere, 

HDOP-verdien (Horizontal Dilution of Precision), beregnet som den laveste av HDOP-verdiene som er 

samlet inn på tilgjengelige GNSS-systemer. 

2.  FARTSSKRIVERENS GENERELLE EGENSKAPER OG FUNKSJONER 

2.1 Generelle egenskaper 

Formålet med en fartsskriver er å registrere, lagre, vise, skrive ut og produsere data om føreraktiviteter. 

Ethvert kjøretøy som er utstyrt med en fartsskriver som er i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg, skal ha en 

hastighetsviser og en kilometerteller. Disse funksjonene kan være integrert i fartsskriveren. 

1)  Fartsskriveren omfatter kabler, en bevegelsesføler og en kjøretøyenhet. 

2)  Grensesnittet mellom bevegelsesfølere og kjøretøyenheter skal oppfylle kravene angitt i tillegg 11. 

3)  Kjøretøyenheten skal være tilknyttet ett eller flere globale satellittnavigasjonssystemer, som angitt i 

tillegg 12. 

4)  Kjøretøyenheten skal kommunisere med fjernavlesere for tidlig påvisning, som angitt i tillegg 14. 

5)  Kjøretøyenheten kan omfatte et ITS-grensesnitt, som er beskrevet i tillegg 13. 

Fartsskriveren kan koples til andre innretninger gjennom ytterligere grensesnitt og/eller det valgfrie ITS-

grensesnittet. 

6)  Alle funksjoner eller innretninger, uansett om de er godkjent eller ikke, som settes inn i eller koples til 

fartsskriveren, skal ikke forstyrre eller kunne forstyrre korrekt og sikker drift av fartsskriveren eller 

overholdelse av bestemmelsene i denne forordning. 

Brukere av fartsskriveren identifiserer seg selv overfor utstyret ved hjelp av fartsskriverkort. 

7)  Fartsskriveren gir selektiv tilgang til data og funksjoner, avhengig av brukertype og/eller identitet.  
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Fartsskriveren registrerer og lagrer data i minnet, i innretningen for fjernkommunikasjon og på fartsskriverkortene. 

Dette gjøres i samsvar med direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(1), direktiv 2002/58/EF av 

12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon(2) og i 

samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 165/2014. 

2.2 Funksjoner 

8)  Fartsskriveren skal sikre følgende funksjoner: 

— overvåking av innsetting og uttak av kort, 

— måling av hastighet, tilbakelagt strekning og posisjon, 

— tidsmåling, 

— overvåking av føreraktiviteter, 

— overvåking av kjørestatus, 

— førerens manuelle innlegginger: 

— innlegging av sted der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter, 

— manuell innlegging av føreraktiviteter, 

— innlegging av særlige forhold, 

— styring av foretakslåser, 

— overvåking av kontrollaktiviteter, 

— påvisning av hendelser og/eller feil, 

— integrert prøving og egenprøving, 

— lesing fra minnet, 

— registrering og lagring i minnet, 

— lesing fra fartsskriverkort, 

— registrering og lagring på fartsskriverkort, 

— visning, 

— utskrift, 

— varsling, 

— overføring av data til eksterne medier, 

— fjernkommunikasjon for målrettede kontroller ved veien, 

— utdata til ytterligere innretninger, 

— kalibrering, 

— kontroll av kalibrering ved veien, 

— tidsjustering. 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 201 av 31.7.2002, s.37. 
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2.3 Funksjonsinnstillinger 

9)  Fartsskriveren skal ha fire funksjonsinnstillinger: 

— driftsmodus, 

— kontrollmodus, 

— kalibreringsmodus, 

— foretaksmodus. 

10)  Fartsskriveren skal veksle til følgende funksjonsinnstilling etter hvilket gyldig fartsskriverkort som settes inn 

i kortleseren. For å bestemme funksjonsinnstilling er det irrelevant hvilken generasjon fartsskriverkortet 

tilhører, så lenge det innsatte kortet er gyldig. Et førstegenerasjons verkstedkort skal alltid anses som ugyldig 

når det settes i en annengenerasjons kjøretøyenhet. 

Funksjonsinnstilling 
Førerens kortleseråpning 

Ikke noe kort Sjåførkort Kontrollkort Verkstedkort Foretakskort 

A
n

n
en

fø
re

re
n

s 
k
o

rt
le

se
rå

p
n

in
g

 

Ikke noe kort Drift Drift Kontroll Kalibrering Foretak 

Sjåførkort Drift Drift Kontroll Kalibrering Foretak 

Kontrollkort Kontroll Kontroll Kontroll(*) Drift Drift 

Verkstedkort Kalibrering Kalibrering Drift Kalibrering(*) Drift 

Foretakskort Foretak Foretak Drift Drift Foretak(*) 

(*)  I slike situasjoner skal fartsskriveren bare bruke fartsskriverkort som sitter i førerens kortleseråpning. 

11)  Fartsskriveren skal se bort fra ugyldige kort som settes inn, men den skal kunne vise, skrive ut og overføre 

data som ligger på et utløpt kort. 

12)  Alle funksjoner som er oppført i nr. 2.2, skal fungere i en hvilken som helst funksjonsinnstilling, med 

følgende unntak: 

— Kalibreringsfunksjonen er tilgjengelig bare i kalibreringsmodus. 

— Kontrollfunksjonen for kalibrering ved veien er tilgjengelig bare i kontrollmodus. 

— Funksjonen for styring av foretakslåser er tilgjengelig bare i foretaksmodus. 

— Funksjonen for overvåking av kontrollaktiviteter er i drift bare i kontrollmodus. 

— Overføringsfunksjonen er ikke tilgjengelig i driftsmodus (bortsett fra som fastsatt i krav 193), unntatt 

ved overføring fra et sjåførkort når ingen annen korttype er satt inn i kjøretøyenheten. 

13)  Fartsskriveren kan sende data til skjerm, skriver eller eksterne grensesnitt, med følgende unntak: 

— I driftsmodus skal all personlig identifikasjon (etternavn og fornavn) som ikke hører sammen med et 

fartsskriverkort som settes inn, slettes, og alle kortnumre som ikke tilsvarer et fartsskriverkort som settes 

inn, slettes delvis (annethvert tegn — fra venstre mot høyre — skal slettes). 
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— I foretaksmodus kan førerrelaterte data (krav 102, 105 og 108) hentes ut bare for perioder som ikke er 

låst, eller som ikke noe annet foretak (som angitt ved de første 13 sifrene i foretakskortnummeret) har 

låst. 

— Dersom det ikke er satt inn noe kort i fartsskriveren, kan det hentes ut førerrelaterte data bare for 

inneværende og de åtte foregående kalenderdagene. 

— Personopplysninger fra kjøretøyenheten skal ikke overføres via kjøretøyenhetens ITS-grensesnitt, med 

mindre det er kontrollert at det er innhentet samtykke fra føreren som opplysningene gjelder. 

— Kjøretøyenhetene har en gyldighetstid for normal drift på 15 år regnet fra utstedelsesdatoen for 

kjøretøyenhetens sertifikater, men kjøretøyenhetene kan brukes i ytterligere tre måneder, utelukkende 

for overføring av data. 

2.4 Sikkerhet 

Målet med systemsikkerheten er å beskytte minnet på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til og 

manipulere data, og slik at eventuelle forsøk på dette oppdages, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som 

utveksles mellom bevegelsesføleren og kjøretøyenheten, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som 

utveksles mellom fartsskriveren og fartsskriverkortene, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som 

utveksles mellom fartsskriveren og eksternt GNSS-utstyr, å beskytte fortroligheten, integriteten og autentisiteten til 

data som utveksles ved kommunikasjon for tidlig fjernpåvisning for kontrollformål, og å verifisere de overførte 

dataenes integritet og autentisitet. 

14)  For å oppnå systemsikkerhet skal følgende komponenter oppfylle sikkerhetskravene angitt i deres beskyttel-

sesprofiler, som fastsatt i tillegg 10: 

— kjøretøyenhet, 

— fartsskriverkort, 

— bevegelsesføler, 

— eksternt GNSS-utstyr (denne profilen er nødvendig og relevant bare for varianten med eksternt GNSS-

utstyr). 

3.  KONSTRUKSJONS- OG FUNKSJONSKRAV TIL FARTSSKRIVEREN 

3.1 Overvåking av innsetting og uttak av kort 

15)  Fartsskriveren skal overvåke kortleserne for å påvise innsetting og uttak av kort. 

16)  Når et kort settes inn, skal fartsskriveren oppdage om kortet som settes inn, er et gyldig fartsskriverkort, og 

skal i så fall identifisere korttypen og kortets generasjon. 

Dersom et kort med samme kortnummer og en høyere fornyelsesindeks allerede er satt inn i fartsskriveren, 

skal kortet erklæres som ugyldig. 

Dersom et kort med samme kortnummer og fornyelsesindeks, men med en høyere erstatningsindeks allerede 

er satt inn i fartsskriveren, skal kortet erklæres som ugyldig. 

17)  Førstegenerasjons fartsskriverkort skal anses som ugyldige av fartsskriveren etter at muligheten til å bruke 

førstegenerasjons fartsskriverkort er fjernet av et verksted, i samsvar med tillegg 15 (krav MIG003). 

18)  Førstegenerasjons verkstedkort som er satt inn i en annengenerasjons fartsskriver, skal anses som ugyldige. 

19)  Fartsskriveren skal være konstruert slik at fartsskriverkortene låses i stilling når de er satt inn riktig i 

kortleseren.  
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20)  Fartsskriverkortet kan tas ut bare når kjøretøyet har stanset, og etter at de relevante dataene er lagret på 

kortene. Kortet skal kunne tas ut bare ved en aktiv handling fra brukerens side. 

3.2 Måling av hastighet, posisjon og tilbakelagt strekning 

21)  Bevegelsesføleren (eventuelt innebygd i adapteren) er den viktigste kilden for måling av hastighet og 

tilbakelagt strekning. 

22)  Denne funksjonen skal kontinuerlig måle og kunne angi kilometerstand som tilsvarer kjøretøyets samlede 

tilbakelagte strekning, ved hjelp av impulsene fra bevegelsesføleren. 

23)  Denne funksjonen skal kontinuerlig måle og kunne angi kjøretøyets hastighet ved hjelp av impulsene fra 

bevegelsesføleren. 

24)  Funksjonen for hastighetsmåling skal også gi opplysninger om hvorvidt kjøretøyet er i bevegelse eller har 

stanset. Kjøretøyet skal anses å være i bevegelse så snart funksjonen oppdager mer enn 1 imp/sek fra 

bevegelsesføleren i minst fem sekunder, ellers skal kjøretøyet anses å ha stanset. 

25)  Enheter som viser hastighet (hastighetsmåler) og samlet tilbakelagt strekning (kilometerteller), og som er 

montert i et kjøretøy utstyrt med en fartsskriver som er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, 

skal oppfylle kravene til største tillatte avvik (se nr. 3.2.1 og 3.2.2) fastsatt i dette vedlegg. 

26)  For å oppdage manipulering av bevegelsesdata skal opplysninger fra bevegelsesføleren bekreftes av 

opplysninger om kjøretøyets bevegelse fra GNSS-mottakeren og alternativt av én eller flere andre kilder som 

er uavhengige av bevegelsesføleren. 

27)  Denne funksjonen skal måle kjøretøyets posisjon for å gjøre det mulig med automatisk registrering av: 

— posisjoner der føreren og/eller annenføreren begynner sin daglige arbeidstid, 

— posisjoner der førerens kontinuerlige kjøretid når et multiplum av tre timer, 

— posisjoner der føreren og/eller annenføreren avslutter sin daglige arbeidstid. 

3.2.1 Måling av tilbakelagt strekning 

28)  Tilbakelagt strekning kan måles enten: 

— slik at både kjøring framover og rygging medregnes, eller  

— slik at bare kjøring framover medregnes. 

29)  Fartsskriveren skal måle strekning fra 0 til 9 999 999,9 km. 

30)  Ved måling av tilbakelagt strekning er største tillatte avvik (ved strekninger på minst 1 000 m): 

— ± 1 % før installering, 

— ± 2 % ved installering og periodisk inspeksjon, 

— ± 4 % i bruk. 

31)  Målt strekning skal ha en oppløsning på 0,1 km eller bedre. 

3.2.2 Måling av hastighet 

32)  Fartsskriveren skal måle hastighet fra 0 til 220 km/t.  
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33)  For å sikre et største avvik på vist hastighet på ± 6 km/t i bruk, og idet det tas hensyn til følgende: 

— et avvik på ± 2 km/t for variasjoner i inndata (variasjoner som skyldes dekk osv.), 

— et avvik på ± 1 km/t for målinger som er gjort under installering eller periodiske inspeksjoner, 

skal fartsskriveren ved hastigheter mellom 20 og 180 km/t, og for kjøretøyets kilometerfaktor mellom 4 000 

og 25 000 imp/km, måle hastigheten med et avvik på ± 1 km/t (ved konstant hastighet). 

Merknad: Datalagringens oppløsning medfører et ytterligere avvik på ± 0,5 km/t for hastigheten som lagres 

av fartsskriveren. 

34)  Hastigheten skal måles korrekt innenfor normale avvik innen to sekunder etter avslutningen av en 

hastighetsendring når hastigheten endres med opptil 2 m/s2. 

35)  Hastighetsmålingen skal ha en oppløsning på 1 km/t eller bedre. 

3.2.3 Måling av posisjon 

36)  Fartsskriveren skal måle kjøretøyets absolutte posisjon ved hjelp av GNSS-mottakeren. 

37)  Absolutt posisjon måles i geografiske koordinater i bredde og lengde i grader og minutter med en oppløsning 

på 1/10 av et minutt. 

3.3 Tidsmåling 

38)  Funksjonen for tidsmåling skal kontinuerlig måle og vise UTC-dato og -tid digitalt. 

39)  UTC-dato og -tid skal benyttes for å tidfeste data inne i fartsskriveren (registreringer, datautveksling) og for 

alle utskrifter angitt i tillegg 4 «Utskrifter». 

40)  For at lokal tid skal kunne vises, skal det være mulig å endre forskyvningen av vist tid i trinn på en halv 

time. Ingen andre forskyvninger enn negative eller positive multipla av halvtimer er tillatt. 

41)  Tidsavvik skal ligge innenfor ± 2 sekunder per dag ved de forholdene som gjelder for typegodkjenning, uten 

tidsjustering. 

42)  Tidsmålingen skal ha en oppløsning på 1 sekund eller bedre. 

43)  Tidsmåling skal ved de forholdene som gjelder for typegodkjenning, ikke påvirkes av et brudd i den eksterne 

strømforsyningen på mindre enn tolv måneder. 

3.4 Overvåking av føreraktiviteter 

44)  Denne funksjonen skal kontinuerlig og separat overvåke én førers og én annenførers aktivitet. 

45)  Føreraktiviteten skal være KJØRING, ARBEID, TILGJENGELIGHET eller PAUSE/HVILE. 

46)  Føreren og/eller annenføreren skal manuelt kunne velge ARBEID, TILGJENGELIGHET eller 

PAUSE/HVILE. 

47)  Når kjøretøyet er i bevegelse, skal KJØRING velges automatisk for føreren, og TILGJENGELIGHET skal 

velges automatisk for annenføreren.  
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48)  Når kjøretøyet stanser, skal ARBEID velges automatisk for føreren. 

49)  Den første endringen i aktivitet til HVILE eller TILGJENGELIGHET som finner sted innen 120 sekunder 

etter den automatiske endringen til ARBEID som følge av at kjøretøyet stanser, skal anses å ha funnet sted 

på tidspunktet for kjøretøyets stans (slik at endringen til ARBEID eventuelt oppheves). 

50)  Denne funksjonen skal sende endringer i aktivitet til registreringsfunksjonene med en oppløsning på ett 

minutt. 

51)  For et gitt kalenderminutt skal hele minuttet anses som KJØRING dersom KJØRING er registrert som 

aktivitet i både det umiddelbart foregående og umiddelbart etterfølgende minuttet. 

52)  Et gitt kalenderminutt som ikke anses som KJØRING i henhold til krav 051, skal i sin helhet anses for å 

være av samme type aktivitet som den kontinuerlige aktiviteten av lengst varighet i det aktuelle minuttet 

(eller, ved aktiviteter av like lang varighet, den seneste). 

53)  Denne funksjonen skal også til enhver tid overvåke førerens kontinuerlige kjøretid og samlede pausetid. 

3.5 Overvåking av kjørestatus 

54)  Denne funksjonen skal til enhver tid og automatisk overvåke kjørestatusen. 

55)  Kjørestatusen FLERE FØRERE skal velges når to gyldige sjåførkort er satt inn i fartsskriveren; i alle andre 

tilfeller skal kjørestatusen ÉN FØRER velges. 

3.6 Registreringer foretatt av føreren 

3.6.1 Innlegging av sted der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter 

56)  Denne funksjonen skal gjøre det mulig å legge inn stedene der den daglige arbeidstiden begynner og/eller 

slutter for fører og/eller annenfører. 

57)  Med sted menes staten og, der det er aktuelt, regionen, som legges inn eller bekreftes manuelt. 

58)  Ved uttak av sjåførkort skal fartsskriveren be fører eller annenfører om å legge inn et «sted der den daglige 

arbeidstiden slutter». 

59)  Føreren skal deretter legge inn gjeldende sted for kjøretøyet, som skal anses som en midlertidig innlegging. 

60)  Det skal ved hjelp av kommandoer i menyene være mulig å legge inn steder der den daglige arbeidstiden 

begynner og/eller slutter. Dersom flere enn én slik innlegging skjer innenfor ett kalenderminutt, skal bare 

den siste verdien for startsted og den siste verdien for sluttsted som skjer innenfor dette tidsrommet, 

registreres. 

3.6.2 Manuell innlegging av føreraktiviteter og førerens samtykke til bruk av ITS-grensesnittet 

61)  Ved innsetting av sjåførkort (eller verkstedkort), og bare på dette tidspunktet, skal det være mulig med 

manuell innlegging av aktiviteter i fartsskriveren. Manuell innlegging av aktiviteter skal foretas med lokal 

tid og dato for den tidssonen (UTC-tidsforskjell) som er fastsatt for kjøretøyenheten. 

Ved innsetting av sjåførkort eller verkstedkort skal kortinnehaveren påminnes om 

— dato og klokkeslett siste gang kortet ble tatt ut, 

— den lokale tidsforskjellen som er fastsatt for kjøretøyenheten (valgfritt).  
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Ved førstegangs innsetting av et gitt sjåførkort eller verkstedkort som er ukjent for kjøretøyenheten, skal 

kortinnehaveren oppfordres til å gi sitt samtykke til at personopplysninger som ligger i fartsskriveren, kan 

hentes ut gjennom det valgfrie ITS-grensesnittet. 

Når som helst kan samtykke fra føreren (eller verkstedet) aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av 

kommandoer i menyen, forutsatt at sjåførkortet (eller verkstedkortet) settes inn. 

Det skal være mulig å legge inn aktiviteter med følgende restriksjoner: 

— Typen aktivitet skal være ARBEID, TILGJENGELIGHET eller PAUSE/HVILE. 

— Start- og sluttidspunkt for hver aktivitet skal ligge innenfor tidsrommet mellom siste uttak av kortet og 

den aktuelle innsettingen. 

— Aktiviteter skal ikke kunne overlappe hverandre i tid. 

Det skal ved behov være mulig å foreta manuell innlegging ved førstegangs innsetting av et tidligere ubrukt 

sjåførkort (eller verkstedkort). 

Framgangsmåten for manuell innlegging av aktiviteter skal omfatte så mange på hverandre følgende trinn 

som er nødvendig for å angi type og start- og sluttidspunkt for hver aktivitet. For hver del av perioden 

mellom siste uttak av kortet og aktuell innsetting av kortet skal kortinnehaveren ha mulighet til ikke å oppgi 

noen aktivitet. 

Under manuell innlegging i forbindelse med innsetting av kortet og dersom dette er relevant, skal 

kortinnehaver ha mulighet til å legge inn 

— et sted der en tidligere daglig arbeidstid ble avsluttet, knyttet til relevant klokkeslett (overskriver da det 

som ble lagt inn ved siste uttak av kortet), 

— et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden begynner, knyttet til relevant klokkeslett. 

Dersom kortinnehaveren ikke legger inn noe sted der arbeidstiden begynner eller slutter ved manuell 

innlegging i forbindelse med innsetting av kortet, skal dette anses som en erklæring om at vedkommendes 

arbeidstid ikke har endret seg siden siste uttak av kortet. Neste innlegging av et sted der en tidligere daglig 

arbeidstid ble avsluttet, skal deretter overskrive den midlertidige innleggingen som ble gjort ved siste uttak 

av kortet. 

Dersom et sted legges inn, skal det registreres i det relevante fartsskriverkortet. 

Manuell innlegging skal avbrytes dersom 

— kortet tas ut, eller 

— kjøretøyet er i bevegelse og kortet befinner seg i førerens kortleseråpning. 

Ytterligere avbrudd er tillatt, f.eks. etter et visst tidsrom med inaktivitet hos brukeren. Dersom en manuell 

innlegging blir avbrutt, skal fartsskriveren bekrefte all fullført innlegging av sted og aktivitet (dvs. 

utvetydige opplysninger om sted og klokkeslett, eller type aktivitet og start- og sluttidspunkt) som allerede er 

foretatt. 

Dersom et annet sjåfør- eller verkstedkort blir satt inn under manuell innlegging av aktiviteter for et tidligere 

innsatt kort, skal den manuelle innleggingen for det første kortet kunne fullføres før den manuelle 

innleggingen for det andre kortet begynner. 

Kortinnehaveren skal ha mulighet til å legge inn manuelle verdier etter en framgangsmåte som minst skal 

omfatte følgende: 

— Aktiviteter legges inn manuelt, i kronologisk rekkefølge, for tidsrommet mellom siste kortuttak og 

aktuell innsetting.  
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— Starttidspunktet for første aktivitet settes lik tidspunktet for uttak av kortet. For hver påfølgende 

innlegging skal starttidspunktet være forhåndsinnstilt til umiddelbart etter sluttidspunktet for forrige 

innlegging. Type aktivitet og sluttidspunkt skal velges for hver aktivitet. 

Prosedyren skal avsluttes når sluttidspunktet til en manuelt innlagt aktivitet er lik tidspunktet for innsetting 

av kortet. Fartsskriveren kan eventuelt tillate at kortinnehaveren endrer en aktivitet som er lagt inn manuelt, 

fram til denne bekreftes ved valg av en særlig kommando. Deretter er slike endringer ikke tillatt. 

3.6.3 Innlegging av særlige forhold 

62)  Fartsskriveren skal gi føreren mulighet til å legge inn i sanntid følgende to særlige forhold:  

— «UTENFOR INTERVALL» (start, slutt) 

— «OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG» (start, slutt). 

«OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG» kan ikke finne sted når forholdet «UTENFOR 

INTERVALL» er startet. 

Et startet «UTENFOR INTERVALL»-forhold skal automatisk lukkes av fartsskriveren ved innsetting eller 

uttak av et sjåførkort. 

Et startet «UTENFOR INTERVALL»-forhold skal forhindre følgende hendelser og varsler:  

— kjøring uten riktig kort, 

— varsler i forbindelse med kontinuerlig kjøretid. 

Startmarkeringen for OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG skal angis før motoren slås av 

på ferge/tog. 

Et startet OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG skal avsluttes når et av følgende skjer: 

— Føreren avslutter manuelt OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG. 

— Føreren tar ut sitt kort. 

Et startet OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG skal slutte når det ikke lenger er gyldig på 

grunnlag av reglene angitt i forordning (EF) nr. 561/2006. 

3.7 Styring av foretakslåser 

63)  Denne funksjonen skal muliggjøre styring av de låsene som etableres av et foretak for at tilgangen til data i 

foretaksmodus skal være forbeholdt foretaket. 

64)  Foretakslåser består i startdato/-klokkeslett (låsing) og sluttdato/-klokkeslett (åpning), knyttet til angivelsen 

av foretaket ved foretakskortnummeret (ved låsing). 

65)  Låsing og åpning kan bare utføres i sanntid. 

66)  Åpning skal være mulig bare for foretaket som har utført låsing (som angitt ved de første 13 sifrene i 

foretakskortnummeret), eller 
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67)  åpning skal utføres automatisk når et annet foretak utfører låsing. 

68)  Dersom et foretak utfører låsing og foregående låsing var utført av samme foretak, antas det at det for 

foregående låsing ikke er utført åpning, og at låsingen fortsatt er på. 

3.8 Overvåking av kontrollaktiviteter 

69)  Denne funksjonen skal overvåke aktivitetene VISNING, UTSKRIFT, OVERFØRING av data på 

kjøretøyenhet og kort, og kontroll av KALIBRERING VED VEIEN som finner sted i kontrollmodus. 

70)  Denne funksjonen skal også overvåke aktiviteter knyttet til KONTROLL AV HASTIGHETSOVER-

SKRIDELSE i kontrollmodus. Kontroll av overskridelse av tillatt hastighet anses å ha funnet sted når det i 

kontrollmodus er sendt en utskrift med «hastighetsoverskridelse» til skriver eller skjerm, eller når det er 

overført data om «hendelser og feil» fra kjøretøyenhetens minne. 

3.9 Påvisning av hendelser og/eller feil 

71)  Denne funksjonen skal påvise følgende hendelser og/eller feil: 

3.9.1 Hendelsen «Innsetting av ugyldig kort» 

72)  Denne hendelsen skal utløses ved innsetting av et ugyldig kort, ved innsetting av et sjåførkort som allerede 

er erstattet, og/eller når et innsatt gyldig kort utløper. 

3.9.2 Hendelsen «Kortkonflikt» 

73)  Denne hendelsen skal utløses når en av de kombinasjoner av gyldige kort som er angitt med X i følgende 

tabell, oppstår: 

Kortkonflikt 

Førerens kortleseråpning 

Ikke noe kort Sjåførkort Kontrollkort Verkstedkort Foretakskort 

A
n

n
en

fø
re

re
n

s 
k
o

rt
le

se
rå

p
n

in
g

 

Ikke noe kort      

Sjåførkort    X  

Kontrollkort   X X X 

Verkstedkort  X X X X 

Foretakskort   X X X 

3.9.3 Hendelsen «Tidsoverlapping» 

74)  Denne hendelsen skal utløses når dato/klokkeslett for siste uttak av et sjåførkort, som avlest på kortet, er 

senere enn aktuell dato/aktuelt klokkeslett i fartsskriveren som kortet settes inn i.  
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3.9.4 Hendelsen «Kjøring uten riktig kort» 

75)  Denne hendelsen skal utløses for enhver av de kombinasjoner av gyldige fartsskriverkort som er angitt med 

X i tabellen nedenfor, når føreraktiviteten endres til KJØRING, eller når funksjonsinnstillingen endres mens 

føreraktiviteten er KJØRING: 

Kjøring uten riktig kort 

Førerens kortleseråpning 

Ikke noe (eller 

ugyldig) kort 
Sjåførkort Kontrollkort Verkstedkort Foretakskort 

A
n

n
en

fø
re

re
n

s 
k
o

rt
le

se
rå

p
n
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g

 

Ikke noe (eller 

ugyldig) kort 

X  X  X 

Sjåførkort X  X X X 

Kontrollkort X X X X X 

Verkstedkort X X X  X 

Foretakskort X X X X X 

3.9.5 Hendelsen «Innsetting av kort under kjøring» 

76)  Denne hendelsen skal utløses når det settes inn et fartsskriverkort i en av kortleserne mens føreraktiviteten er 

KJØRING. 

3.9.6 Hendelsen «Siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet» 

77)  Denne hendelsen skal utløses når fartsskriveren idet kortet settes inn påviser at forrige kortsesjon, på tross av 

bestemmelsene fastsatt i nr. 3.1, ikke er korrekt avsluttet (kortet er tatt ut før alle relevante data er lagret i 

kortet). Denne hendelsen skal utløses bare av sjåfør- og verkstedkort. 

3.9.7 Hendelsen «Hastighetsoverskridelse» 

78)  Denne hendelsen skal utløses for hver hastighetsoverskridelse. 

3.9.8 Hendelsen «Brudd på strømforsyningen» 

79)  Denne hendelsen skal utløses ved ethvert brudd på mer enn 200 millisekunder i strømforsyningen til 

bevegelsesføleren og/eller kjøretøyenheten når disse ikke er i kalibreringsmodus eller kontrollmodus. 

Bruddterskelen skal fastsettes av produsenten. Fallet i strømforsyningen som oppstår ved start av kjøretøyets 

motor, skal ikke utløse denne hendelsen. 

3.9.9 Hendelsen «Feil ved kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon» 

80)  Denne hendelsen skal, unntatt i kalibreringsmodus, utløses når innretningen for fjernkommunikasjon ikke 

bekrefter vellykket mottak av kommunikasjonsstandarder som sendes fra kjøretøyenheten ved mer enn tre 

forsøk. 

3.9.10 Hendelsen «Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren» 

81)  Denne hendelsen skal, unntatt i kalibreringsmodus, utløses ved mangel på posisjonsinformasjon fra 

GNSS-mottakeren (intern eller ekstern) i mer enn tre timer av akkumulert kjøretid. 
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3.9.11 Hendelsen «Feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr» 

82)  Denne hendelsen skal, unntatt i kalibreringsmodus, utløses ved sammenhengende avbrudd i 

kommunikasjonen mellom eksternt GNSS-utstyr og kjøretøyenheten på mer enn 20 minutter når kjøretøyet 

er i bevegelse. 

3.9.12 Hendelsen «Feil i bevegelsesdata» 

83)  Denne hendelsen skal, unntatt i kalibreringsmodus, utløses ved brudd i den normale dataflyten mellom 

bevegelsesføleren og kjøretøyenheten og/eller ved feil i dataintegritet eller dataautentisering under 

datautveksling mellom bevegelsesføleren og kjøretøyenheten. 

3.9.13 Hendelsen «Kjøretøybevegelseskonflikt» 

84)  Denne hendelsen skal, unntatt i kalibreringsmodus, utløses dersom bevegelsesinformasjonen som 

beregnes ut fra bevegelsesføleren, er i strid med bevegelsesinformasjonen som beregnes ut fra den interne 

GNSS-mottakeren eller fra det eksterne GNSS-utstyret og alternativt av andre uavhengige kilder, som angitt 

i tillegg 12. Denne hendelsen skal ikke utløses under overfart med ferge / transport med tog, ved et 

«UTENFOR INTERVALL»-forhold eller når posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren ikke er 

tilgjengelig. 

3.9.14 Hendelsen «Forsøk på sikkerhetsbrudd» 

85)  Denne hendelsen skal utløses ved enhver annen hendelse som påvirker sikkerheten til bevegelsesføleren 

og/eller kjøretøyenheten og/eller det eksterne GNSS-utstyret, som fastsatt i tillegg 10, og som ikke skjer i 

kalibreringsmodus. 

3.9.15 Hendelsen «Tidskonflikt» 

86)  Denne hendelsen skal, unntatt i kalibreringsmodus, utløses dersom kjøretøyenheten påviser et avvik på 

mer enn ett minutt mellom tiden i kjøretøyenhetens funksjon for tidsmåling og tiden som kommer fra GNSS-

mottakeren. Denne hendelsen registreres sammen med den interne klokkeverdien i kjøretøyenheten og 

kommer sammen med en automatisk tidsjustering. Etter at tidskonflikthendelse er utløst, vil kjøretøyenheten 

ikke generere andre tidskonflikthendelser de neste tolv timene. Denne hendelsen skal ikke utløses dersom 

GNSS-mottakeren ikke har kunnet påvise noe gyldig GNSS-signal i løpet av de siste 30 dagene. Når 

posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren er tilgjengelig igjen, skal imidlertid den automatiske 

tidsjusteringen skje. 

3.9.16 Kortfeil 

87)  Denne feilen skal utløses når det oppstår en feil ved et fartsskriverkort under drift. 

3.9.17 Feil ved fartsskriver 

88)  Denne feilen skal utløses ved følgende feil, unntatt i kalibreringsmodus: 

— intern feil i kjøretøyenhet, 

— skriverfeil, 

— visningsfeil, 

— feil ved overføring, 

— feil ved føler, 

— feil ved GNSS-mottaker eller eksternt GNSS-utstyr, 

— feil ved innretning for fjernkommunikasjon. 
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3.10 Integrert prøving og egenprøving 

89)  Fartsskriveren skal selv påvise feil gjennom egenprøving og integrert prøving, i samsvar med følgende 

tabell: 

Delenhet som skal prøves Egenprøving Integrert prøving 

Programvare  Integritet 

Minne Tilgang Tilgang, dataintegritet 

Kortlesere Tilgang Tilgang 

Tastatur  Manuell kontroll 

Skriver (produsentens avgjørelse) Utskrift 

Skjerm  Visuell kontroll 

Overføring 

(utføres bare under overføring) 

Korrekt drift  

Føler Korrekt drift Korrekt drift 

Innretning for fjernkommunikasjon Korrekt drift Korrekt drift 

GNSS-utstyr Korrekt drift Korrekt drift 

3.11 Lesing fra minnet 

90)  Fartsskriveren skal kunne lese alle data som er lagret i minnet. 

3.12 Registrering og lagring i minnet 

I dette avsnitt: 

— defineres «365 dager» som 365 kalenderdager med gjennomsnittlig føreraktivitet i et kjøretøy. Gjennomsnittlig 

aktivitet per dag i et kjøretøy defineres som minst seks førere eller annenførere, seks sykluser med 

innsetting/uttak av kort samt 256 aktivitetsendringer. «365 dager» omfatter følgelig minst 2 190 (annen)førere, 

2 190 sykluser med innsetting/uttak av kort samt 93 440 aktivitetsendringer, 

— defineres gjennomsnittlig antall posisjoner per dag som minst seks posisjoner der den daglige arbeidstiden 

begynner, seks posisjoner der førerens kontinuerlige kjøretid når et multiplum av tre timer, og seks posisjoner 

der den daglige arbeidstiden slutter, slik at «365 dager» omfatter minst 6570 posisjoner, 

— registreres tid med en oppløsning på ett minutt, med mindre annet er angitt, 

— registreres kilometerstand med en oppløsning på én kilometer, 

— registreres hastigheter med en oppløsning på 1 km/t, 

— registreres posisjoner (breddegrader og lengdegrader) i grader og minutter med en oppløsning på 1/10 av et 

minutt med tilhørende GNSS-nøyaktighet og -akvisisjonstid. 
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91)  Data som er lagret i minnet, skal ved de forholdene som gjelder for typegodkjenning, ikke påvirkes av et 

brudd i den eksterne strømforsyningen på mindre enn tolv måneder. I tillegg skal data som er lagret i den 

eksterne innretningen for fjernkommunikasjon, som definert i tillegg 14, ikke påvirkes av et brudd i den 

eksterne strømforsyningen på mindre enn 28 dager. 

92)  Fartsskriveren skal implisitt eller eksplisitt kunne registrere og lagre følgende opplysninger i minnet: 

3.12.1 Utstyrets identifikasjonsdata 

3.12.1.1 Kjøretøyenhetens iden ti f ikas jonsdata  

93)  Fartsskriveren skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kjøretøyenheten i minnet: 

— produsentens navn, 

— produsentens adresse, 

— delenummer, 

— serienummer, 

— generasjon av kjøretøyenhet, 

— mulighet til å bruke førstegenerasjons fartsskriverkort, 

— programvarens versjonsnummer, 

— installeringsdato for programvareversjonen, 

— utstyrets produksjonsår, 

— godkjenningsnummer. 

94)  Kjøretøyenhetens identifikasjonsdata registreres og lagres én gang for alle av kjøretøyenhetens produsent, 

bortsett fra programvarerelaterte data og typegodkjenningsnummeret, som kan endres ved eventuell 

oppgradering av programvaren og muligheten til å bruke førstegenerasjons fartsskriverkort. 

3.12.1.2 Bevegelsesfølerens iden ti f ikas jons data 

95)  Bevegelsesføleren skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata i minnet: 

— produsentens navn, 

— serienummer, 

— godkjenningsnummer, 

— identifikator for innebygd sikkerhetskomponent (f.eks. delenummer for intern brikke/mikroprosessor), 

— identifikator for operativsystemer (f.eks. programvarens versjonsnummer). 

96)  Bevegelsesfølerens identifikasjonsdata registreres og lagres én gang for alle i bevegelsesføleren av 

bevegelsesfølerens produsent. 

97)  Kjøretøyenheten skal kunne registrere og lagre i minnet følgende opplysninger knyttet til de 20 siste 

paringer av bevegelsesfølere (dersom flere paringer skje innenfor én kalenderdag, skal bare dagens første og 

siste lagres): 

Følgende opplysninger skal registreres for hver av disse paringene: 

— bevegelsesfølerens identifikasjonsdata: 

— serienummer, 

— godkjenningsnummer,  
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— opplysninger om paring av bevegelsesfølere: 

— paringsdato. 

3.12.1.3 Iden ti f ikas jonsdata for  globale satel l i t tnavigasjonssystemer  

98)  Det eksterne GNSS-utstyret skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata i minnet: 

— produsentens navn, 

— serienummer, 

— godkjenningsnummer, 

— identifikator for innebygd sikkerhetskomponent (f.eks. delenummer for intern brikke), 

— identifikator for operativsystemer (f.eks. programvarens versjonsnummer). 

99)  Identifikasjonsdataene registreres og lagres én gang for alle i det eksterne GNSS-utstyret, av produsenten av 

det eksterne GNSS-utstyret. 

100)  Kjøretøyenheten skal kunne registrere og lagre i minnet følgende opplysninger knyttet til de 20 siste 

koplingene av det eksterne GNSS-utstyret (dersom flere koplinger skje innenfor én kalenderdag, skal bare 

dagens første og siste lagres). 

Følgende opplysninger skal registreres for hver av disse koplingene: 

— identifikasjonsdata for eksternt GNSS-utstyr: 

— serienummer, 

— godkjenningsnummer, 

— opplysninger om det eksterne GNSS-utstyrets kopling: 

— koplingsdato. 

3.12.2 Nøkler og sertifikater 

101)  Fartsskriveren skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del A og del B. 

3.12.3 Data om innsetting og uttak av sjåførkort eller verkstedkort 

102)  For hver syklus med innsetting og uttak av et sjåfør- eller verkstedkort skal fartsskriveren registrere og lagre 

følgende i minnet: 

— kortinnehaverens fornavn og etternavn som lagret i kortet, 

— kortnummer, utstedende medlemsstat og utløpsdato som lagret i kortet, 

— generasjon av kort, 

— innsettingsdato og -klokkeslett, 

— kjøretøyets kilometerstand ved innsetting av kortet, 

— kortleseråpningen der kortet er satt inn, 

— uttaksdato og -klokkeslett, 

— kjøretøyets kilometerstand ved uttak av kortet,  
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— følgende opplysninger om det foregående kjøretøyet som føreren har brukt, som er lagret i kortet: 

—  kjøretøyets registreringsnummer (VRN) og registreringsmedlemsstat, 

— generasjon av kjøretøyenhet (dersom tilgjengelig), 

— kortets uttaksdato og -klokkeslett, 

— et flagg som angir om kortinnehaveren ved innsetting av kortet har lagt inn aktiviteter manuelt eller 

ikke. 

103)  Minnet skal kunne lagre disse dataene i minst 365 dager. 

104)  Når lagringskapasiteten er oppbrukt, skal nye data erstatte de eldste dataene. 

3.12.4 Data om føreraktivitet 

105)  Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet hver gang det skjer en endring i aktiviteten til føreren og/eller 

annenføreren, og/eller hver gang det skjer en endring i kjørestatus, og/eller hver gang et sjåførkort eller 

verkstedkort settes inn eller tas ut: 

— kjørestatus (FLERE FØRERE, ÉN FØRER), 

— kortleseråpning (FØRER, ANNENFØRER), 

— kortstatus for den aktuelle kortleseråpningen (SATT INN, IKKE SATT INN), 

— aktivitet (KJØRING, TILGJENGELIGHET, ARBEID, PAUSE/HVILE), 

— dato og klokkeslett for endringen. 

SATT INN betyr at et gyldig sjåfør- eller verkstedkort er satt inn i kortleseråpningen. IKKE SATT INN 

betyr det motsatte, dvs. at det ikke er satt inn noe gyldig sjåfør- eller verkstedkort i kortleseråpningen (det er 

f.eks. satt inn et foretakskort, eller det er ikke satt inn noe kort). 

Aktivitetsdata som legges inn manuelt av en fører, registreres ikke i minnet. 

106)  Minnet skal kunne lagre data om føreraktivitet i minst 365 dager. 

107)  Når lagringskapasiteten er oppbrukt, skal nye data erstatte de eldste dataene. 

3.12.5 Steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og slutter, og/eller der tre timers kontinuerlig kjøretid 

er nådd 

108)  Fartsskriveren skal registrere og lagre følgende i minnet: 

— steder og posisjoner der føreren og/eller annenføreren begynner sin daglige arbeidstid, 

— posisjoner der førerens kontinuerlige kjøretid når et multiplum av tre timer, 

— steder og posisjoner der føreren og/eller annenføreren slutter sin daglige arbeidstid. 

109)  Dersom kjøretøyets posisjon ikke er tilgjengelig fra GNSS-mottakeren på disse tidspunktene, skal 

fartsskriveren bruke den siste tilgjengelige posisjonen og tilknyttet dato og klokkeslett. 

110)  Sammen med hver eller hvert enkelt sted eller posisjon skal fartsskriveren skal registrere og lagre følgende i 

minnet: 

— sjåfør- eller annenførerkortets nummer og kortutstedende medlemsstat, 

— generasjon av kort, 
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— dato og klokkeslett for innleggingen, 

— type innlegging (start, slutt eller 3 timers kontinuerlig kjøretid), 

— tilhørende GNSS-nøyaktighet, eventuelt dato og klokkeslett, 

— kjøretøyets kilometerstand. 

111)  Minnet skal kunne lagre steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og slutter, og/eller der 

tre timers kontinuerlig kjøretid er nådd, i minst 365 dager. 

112)  Når lagringskapasiteten er oppbrukt, skal nye data erstatte de eldste dataene. 

3.12.6 Kilometerstand 

113)  Fartsskriveren skal registrere i minnet kjøretøyets kilometerstand og tilsvarende dato ved midnatt hver 

kalenderdag. 

114)  Minnet skal kunne lagre dataene om kilometerstand ved midnatt i minst 365 kalenderdager. 

115)  Når lagringskapasiteten er oppbrukt, skal nye data erstatte de eldste dataene. 

3.12.7 Detaljerte hastighetsdata 

116)  Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet kjøretøyets umiddelbare hastighet med tilsvarende dato og 

klokkeslett for hvert sekund i minst de siste 24 timene som kjøretøyet har vært i bevegelse. 

3.12.8 Hendelsesdata 

Med hensyn til dette punkt skal tiden registreres med en oppløsning på 1 sekund. 

117)  For hver hendelse som påvises, skal fartsskriveren registrere og lagre følgende data i minnet i samsvar med 

følgende lagringsregler: 

Hendelse Lagringsregler Data som skal lagres for hver hendelse 

Innsetting av ugyldig kort — de siste 10 hendelsene — dato og klokkeslett for hendelsen 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av kortet 

som forårsaker hendelsen 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Kortkonflikt — de siste 10 hendelsene — dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av de to 

kortene som forårsaker konflikten 

Kjøring uten riktig kort — den lengste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av de 

siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens start 

og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 
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Hendelse Lagringsregler Data som skal lagres for hver hendelse 

Innsetting av kort under kjøring — den siste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— dato og klokkeslett for hendelsen 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av kortet 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Siste kortsesjon ikke korrekt 

avsluttet 

— de siste 10 hendelsene — dato og klokkeslett for innsetting av 

kortet 

— korttype, kortnummer, utstedende med-

lemsstat og generasjon av kortet 

— de siste sesjonsdata, som lest fra kortet: 

— dato og klokkeslett for innsetting av 

kortet 

— kjøretøyets registreringsnummer, regist-

reringsmedlemsstat og generasjon av 

kjøretøyenheten 

Hastighetsoverskridelse (1) — den alvorligste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har forekommet 

(dvs. den med høyest gjennom-

snittshastighet) 

— de 5 alvorligste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— den første hendelsen som har funnet 

sted etter siste kalibrering 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— høyeste hastighet målt under hendelsen 

— aritmetisk gjennomsnittshastighet målt 

under hendelsen 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av 

sjåførkortet (eventuelt) 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Brudd på strømforsyningen (2) — den lengste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av de 

siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens start 

og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Feil ved kommunikasjon med 

innretning for fjernkommunikasjon 

— den lengste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av de 

siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens start 

og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Mangel på posisjonsinformasjon 

fra GNSS-mottakeren 

— den lengste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av de 

siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens start 

og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 
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Hendelse Lagringsregler Data som skal lagres for hver hendelse 

Feil i bevegelsesdata — den lengste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av de 

siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens start 

og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Kjøretøybevegelseskonflikt — den lengste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av de 

siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens start 

og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Forsøk på sikkerhetsbrudd — de 10 siste hendelsene for hver type 

hendelse 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

(eventuelt) 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens start 

og/eller slutt 

— type hendelse 

Tidskonflikt — den lengste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av de 

siste 365 dagene 

— fartsskriverens dato og klokkeslett 

— GNSS-dato og klokkeslett 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens start 

og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

1)  Fartsskriveren skal også registrere og lagre følgende i minnet: 

— dato og klokkeslett for siste KONTROLL AV HASTIGHETSOVERSKRIDELSE, 

— dato og klokkeslett for første hastighetsoverskridelse etter denne KONTROLL AV HASTIGHETS-

OVERSKRIDELSE, 

— antall hastighetsoverskridelseshendelser siden siste KONTROLL AV HASTIGHETSOVER-

SKRIDELSE. 

2)  Disse dataene kan registreres bare ved gjenoppretting av strømforsyningen, og tidspunktene kan 

bestemmes med en nøyaktighet på ett minutt. 

3.12.9 Feildata 

Med hensyn til dette punkt skal tiden registreres med en oppløsning på 1 sekund.  
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118)  For hver feil som påvises, skal fartsskriveren forsøke å registrere og lagre følgende data i minnet i samsvar 

med følgende lagringsregler: 

Feil Lagringsregler Data som skal registreres for hver feil 

Kortfeil — de 10 siste feil for sjåførkortet — dato og klokkeslett for feilens start 

— dato og klokkeslett for feilens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av kortet 

Feil ved fartsskriver — de 10 siste feil for hver type feil 

— første feil etter siste kalibrering 

— dato og klokkeslett for feilens start 

— dato og klokkeslett for feilens slutt 

— type feil 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved feilens start 

og/eller slutt 

3.12.10 Kalibreringsdata 

119)  Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet data knyttet til: 

— kalibreringsparametrer som er kjent i aktiveringsøyeblikket, 

— aller første kalibrering etter aktivering, 

— første kalibrering i nåværende kjøretøy (som angitt ved VIN), 

— de 20 siste kalibreringene (dersom det utføres flere kalibreringer innenfor ett kalenderår, skal bare 

dagens siste lagres). 

120)  Følgende opplysninger skal registreres for hver av disse kalibreringene: 

— formålet med kalibreringen (aktivering, første installering, installering, periodisk inspeksjon), 

— verkstedets navn og adresse, 

— verkstedkortets nummer, kortutstedende medlemsstat og kortets utløpsdato, 

— kjøretøyidentifikasjon, 

— parametrer som er oppdatert eller bekreftet: w, k, l, dekkdimensjon, innstilling av hastighetsbegrenser, 

kilometerstand (gammel og ny verdi, dato og klokkeslett (gammel og ny verdi), 

— typer og identifikatorer for alle forseglinger. 

121)  I tillegg skal fartsskriveren registrere og lagre i minnet sin evne til å bruke førstegenerasjons fartsskriverkort 

(fortsatt aktivert eller ikke). 

122)  Bevegelsesføleren skal registrere og lagre i minnet følgende data knyttet til installasjon av bevegel-

sesføleren: 

— første paring med en kjøretøyenhet (dato, klokkeslett, kjøretøyenhetens typegodkjenningsnummer, 

kjøretøyenhetens serienummer), 

— siste paring med en kjøretøyenhet (dato, klokkeslett, kjøretøyenhetens typegodkjenningsnummer, 

kjøretøyenhetens serienummer). 
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123)  Det eksterne GNSS-utstyret skal registrere og lagre i minnet følgende installeringsdata for eksternt GNSS-

utstyr i minnet: 

— første tilkopling til en kjøretøyenhet (dato, klokkeslett, kjøretøyenhetens typegodkjenningsnummer, 

kjøretøyenhetens serienummer), 

— siste tilkopling til en kjøretøyenhet (dato, klokkeslett, kjøretøyenhetens typegodkjenningsnummer, 

kjøretøyenhetens serienummer). 

3.12.11 Tidsjusteringsdata 

124)  Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet data knyttet til tidsjusteringer som er utført i kalibre-

ringsmodus utenfor rammen av en periodisk kalibrering (definisjon f)): 

— siste tidsjustering, 

— de 5 største tidsjusteringene siden siste kalibrering. 

125)  Følgende data skal registreres for hver av disse tidsjusteringene: 

— dato og klokkeslett, gammel verdi, 

— dato og klokkeslett, ny verdi, 

— verkstedets navn og adresse, 

— verkstedkortets nummer, kortutstedende medlemsstat, generasjon av kortet og kortets utløpsdato. 

3.12.12 Data om kontrollaktivitet 

126)  Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet følgende data knyttet til de 20 siste kontrollaktivitetene: 

— dato og klokkeslett for kontrollen, 

— kontrollkortets nummer, kortutstedende medlemsstat og generasjon av kortet, 

— type kontroll (visning på skjerm og/eller utskrift og/eller overføring av data fra kjøretøyenhet og/eller 

overføring av data på kort og/eller kontroll av kalibrering ved veien). 

127)  Ved overføring skal datoen for de tidligst og de sist overførte dagene også registreres. 

3.12.13 Data om foretakslåser 

128)  Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet følgende data knyttet til de 255 siste foretakslåsene: 

— dato og klokkeslett for låsing, 

— dato og klokkeslett for åpning, 

— foretakskortets nummer, kortutstedende medlemsstat og generasjon av kortet, 

— foretakets navn og adresse. 

Data som tidligere er låst med en lås som er fjernet fra minnet på grunn av ovennevnte begrensning, skal 

behandles som ikke låst. 

3.12.14 Data om overføring 

129)  Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet følgende data knyttet til siste overføring fra minnet til 

eksterne medier som fant sted i foretaksmodus eller i kalibreringsmodus: 

— dato og klokkeslett for overføringen,  
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— foretaks- eller verkstedkortets nummer, kortutstedende medlemsstat og generasjon av kortet, 

— foretakets eller verkstedets navn. 

3.12.15 Data om særlige forhold 

130)  Fartsskriveren skal registrere i minnet følgende data knyttet til særlige forhold: 

— dato og klokkeslett for innleggingen, 

— typen særlig forhold. 

131)  Minnet skal kunne lagre data om særlige forhold i minst 365 dager (idet det antas at det i gjennomsnitt åpnes 

og lukkes ett forhold per dag). Når lagringskapasiteten er oppbrukt, skal nye data erstatte de eldste dataene. 

3.12.16 Data for fartsskriverkort 

132)  Fartsskriveren skal kunne lagre følgende data knyttet til de forskjellige fartsskriverkortene som hadde vært 

brukt i kjøretøyenheten: 

— fartsskriverkortets nummer og serienummer, 

— produsenten av fartsskriverkortet, 

— typen fartsskriverkort, 

— versjon av fartsskriverkortet. 

133)  Fartsskriveren skal kunne lagre minst 88 slike poster. 

3.13 Lesing fra fartsskriverkort 

134)  Fartsskriveren skal ved behov kunne lese fra første- og annengenerasjons fartsskriverkort nødvendige 

opplysninger: 

— for å identifisere korttype, kortinnehaver, tidligere brukt kjøretøy, dato og klokkeslett for siste uttak av 

kort samt aktiviteten som var valgt på det tidspunktet, 

— for å kontrollere at siste kortsesjon ble korrekt avsluttet, 

— for å beregne førerens kontinuerlige kjøretid, samlede pausetid og akkumulerte kjøretider for forrige og 

aktuell uke, 

— for å lage ønskede utskrifter om data som er registrert i et sjåførkort, 

— for å overføre et sjåførkort til eksterne medier. 

Dette kravet gjelder bare førstegenerasjons fartsskriverkort dersom bruken av dem er ikke fjernet av et 

verksted. 

135)  Ved en eventuell lesefeil skal fartsskriveren søke å utføre samme lesekommando på nytt, høyst tre ganger, 

og deretter, dersom lesingen fortsatt ikke lykkes, erklære kortet defekt og ugyldig. 

3.14 Registrering og lagring på fartsskriverkort 

3.14.1 Registrering og lagring på førstegenerasjons fartsskriverkort 

136)  Dersom førstegenerasjon fartsskriverkort ikke er blitt fjernet av et verksted, skal fartsskriveren registrere og 

lagre data nøyaktig på samme måte som en førstegenerasjons fartsskriver.  
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137)  Fartsskriveren skal sette sjåfør- eller verkstedkortet på «kortsesjonsdata» umiddelbart etter innsetting av 

kortet. 

138)  Fartsskriveren skal oppdatere data lagret på gyldige sjåfør-, verksted- og/eller kontrollkort med alle 

nødvendige data som gjelder perioden da kortet er satt inn, og kortinnehaveren. Data som lagres på disse 

kortene, er angitt i kapittel 4. 

139)  Fartsskriveren skal oppdatere data om føreraktivitet og steder (som angitt i 4.5.3.1.9 og 4.5.3.1.11) som er 

lagret på gyldige sjåfør- og/eller verkstedkort, med aktivitets- og steddataene som legges inn manuelt av 

kortinnehaveren. 

140)  Alle hendelser som ikke er definert for førstegenerasjons fartsskriver, skal ikke lagres på sjåfør- og 

verkstedkort. 

141)  Oppdatering av data registrert i fartsskriverkort skal skje ved at de nyeste dataene erstatter de eldste dataene 

når det er nødvendig, idet det tas hensyn til kortets faktiske lagringskapasitet 

142)  Ved skrivefeil skal fartsskriveren søke å utføre samme skrivekommando på nytt, høyst tre ganger, og 

deretter, dersom skrivingen ikke lykkes, erklære kortet defekt og ugyldig. 

143)  Før et sjåførkort frigis, og etter at alle relevante data er lagret på kortet, skal fartsskriveren tilbakestille 

«kortsesjonsdata». 

3.14.2 Registrering og lagring på annengenerasjons fartsskriverkort 

144)  Annengenerasjons fartsskriverkort skal inneholde to forskjellige kortapplikasjoner, der den første skal være 

nøyaktig den samme som TACHO-applikasjonen for førstegenerasjons fartsskriverkort, og den andre 

«TACHO_G2»-applikasjonen, som angitt i kapittel 4 og tillegg 2. 

145)  Fartsskriveren skal sette sjåfør- eller verkstedkortet på «kortsesjonsdata» umiddelbart etter innsetting av 

kortet. 

146)  Fartsskriveren skal oppdatere data lagret i de to kortapplikasjonene for gyldige sjåfør-, verksted- og/eller 

kontrollkort, med alle nødvendige data som gjelder perioden da kortet er satt inn, og kortinnehaveren. Data 

som lagres på disse kortene, er angitt i kapittel 4. 

147)  Fartsskriveren skal oppdatere data om steder og posisjoner for føreraktivitet (som angitt i 4.5.3.1.9, 

4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 and 4.5.3.2.11) som er lagret på gyldige sjåfør- og/eller verkstedkort, med aktivitets- og 

steddataene som legges inn manuelt av kortinnehaveren. 

148)  Oppdatering av data registrert i fartsskriverkort skal skje ved at de nyeste dataene erstatter de eldste dataene 

når det er nødvendig, idet det tas hensyn til kortets faktiske lagringskapasitet. 

149)  Ved skrivefeil skal fartsskriveren søke å utføre samme skrivekommando på nytt, høyst tre ganger, og 

deretter, dersom skrivingen ikke lykkes, erklære kortet defekt og ugyldig. 

150)  Før et sjåførkort frigis, og etter at alle relevante data er lagret i de to kortapplikasjonene for kortet, skal 

fartsskriveren tilbakestille «kortsesjonsdata». 

3.15 Visning 

151)  Skjermen skal kunne vise minst 20 tegn. 

152)  Tegnstørrelsen skal være minst 5 mm i høyden og 3,5 mm i bredden.  
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153)  Skjermen skal støtte de tegnene som er angitt i tillegg 1 kapittel 4 «Tegnsett». Skjermen kan benytte 

forenklede tegn (tegn med aksent kan f.eks. vises uten aksent, eller små bokstaver kan vises som store). 

154)  Skjermen skal ha tilstrekkelig belysning som ikke blender. 

155)  Tegnene som vises, skal være synlige utenfor fartsskriveren. 

156)  Fartsskriveren skal kunne vise 

— standarddata, 

— data som gjelder varsling, 

— data som gjelder menytilgang, 

— andre data som ønskes av brukeren. 

Fartsskriveren kan vise ytterligere opplysninger, forutsatt at disse tydelig kan skjelnes fra opplysningene 

nevnt ovenfor. 

157)  Fartsskriverens skjerm skal benytte piktogrammene eller piktogramkombinasjonene oppført i tillegg 3. 

Ytterligere piktogrammer eller piktogramkombinasjoner kan benyttes dersom de tydelig kan skjelnes fra 

forannevnte piktogrammer eller piktogramkombinasjoner. 

158)  Skjermen skal alltid være slått på når kjøretøyet er i bevegelse. 

159)  Fartsskriveren kan ha en manuell eller automatisk funksjon for å slå av skjermen når kjøretøyet står stille. 

Visningsformatet er angitt i tillegg 5. 

3.15.1 Standardskjermbilde 

160)  Når ingen andre opplysninger trenger å bli vist, skal fartsskriveren som standard vise følgende: 

— lokal tid (framkommet ved UTC + tidsforskjell som innstilt av føreren), 

— funksjonsinnstilling, 

— aktuell aktivitet for føreren og annenføreren, 

— opplysninger knyttet til føreren: 

— dersom aktuell aktivitet er KJØRING, aktuell kontinuerlig kjøretid og aktuell samlet pausetid, 

— dersom aktuell aktivitet ikke er KJØRING, aktuell varighet av denne aktiviteten (fra den ble valgt) og 

aktuell samlet pausetid. 

161)  Data knyttet til hver fører skal vises på en klar, enkel og entydig måte Dersom opplysningene knyttet til 

fører og annenfører ikke kan vises samtidig, skal fartsskriveren som standard vise opplysningene knyttet til 

føreren og gi brukeren muligheten til å se opplysningene knyttet til annenføreren. 

162)  Dersom skjermbredden ikke gjør det mulig å vise funksjonsinnstillingen som standard, skal fartsskriveren en 

kort stund vise ny funksjonsinnstilling hver gang den endres. 

163)  Ved innsetting av kort skal fartsskriveren en kort stund vise kortinnehaverens navn.  
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164)  Når forholdet «UTENFOR INTERVALL» eller «OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG» 

er startet, skal standardskjermbildet ved hjelp av det aktuelle piktogrammet vise at dette bestemte forholdet 

er startet (det godtas at førerens gjeldende aktivitet ikke vises samtidig). 

3.15.2 Skjermbilde for varsling 

165)  Fartsskriveren skal vise opplysninger om varsling hovedsakelig ved hjelp av piktogrammene i tillegg 3, om 

nødvendig supplert med opplysninger i tallkode. Varslingen kan også gis som tekst på førerens foretrukne 

språk. 

3.15.3 Menytilgang 

166)  Fartsskriveren skal sørge for nødvendige kommandoer i en relevant menystruktur. 

3.15.4 Andre skjermbilder 

167)  Det skal være mulig selektivt og på kommando å få vist følgende: 

— UTC-dato og klokkeslett samt lokal tidsforskjell, 

— innholdet i hver av de seks utskriftene, i samme formater som selve utskriftene, 

— kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid for føreren, 

— kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid for annenføreren, 

— akkumulert kjøretid for føreren for foregående og inneværende uke, 

— akkumulert kjøretid for annenføreren for foregående og inneværende uke, 

valgfritt: 

— aktuell varighet for annenførerens aktivitet (fra den ble valgt), 

— akkumulert kjøretid for føreren for inneværende uke, 

— akkumulert kjøretid for annenføreren for den aktuelle daglige arbeidstiden, 

— akkumulert kjøretid for føreren for den aktuelle daglige arbeidstiden. 

168)  Visningen av utskriftsinnholdet skal være sekvensiell, linje for linje. Dersom skjermbredden er mindre  

enn 24 tegn, skal brukeren kunne se de samlede opplysningene på en hensiktsmessig måte (flere linjer, 

rulling, ...). 

Utskriftslinjer som er satt av til håndskrevne opplysninger, kan utelates i visningen. 

3.16 Utskrift 

169)  Fartsskriveren skal kunne skrive ut opplysninger fra minnet og/eller fra fartsskriverkort i henhold til 

følgende sju utskriftstyper: 

— daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort, 

— daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet, 

— utskrift av hendelser og feil fra kort, 

— utskrift av hendelser og feil fra kjøretøyenhet, 

— utskrift av tekniske data,  
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— utskrift av hastighetsoverskridelser, 

— datahistorikk for fartsskriverkort for en bestemt kjøretøyenhet (se nr. 3.12.16). 

Det detaljerte formatet og innholdet av disse utskriftene er angitt i tillegg 4. 

Ytterligere opplysninger kan gis på slutten av utskriftene. 

Det skal kunne fås også andre utskrifter fra fartsskriveren dersom de tydelig kan skjelnes fra de seks 

ovennevnte utskriftene. 

170)  «Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort» og «Utskrift av hendelser og feil fra kort» skal være tilgjengelig 

bare når et sjåførkort eller et verkstedkort er satt inn i fartsskriveren. Før utskriften startes, skal 

fartsskriveren oppdatere data som er lagret i det aktuelle kortet. 

171)  For å lage «Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort» eller «Utskrift av hendelser og feil fra kort» skal 

fartsskriveren 

— enten automatisk velge sjåfør- eller verkstedkortet, dersom bare det ene av disse kortene er satt inn, 

— eller gi en kommando for valg av kildekort eller valg av kortet som er i førerens kortleseråpning, dersom 

to av disse kortene er satt inn i fartsskriveren. 

172)  Skriveren skal kunne skrive ut 24 tegn per linje 

173)  Tegnstørrelsen skal være minst 2,1 mm i høyden og 1,5 mm i bredden. 

174)  Skriveren skal støtte de tegnene som er angitt i tillegg 1 kapittel 4 «Tegnsett». 

175)  Skriverne skal være slik utformet at de gir utskrifter som er så tydelige at enhver fare for feillesing unngås. 

176)  Utskriftene skal beholde sitt format og sitt innhold under normale fuktighetsforhold (10–90 %) og 

temperaturforhold. 

177)  Det typegodkjente papiret som benyttes av fartsskriveren, skal ha relevant typegodkjenningsmerke og en 

angivelse av den eller de typene fartsskrivere som det kan benyttes i. 

178)  Utskriftene skal være klart lesbare og gjenkjennelige under normale oppbevaringsforhold med hensyn til 

lysstyrke, fuktighet og temperatur i minst to år. 

179)  Utskriftene skal minst overholde de prøvingsspesifikasjonene som er definert i tillegg 9. 

180)  Det skal i tillegg være mulig å tilføye dokumentene tilleggsopplysninger for hånd, for eksempel førerens 

underskrift. 

181)  Fartsskriveren skal kunne håndtere «tomt for papir»-hendelser under utskrift ved å starte forfra på utskriften 

etter ilegging av papir eller fortsette utskriften med en entydig henvisning til delen som allerede er  

skrevet ut. 

3.17 Varsling 

182)  Fartsskriveren skal varsle føreren når den påviser en hendelse og/eller en feil. 

183)  Varsling av brudd på strømforsyningen kan utsettes til strømforsyningen er gjenopprettet.  
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184)  Fartsskriveren skal varsle føreren 15 minutter før og i det øyeblikket den lengste tillatte kontinuerlige 

kjøretiden overskrides. 

185)  Varslingen skal være visuell. Lydsignaler kan også benyttes som supplement til visuell varsling. 

186)  Visuell varsling skal være klart gjenkjennelig for brukeren, være plassert i førerens synsfelt og være lett 

leselig både om dagen og natten. 

187)  Visuell varsling kan være innebygd i fartsskriveren og/eller installert eksternt. 

188)  I sistnevnte tilfelle skal de være merket med symbolet «T». 

189)  Varslingen skal ha en varighet på minst 30 sekunder, med mindre brukeren svarer ved å trykke på en hvilken 

som helst knapp på fartsskriveren. Dette første svaret skal ikke fjerne visningen av varslingsårsak nevnt i 

neste avsnitt. 

190)  Varslingsårsaken skal vises på fartsskriveren og forbli synlig til brukeren svarer på den ved hjelp av en 

bestemt knapp eller kommando på fartsskriveren. 

191)  Det kan gis ekstra varsling, forutsatt at føreren ikke kan forveksle dem med tidligere fastsatte varsler. 

3.18 Overføring av data til eksterne medier 

192)  Fartsskriveren skal på kommando kunne overføre data fra minnet eller fra et sjåførkort til eksterne 

lagringsmedier gjennom kalibrerings- eller overføringskoplingen. Før overføringen startes, skal farts-

skriveren oppdatere data som er lagret i det aktuelle kortet. 

193)  Som en valgfri funksjon kan fartsskriveren i tillegg i alle funksjonsinnstillinger overføre data på en hvilken 

som helst måte til et foretak som er autentisert gjennom denne kanalen. I et slikt tilfelle gjelder for dataene 

som overføres på denne måten, de samme tilgangsrettighetene som i foretaksmodus. 

194)  Overføringen skal ikke føre til at lagrede data endres eller slettes. 

195)  Det elektriske grensesnittet for kalibrerings-/overføringskoplingen er angitt i tillegg 6. 

196)  Overføringsprotokollene er angitt i tillegg 7. 

3.19 Fjernkommunikasjon for målrettede kontroller ved veien 

197)  Når tenningen er på, skal kjøretøyenheten hvert 60. sekund lagre de siste dataene som er nødvendige for å 

kunne foreta målrettet kontroll ved veien, i innretningen for fjernkommunikasjon . Disse dataene skal være 

kryptert og signert som angitt i tillegg 11 og 14. 

198)  Data som skal fjernkontrolleres, skal være tilgjengelige for fjernavlesere via trådløs kommunikasjon, som 

angitt i tillegg 14. 

199)  Nødvendige opplysninger for å kunne foreta målrettet kontroll ved veien skal være knyttet til 

— siste forsøk på sikkerhetsbrudd, 

— lengste brudd på strømforsyningen,  
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— feil ved føler, 

— feil i bevegelsesdata, 

— kjøretøybevegelseskonflikt, 

— kjøring uten gyldig kort, 

— innsetting av kort under kjøring, 

— tidsjusteringsdata, 

— kalibreringsdata, herunder data for de to sist lagrede kalibreringsregistreringene, 

— kjøretøyets registreringsnummer, 

— hastighet registrert av fartsskriveren. 

3.20 Utdata til eksterne tilleggsenheter 

200)  Fartsskriveren kan også utstyres med standardiserte grensesnitt, slik at dataene som registreres eller 

genereres av fartsskriveren, kan brukes i driftsmodus eller kalibreringsmodus av en ekstern enhet. 

I tillegg 13 er valgfritt grensesnitt angitt og standardisert. Andre lignende grensesnitt kan eksistere sammen, 

forutsatt at de fullt ut oppfyller kravene i tillegg 13 med hensyn til minimumslisten for data, sikkerhet og 

førersamtykke. 

Følgende krav får anvendelse på ITS-data som gjøres tilgjengelige gjennom dette grensesnittet: 

— Disse dataene er et sett av utvalgte eksisterende data fra fartsskriverens dataordliste (tillegg 1). 

— Et delsett av disse utvalgte dataene er merket «personopplysninger». 

— Delsettet av «personopplysninger» er tilgjengelig bare dersom kontrollerbart samtykke fra føreren som 

godtar at vedkommendes personopplysninger kan gå ut fra kjøretøyets nett, er aktivert. 

— Når som helst kan samtykke fra føreren aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av kommandoer i menyen, 

forutsatt at sjåførkortet settes inn. 

— Settet og delsettet av data vil bli kringkastet via trådløs Bluetooth-protokoll i alle retninger fra 

kjøretøyets førerhus, med en oppdateringshyppighet på ett minutt. 

— Paringen mellom den eksterne enheten og ITS-grensesnittet skal være beskyttet med en egen og tilfeldig 

valgt PIN-kode på minst fire sifre, som registreres i hver enkelt kjøretøyenhet og er tilgjengelig via 

dennes skjerm. 

— Forekomsten av ITS-grensesnittet skal under ingen omstendigheter forstyrre eller påvirke 

kjøretøyenhetens korrekte funksjon og sikkerhet. 

I tillegg til settet med utvalgte eksisterende data, som anses som minimumslisten, kan andre data også sendes 

ut, forutsatt at de ikke kan anses som personopplysninger. 

Fartsskriveren skal underrette andre eksterne enheter om samtykke fra føreren. 

Når tenningen på kjøretøyet er slått på, skal disse dataene kringkastes til enhver tid. 

201)  Grensesnittet for serieforbindelse som angitt i vedlegg 1B til forordning (EØF) nr. 3821/85, som sist endret, 

kan fortsatt brukes i fartsskriver for å sikre bakoverkompatibilitet. Uansett kreves det fortsatt samtykke fra 

føreren dersom det overføres personopplysninger.  
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3.21 Kalibrering 

202)  Kalibreringsfunksjonen skal gjøre det mulig å 

— pare bevegelsesføleren automatisk med kjøretøyenheten, 

— kople det eksterne GNSS-utstyret automatisk til kjøretøyenheten, dersom det er relevant, 

— tilpasse fartsskriverkonstanten (k) digitalt til kjøretøyets kilometerfaktor (w), 

— justere gjeldende tid innenfor gyldighetstiden for det innsatte verkstedkortet, 

— justere aktuell kilometerstand, 

— oppdatere bevegelsesfølerens identifikasjonsdata som er lagret i minnet, 

— eventuelt oppdatere det eksterne GNSS-utstyrets identifikasjonsdata som er lagret i minnet, 

— oppdatere typene og identifikatorene for alle forseglinger, 

— oppdatere eller bekrefte andre parametrer som er kjent for fartsskriveren: kjøretøyidentifikasjon, w, l, 

dekkdimensjon og eventuelt innstilling av hastighetsbegrenser. 

203)  I tillegg skal kalibreringsfunksjonen gjøre det mulig å fjerne bruken av førstegenerasjons fartsskriverkort i 

fartsskriveren, forutsatt at vilkårene angitt i tillegg 15, er oppfylt. 

204)  Paring av bevegelsesføleren med kjøretøyenheten skal minst bestå av følgende: 

— oppdatering av installeringsdataene for bevegelsesføleren som er lagret i bevegelsesføleren (ved behov), 

— kopiering av de nødvendige identifikasjonsdataene for bevegelsesføleren fra bevegelsesføleren til 

kjøretøyenhetens minne. 

205)  Kopling av det eksterne GNSS-utstyret til kjøretøyenheten skal minst bestå av følgende: 

— oppdatering av installeringsdataene for det eksterne GNSS-utstyret som er lagret i det eksterne GNSS-

utstyret (ved behov), 

— kopiering av de nødvendige identifikasjonsdataene for det eksterne GNSS-utstyret fra det eksterne 

GNSS-utstyret til kjøretøyenhetens minne, herunder det eksterne GNSS-utstyrets serienummer, 

Koplingen skal følges ved kontroll av GNSS-posisjonsinformasjon. 

206)  Kalibreringsfunksjonen skal muliggjøre innlegging av nødvendige data gjennom kalibrerings-/overfø-

ringskoplingen i samsvar med kalibreringsprotokollen definert i tillegg 8. Kalibreringsfunksjonen kan også 

gjøre det mulig å legge inn nødvendige data på annen måte. 

3.22 Kontroll av kalibrering ved veien 

207)  Funksjonen for kontroll av kalibrering ved veien skal, direkte på anmodning, gjøre det mulig å avlese 

serienummeret til bevegelsesføleren (eventuelt innebygd i adapteren) og det eksterne GNSS-utstyret (dersom 

relevant) som er koplet til kjøretøyenheten. 

208)  Denne avlesningen skal minst være mulig på kjøretøyenhetens skjerm via kommandoer på menyene.  



Nr. 47/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

209)  Funksjonen for kontroll av kalibrering ved veien skal også gjøre det mulig å kontrollere valget av I/U-modus 

for I/U-signallinjen for kalibrering angitt i tillegg 6 via K-linjegrensesnittet. Dette skal skje gjennom 

ECUAdjustmentSession, som angitt i tillegg 8 avsnitt 7 Kontroll av prøvingsimpulser — funksjonsenhet for 

kontroll av inn-/utdata 

3.23 Tidsjustering 

210)  Tidsjusteringsfunksjonen skal gjøre det mulig å justere aktuelt klokkeslett automatisk. To tidskilder brukes 

til tidsjustering i fartsskriveren: 1) den interne klokken i kjøretøyenheten, 2) GNSS-mottakeren. 

211)  Tidsinnstillingen av kjøretøyenhetens interne klokke skal justeres automatisk i intervaller på høyst tolv 

timer. Dersom denne tidsperioden er utløpt uten at det foreligger noe GNSS-signal, skal tidsinnstillingen 

skje så snart kjøretøyenheten kan få tilgang til en gyldig tidsverdi fra GNSS-mottakeren, i samsvar med 

kjøretøyets tenningsforhold. Tidsreferansen for den automatiske tidsinnstillingen av kjøretøyenhetens interne 

klokke skal utledes fra GNSS-mottakeren. En tidskonflikt-hendelse skal utløses dersom aktuell tid avviker 

med mer enn 1 minutt i forhold til informasjonen fra GNSS-mottakeren. 

212)  Tidsjusteringsfunksjonen skal også gjøre det mulig å utløse justering av aktuell tid i kalibreringsmodus. 

3.24 Ytelsesegenskaper 

213)  Kjøretøyet skal være fullt funksjonsdyktig i temperaturområdet -20 °C–70 °C, det eksterne GNSS-utstyret i 

temperaturområdet -20 °C–70 °C, og bevegelsesføleren i temperaturområdet -40 °C–135 °C. Innholdet i 

minnet skal bevares ved temperaturer ned til -40 ºC. 

214)  Fartsskriveren skal være fullt funksjonsdyktig i fuktighetsområdet 10 %–90 %. 

215)  Forseglingene som brukes i den smarte fartsskriveren, skal kunne tåle samme vilkår som dem som gjelder de 

fartsskriverkomponentene som er anbrakt på. 

216)  Fartsskriveren skal være beskyttet mot overspenning, polvending av strømforsyningen og kortslutning. 

217)  Bevegelsesfølere skal enten 

— reagere på et magnetfelt som forstyrrer påvisning av kjøretøyets bevegelse. I slike tilfeller vil 

kjøretøyenheten registrere og lagre en feil ved føler (krav 88), eller  

— benytte et følerelement som er beskyttet mot, eller ikke påvirkes av, magnetfelter. 

218)  Fartsskriveren og det eksterne GNSS-utstyret skal være i samsvar med det internasjonale reglement UN-

ECE R10 og skal være beskyttet mot elektrostatiske utladninger og transienter. 

3.25 Materialer 

219)  Alle deler av fartsskriveren skal bestå av materialer med tilstrekkelig stabilitet og mekanisk styrke og ha 

stabile elektriske og magnetiske egenskaper. 

220)  Under normale bruksforhold skal alle innvendige deler av fartsskriveren være beskyttet mot fuktighet og 

støv. 

221)  Kjøretøyenheten og det eksterne GNSS-utstyret skal overholde beskyttelsesgrad IP 40, og bevegelsesføleren 

skal overholde beskyttelsesgrad IP 64 i henhold til IEC-standard 60529:1989, herunder A1:1999 og 

A2:2013. 
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222)  Fartsskriveren skal være i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner for ergonomisk utforming. 

223)  Fartsskriveren skal være beskyttet mot utilsiktet skade. 

3.26 Merking 

224)  Dersom fartsskriveren viser kjøretøyets kilometerstand og hastighet, skal følgende angivelser vises på 

skjermen: 

— ved tallet som angir tilbakelagt strekning, målenheten for tilbakelagt strekning, forkortet «km», 

— ved tallet som angir hastighet, angivelsen «km/h». 

Fartsskriveren kan også stilles til å vise hastighet i «miles per hour», og målenheten for hastighet skal i så 

fall være angitt med forkortelsen «mph». Fartsskriveren kan også stilles til å vise tilbakelagt strekning i 

«miles», og målenheten for tilbakelagt strekning skal i så fall være angitt med forkortelsen «mi». 

225)  På hver enkelt av fartsskriverens komponenter skal det være festet en merkeplate med følgende 

opplysninger: 

— navn og adresse på produsenten av fartsskriveren, 

— produsentens delenummer og fartsskriverens produksjonsår, 

— fartsskriverens serienummer, 

— typegodkjenningsmerke for fartsskriveren. 

226)  Når det ikke er tilstrekkelig plass til å vise alle ovennevnte opplysninger, skal merkeplaten minst vise 

produsentens navn eller logo og fartsskriverens delenummer. 

4.  KONSTRUKSJONS- OG FUNKSJONSKRAV TIL FARTSSKRIVERKORT 

4.1 Synlige data 

Forsiden skal inneholde følgende: 

227)  alt etter korttype, ordet «sjåførkort» eller «kontrollkort» eller «verkstedkort» eller «foretakskort» trykt i store 

bokstaver på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som har utstedt kortet, 

228)  navnet på medlemsstaten som utsteder kortet (valgfritt), 

229)  nasjonalitetsmerket til medlemsstaten som utsteder kortet, trykt i negativ i et blått rektangel og omgitt av 

tolv gule stjerner. Nasjonalitetsmerkene er som følger: 

B 

BG 

CZ 

CY 

Belgia 

Bulgaria 

Den tsjekkiske republikk 

Kypros 

LV 

L 

LT 

M 

Latvia 

Luxembourg 

Litauen 

Malta 

DK Danmark NL Nederland 
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D 

EST 

Tyskland 

Estland 

A 

PL 

Østerrike 

Polen 

GR Hellas P 

RO 

SK 

SLO 

Portugal 

Romania 

Slovakia 

Slovenia 

E Spania FIN Finland 

F 

HR 

H 

Frankrike 

Kroatia 

Ungarn 

S Sverige 

IRL Irland UK Det forente kongerike 

I Italia   

230)  opplysninger som gjelder særskilt for det utstedte kortet, med følgende nummerering: 

 Sjåførkort Kontrollkort Foretaks- eller verkstedkort 

1. førerens etternavn kontrollorganets navn foretakets eller verkstedets navn 

2. førerens fornavn kontrollørens etternavn 

(dersom relevant) 

kortinnehaverens etternavn 

(dersom relevant) 

3. førerens fødselsdato kontrollørens fornavn 

(dersom relevant) 

kortinnehaverens fornavn 

(dersom relevant) 

4.a første dato kortet er gyldig 

4.b kortets utløpsdato 

4.c navnet på utstedende myndighet (kan trykkes på baksiden) 

4.d et annet nummer enn det som er oppført i rubrikk 5, for administrative formål (valgfritt) 

5.a førerkortnummer 

(på utstedelsesdatoen for 

sjåførkortet) 

— — 

5.b kortnummer 

6. fotografi av føreren fotografi av kontrolløren 

(valgfritt) 

fotografi av installatøren 

(valgfritt) 
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 Sjåførkort Kontrollkort Foretaks- eller verkstedkort 

7. innehaverens underskrift (valgfritt) 

8. innehaverens vanlige bosted 

eller postadresse (valgfritt) 

kontrollorganets postadresse foretakets eller verkstedets 

postadresse 

231)  Datoer skal skrives i formatet «dd/mm/åååå eller «dd.mm.åååå» (dag, måned, år). 

Baksiden skal inneholde følgende: 

232)  En forklaring av de nummererte rubrikkene på forsiden av kortet. 

233)  Med innehaverens uttrykkelige skriftlige samtykke kan opplysninger som ikke er knyttet til administrasjonen 

av kortet, og som ikke på noen måte vil påvirke bruken av modellen som fartsskriverkort, tilføyes. 

234)  Fartsskriverkort skal trykkes med følgende dominerende bakgrunnsfarger: 

— sjåførkort: hvit, 

— kontrollkort: blå 

— verkstedkort: rød, 

— foretakskort: gul. 

235)  Fartsskriverkort skal ha minst følgende elementer for beskyttelse mot forfalskning og ulovlige inngrep: 

— en bunnfigur med fine guillochemønstre og iristrykk, 

— rundt fotografiet skal bunnfiguren og fotografiet overlappe hverandre, 

— minst én tofarget mikrotekstlinje. 



Nr. 47/192 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

 

236)  Medlemsstatene kan etter samråd med Kommisjonen tilføye farger og merking, som nasjonale symboler og 

sikkerhetselementer, uten at dette berører de øvrige bestemmelsene i dette vedlegg. 

237)  Midlertidige kort nevnt i artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) nr. 165/2014 skal overholde bestemmelsene i 

dette vedlegg. 

4.2 Sikkerhet 

Formålet med systemsikkerheten er å beskytte integriteten og autentisiteten til data som utveksles mellom kort og 

fartsskriver, beskytte integriteten og autentisiteten til data som overføres fra kortene, sikre at visse 

skriveoperasjoner på kortene forbeholdes fartsskriveren, dekryptere bestemte data, utelukke muligheten for 

forfalskning av data som lagres på kortene, forhindre ulovlige inngrep og påvise alle forsøk på dette. 

238)  For å oppnå systemsikkerhet skal fartsskriverkortene oppfylle sikkerhetskravene definert i tillegg 10 og 11. 

FELLESSKAPSMODELL FOR FARTSSKRIVERKORT 

KONTROLLKORT MEDLEMSSTAT 

1. Kontrollorgan (2.) Etternavn (3.) Fornavn  
4a.  Første dato kortet er gyldig 
(4b.) Kortets administrative utløpsdato 
4c.  Utstedende myndighet 
(4d.) Nr. for nasjonale administrative formål 
5b.  Kortnummer 
(6.)  Fotografi 
(7.)  Underskrift 8. Adresse  

Funnet kort sendes til: 

FORSIDE BAKSIDE 

SJÅFØRKORT MEDLEMSSTAT 

MYNDIGHETENS NAVN OG ADRESSE 

1. Etternavn  2. Fornavn 3. Fødselsdato 
4a. Første dato kortet er gyldig 
4b. Kortets administrative utløpsdato 
4c. Utstedende myndighet 
(4d.) Nr. for nasjonale administrative formål 
5a.  Førerkortnummer 5b. Kortnummer 
6. Fotografi 
7.  Underskrift (8.) Adresse 

Funnet kort sendes til: 

MYNDIGHETENS NAVN OG ADRESSE 

VERKSTEDKORT MEDLEMSSTAT 

1. Verkstedets navn (2.) Etternavn (3.) Fornavn 
4a.  Første dato kortet er gyldig 
4b. Kortets administrative utløpsdato 
4c.  Utstedende myndighet 
(4d.) Nr. for nasjonale administrative formål 
5b.  Kortnummer 

(7.)  Underskrift 8. Adresse 

Funnet kort sendes til: 

MYNDIGHETENS NAVN OG ADRESSE 

FORETAKSKORT MEDLEMSSTAT 

1. Foretaksnavn (2.) Etternavn (3.) Fornavn 
4a.  Første dato kortet er gyldig 
4b.  Kortets administrative utløpsdato 
4c.  Utstedende myndighet 
(4d.) Nr. for nasjonale administrative formål 
5b.  Kortnummer 

(7.)  Underskrift 8. Adresse 

Funnet kort sendes til: 

MYNDIGHETENS NAVN OG ADRESSE 
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239)  Fartsskriverkort skal kunne avleses med annet utstyr, for eksempel personlige datamaskiner. 

4.3 Standarder 

240)  Fartsskriverkort skal være i samsvar med følgende standarder: 

— ISO/IEC 7810 Identification cards — Physical characteristics. 

— ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit cards: 

— Del 1: Physical characteristics. 

— Del 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007). 

— Del 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006). 

— Del 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014). 

— Del 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006). 

— Del 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004). 

— Fartsskriverkort skal prøves i samsvar med ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards — Test methods 

— Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices. 

4.4 Spesifikasjoner for miljø og elektrisitet 

241)  Fartsskriverkortene skal kunne virke korrekt under alle klimaforhold som vanligvis råder på Fellesskapets 

territorium, og som et minstekrav i temperaturområdet -25 ºC til +70 ºC, med leilighetsvise verdier på høyst 

+85 ºC, der det med «leilighetsvis» menes en varighet på høyst 4 timer høyst 100 ganger i løpet av kortets 

levetid. 

242)  Fartsskriverkort skal kunne virke korrekt i fuktighetsområdet 10 % til 90 %. 

243)  Fartsskriverkortene skal kunne virke korrekt i fem år dersom de benyttes i samsvar med spesifikasjonene for 

miljø og elektrisitet. 

244)  Fartsskriverkort skal i drift være i samsvar med ECE R10, med henblikk på elektromagnetisk kompatibilitet, 

og skal være beskyttet mot elektrostatiske utladninger. 

4.5 Datalagring 

Med hensyn til dette avsnitt 

— registreres tid med en oppløsning på ett minutt, med mindre annet er angitt, 

— registreres kilometerstand med en oppløsning på én kilometer, 

— registreres hastigheter med en oppløsning på 1 km/t, 

— registreres posisjoner (breddegrader og lengdegrader) i grader og minutter med en oppløsning på 1/10 av et 

minutt. 

Fartsskriverkortets funksjoner, kommandoer og logiske strukturer som oppfyller kravene til datalagring, er 

nærmere angitt i tillegg 2. 

Dersom ikke annet er angitt, skal datalagring på fartsskriverkort organiseres på en slik måte at nye data erstatter de 

eldste dataene dersom planlagt minnestørrelse for bestemte registreringer er oppbrukt.  
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245)  I dette avsnitt fastsettes minste lagringskapasitet for de applikasjonenes ulike datafiler. Fartsskriverkortene 

skal overfor fartsskriveren kunne angi den faktiske lagringskapasiteten til disse datafilene. 

246)  Eventuelle ytterligere data som kan lagres på fartsskriverkort, knyttet til andre applikasjoner som kortet 

støtter, skal lagres i samsvar med direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF og i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EU) nr. 165/2014. 

247)  Hver masterfil (MF) til et fartsskriverkort skal inneholde opptil fem grunnleggende filer (EF) for kortstyring 

og identifikasjon av applikasjon og brikke, og to reserverte filer (DF, Dedicated File): 

— DF Tachograph (reservert fartsskriverfil), som inneholder applikasjonen som førstegenerasjons 

kjøretøyenheter kan bruke, finnes også på førstegenerasjons fartsskriverkort, 

— DF Tachograph_G2, som inneholder applikasjonen som bare annengenerasjons kjøretøyenheter kan 

bruke, finnes bare på annengenerasjons fartsskriverkort. 

Fullstendige opplysninger om fartsskriverkortenes struktur er angitt i tillegg 2. 

4.5.1 Grunnleggende filer for identifikasjon og håndtering av kort 

4.5.2 Identifikasjon av smartkort 

248)  Fartsskriverkort skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for smartkort: 

— klokkestopp (clock stop), 

— kortets serienummer (herunder produksjonsopplysninger), 

— kortets typegodkjenningsnummer, 

— identifikasjon av kortnavn (ID), 

— identifikasjon av kortprodusenten, 

— identifikator for integrert krets. 

4.5.2.1 Iden ti f ikas jon av brikke 

249)  Fartsskriverkort skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for integrerte kretser (IC): 

— den integrerte kretsens serienummer, 

— produksjonsopplysninger for den integrerte kretsen. 

4.5.2.2 DIR ( finnes bare i  annengenerasj ons fart sskriverkort )  

250)  Fartsskriverkort skal kunne lagre dataobjektene for identifikasjon av applikasjoner angitt i tillegg 2. 

4.5.2.3 ATR-informasjon (betinget ,  finnes bare i  annengeneras jons fart sskriverkort )  

251)  Fartsskriverkort skal kunne lagre følgende dataobjekter med utvidet informasjonslengde: 

— Dersom fartsskriverkortet støtter felt med utvidet lengde, dataobjektet med utvidet informasjonslengde 

som er angitt i tillegg 2.  
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4.5.2.4 Informasjon med u tvidet  lengde (betinget ,  finnes bare i  annen generasjons fart sskr iverkort)  

252)  Fartsskriverkort skal kunne lagre følgende dataobjekter med utvidet informasjonslengde: 

— Dersom fartsskriverkortet støtter felt med utvidet lengde, dataobjektene med utvidet informasjonslengde 

som er angitt i tillegg 2. 

4.5.3 Sjåførkort 

4.5.3.1 Far tsskriverappl ikasjon ( t i lgjengel ig for første -  og annengeneras jons  kjøretøyenheter )  

4.5.3.1.1  Identifikasjon av applikasjon 

253)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for applikasjoner: 

— identifikasjon av fartsskriverapplikasjonen, 

— identifikasjon av type fartsskriverkort. 

4.5.3.1.2  Nøkkel og sertifikater 

254)  Sjåførkortet skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del A. 

4.5.3.1.3  Kortidentifikasjon 

255)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kort: 

— kortnummer, 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, utstedelsesdato, 

— første dato kortet er gyldig, kortets utløpsdato. 

4.5.3.1.4  Identifikasjon av kortinnehaver 

256)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata om kortinnehaveren: 

— innehaverens etternavn, 

— innehaverens fornavn, 

— fødselsdato, 

— foretrukket språk. 

4.5.3.1.5  Overføring av data på kort 

257)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende opplysninger knyttet til overføring av data på kort: 

— dato og klokkeslett for siste overføring av data på kort (for andre formål enn kontroll). 

258)  Sjåførkortet skal kunne lagre én slik post. 

4.5.3.1.6  Førerkortinformasjon 

259)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data om førerkort: 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, 

— førerkortnummer (på kortets utstedelsesdato).  
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4.5.3.1.7  Hendelsesdata 

Med hensyn til dette punkt skal tiden registreres med en oppløsning på 1 sekund. 

260)  Sjåførkortet skal kunne lagre data knyttet til følgende hendelser som fartsskriveren har påvist mens kortet 

satt i: 

— tidsoverlapping (når kortet er årsak til hendelsen), 

— innsetting av kort under kjøring (når hendelsen gjelder kortet), 

— siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet (når hendelsen gjelder kortet), 

— brudd på strømforsyningen, 

— feil i bevegelsesdata, 

— forsøk på sikkerhetsbrudd. 

261)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data for disse hendelsene: 

— hendelseskode, 

— dato og klokkeslett for hendelsens start (eller for innsetting av kortet, dersom hendelsen pågikk på dette 

tidspunktet), 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt (eller for uttak av kortet, dersom hendelsen pågikk på dette 

tidspunktet), 

— VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet som hendelsen fant sted i. 

Merk: For hendelsen «tidsoverlapping» 

— skal dato og klokkeslett for hendelsens start svare til dato og klokkeslett for uttak av kortet fra det 

forrige kjøretøyet, 

— skal dato og klokkeslett for hendelsens slutt svare til dato og klokkeslett for innsetting av kortet i det 

aktuelle kjøretøyet, 

— skal kjøretøydata svare til det aktuelle kjøretøyet der hendelsen oppstod. 

Merk: For hendelsen «siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet» 

— skal dato og klokkeslett for hendelsens start svare til dato og klokkeslett for innsetting av kortet for 

sesjonen som ikke ble korrekt avsluttet, 

— skal dato og klokkeslett for hendelsens slutt svare til dato og klokkeslett for innsetting av kortet for 

sesjonen da hendelsen ble påvist (aktuell sesjon), 

— skal kjøretøydata svare til kjøretøyet der sesjonen ikke ble korrekt avsluttet. 

262)  Sjåførkortet skal kunne lagre data for de seks siste hendelsene av hver type (dvs. 36 hendelser). 

4.5.3.1.8  Feildata 

Med hensyn til dette punkt skal tiden registreres med en oppløsning på 1 sekund. 

263)  Sjåførkortet skal kunne lagre data knyttet til følgende feil som fartsskriveren har påvist mens kortet satt i: 

— kortfeil (når kortet er opprinnelsen for feilen), 

— feil ved fartsskriver.  
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264)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data for disse feilene: 

— feilkode, 

— dato og klokkeslett for feilens start (eller for innsetting av kortet, dersom feilen pågikk på dette 

tidspunktet), 

— dato og klokkeslett for feilens slutt (eller for uttak av kortet, dersom feilen pågikk på dette tidspunktet), 

— VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet som feilen fant sted i. 

265)  Sjåførkortet skal kunne lagre data for de tolv siste feilene av hver type (dvs. 24 feil). 

4.5.3.1.9  Data om føreraktivitet 

266)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data for hver kalenderdag kortet er blitt brukt, eller som sjåføren 

manuelt har lagt inn aktiviteter for: 

— dato, 

— en teller for daglig tilstedeværelse (økes med én for hver av de aktuelle kalenderdagene), 

— samlet strekning tilbakelagt av føreren på den aktuelle dagen, 

— førerstatus kl. 00.00, 

— når føreren har endret aktivitet og/eller kjørestatus, og/eller har satt inn eller tatt ut kortet sitt: 

— kjørestatus (FLERE FØRERE, ÉN FØRER), 

— kortleseråpning (FØRER, ANNENFØRER), 

— kortstatus (SATT INN, IKKE SATT INN), 

— aktivitet (KJØRING, TILGJENGELIGHET, ARBEID, PAUSE/HVILE), 

— tidspunkt for endringen. 

267)  Sjåførkortets minne skal kunne oppbevare data om føreraktivitet i minst 28 dager (gjennomsnittsaktiviteten 

for en fører defineres som 93 aktivitetsendringer per dag). 

268)  Dataene som er angitt under krav 261, 264 og 266, skal lagres på en måte som gjør det mulig å hente 

aktivitetene i den rekkefølgen de har funnet sted, også ved tidsoverlapping. 

4.5.3.1.10  Data om benyttede kjøretøyer 

269)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data for hver kalenderdag kortet er blitt brukt, og for hver 

bruksperiode for et gitt kjøretøy den aktuelle dagen (en slik periode omfatter alle fortløpende sykluser med 

innsetting/uttak av kortet i kjøretøyet, som «sett» av kortet): 

— dato og klokkeslett for første bruk av kjøretøyet (dvs. første kortinnsetting for denne bruksperioden for 

kjøretøyet, eller 00.00, dersom det aktuelle tidspunktet er innenfor bruksperioden), 

— kjøretøyets kilometerstand på det aktuelle tidspunktet, 

— dato og klokkeslett for siste bruk av kjøretøyet (dvs. siste kortuttak for denne bruksperioden for 

kjøretøyet, eller 23.59 dersom det aktuelle tidspunktet er innenfor bruksperioden), 

— kjøretøyets kilometerstand på det aktuelle tidspunktet, 

— kjøretøyets registreringsnummer (VRN) og registreringsmedlemsstat.  
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270)  Sjåførkortet skal kunne lagre minst 84 slike poster. 

4.5.3.1.11  Steder der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter 

271)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til steder der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter, 

som lagt inn av føreren: 

— dato og klokkeslett for innleggingen (eller dato/klokkeslett knyttet til innleggingen dersom innleggingen 

utføres under den manuelle innleggingsprosedyren), 

— type innlegging (start eller slutt, forhold ved innlegging), 

— stat og region som legges inn, 

— kjøretøyets kilometerstand. 

272)  Sjåførkortets minne skal kunne lagre minst 42 par med slike poster. 

4.5.3.1.12  Data om kortsesjon 

273)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kjøretøyet der kortets aktuelle sesjon ble åpnet: 

— dato og klokkeslett da sesjonen ble åpnet (dvs. innsetting av kortet) med en oppløsning på 1 sekund, 

— kjøretøyets registreringsnummer (VRN) og registreringsmedlemsstat. 

4.5.3.1.13  Data om kontrollaktivitet 

274)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kontrollaktiviteter: 

— dato og klokkeslett for kontrollen, 

— kontrollkortets nummer og kortutstedende medlemsstat, 

— kontrolltype (visning på skjerm og/eller utskrift og/eller overføring fra kjøretøyenhet og/eller overføring 

fra kort (se merknad)), 

— overført periode, ved overføring, 

— VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet der kontrollen fant sted. 

Merknad: En overføring fra kort vil bli registrert bare dersom den skjer gjennom en fartsskriver. 

275)  Sjåførkortet skal kunne lagre én slik post. 

4.5.3.1.14  Data om særlige forhold 

276)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til særlige forhold som ble lagt inn mens kortet satt i 

(uansett kortleseråpning): 

— dato og klokkeslett for innleggingen, 

— typen særlig forhold. 

277)  Sjåførkortet skal kunne lagre minst 56 slike poster.  
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4.5.3.2 Annengenerasjons  fart sskr iverappl ikasjon  (ikke t i lgjengel ig for  førstegenerasjons 

kjøretøyenhet)  

4.5.3.2.1  Identifikasjon av applikasjon 

278)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for applikasjoner: 

— identifikasjon av fartsskriverapplikasjonen, 

— identifikasjon av type fartsskriverkort. 

4.5.3.2.2  Nøkler og sertifikater 

279)  Sjåførkortet skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del B. 

4.5.3.2.3  Kortidentifikasjon 

280)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kort: 

— kortnummer, 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, utstedelsesdato, 

— første dato kortet er gyldig, kortets utløpsdato. 

4.5.3.2.4  Identifikasjon av kortinnehaver 

281)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata om kortinnehaveren: 

— innehaverens etternavn, 

— innehaverens fornavn, 

— fødselsdato, 

— foretrukket språk. 

4.5.3.2.5  Overføring av data på kort 

282)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende opplysninger knyttet til overføring av data på kort: 

— dato og klokkeslett for siste overføring av data på kort (for andre formål enn kontroll). 

283)  Sjåførkortet skal kunne lagre én slik post. 

4.5.3.2.6  Førerkortinformasjon 

284)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data om førerkort: 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, 

— førerkortnummer (på kortets utstedelsesdato). 

4.5.3.2.7  Hendelsesdata 

Med hensyn til dette punkt skal tiden registreres med en oppløsning på 1 sekund.  
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285)  Sjåførkortet skal kunne lagre data knyttet til følgende hendelser som fartsskriveren har påvist mens kortet 

satt i: 

— tidsoverlapping (når kortet er årsak til hendelsen), 

— innsetting av kort under kjøring (når hendelsen gjelder kortet), 

— siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet (når hendelsen gjelder kortet), 

— brudd på strømforsyningen, 

— feil ved kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon, 

— mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren, 

— feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr, 

— feil i bevegelsesdata, 

— kjøretøybevegelseskonflikt, 

— forsøk på sikkerhetsbrudd, 

— tidskonflikt. 

286)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data for disse hendelsene: 

— hendelseskode, 

— dato og klokkeslett for hendelsens start (eller for innsetting av kortet, dersom hendelsen pågikk på dette 

tidspunktet), 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt (eller for uttak av kortet, dersom hendelsen pågikk på dette 

tidspunktet), 

— VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet som hendelsen fant sted i. 

Merk: For hendelsen «tidsoverlapping» 

— skal dato og klokkeslett for hendelsens start svare til dato og klokkeslett for uttak av kortet fra det 

foregående kjøretøyet, 

— skal dato og klokkeslett for hendelsens slutt svare til dato og klokkeslett for innsetting av kortet i det 

aktuelle kjøretøyet, 

— skal kjøretøydata svare til det aktuelle kjøretøyet der hendelsen oppstod. 

Merk: For hendelsen «siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet» 

— skal dato og klokkeslett for hendelsens start svare til dato og klokkeslett for innsetting av kortet for 

sesjonen som ikke ble korrekt avsluttet, 

— skal dato og klokkeslett for hendelsens slutt svare til dato og klokkeslett for innsetting av kortet for 

sesjonen da hendelsen ble påvist (aktuell sesjon), 

— skal kjøretøydata svare til kjøretøyet der sesjonen ikke ble korrekt avsluttet. 

287)  Sjåførkortet skal kunne lagre data for de seks siste hendelsene av hver type (dvs. 66 hendelser). 

4.5.3.2.8  Feildata 

Med hensyn til dette punkt skal tiden registreres med en oppløsning på 1 sekund.  
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288)  Sjåførkortet skal kunne lagre data knyttet til følgende feil som fartsskriveren har påvist mens kortet satt i: 

— kortfeil (når kortet er opprinnelsen for feilen), 

— feil ved fartsskriver. 

289)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data for disse feilene: 

— feilkode, 

— dato og klokkeslett for feilens start (eller for innsetting av kortet, dersom feilen pågikk på dette 

tidspunktet), 

— dato og klokkeslett for feilens slutt (eller for uttak av kortet, dersom feilen pågikk på dette tidspunktet), 

— VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet som feilen fant sted i. 

290)  Sjåførkortet skal kunne lagre data for de tolv siste feilene av hver type (dvs. 24 feil). 

4.5.3.2.9  Data om føreraktivitet 

291)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data for hver kalenderdag kortet er blitt brukt, eller som sjåføren 

manuelt har lagt inn aktiviteter for: 

— dato, 

— en teller for daglig tilstedeværelse (økes med én for hver av de aktuelle kalenderdagene), 

— samlet strekning tilbakelagt av føreren på den aktuelle dagen, 

— førerstatus kl. 00.00, 

— når føreren har endret aktivitet og/eller kjørestatus, og/eller har satt inn eller tatt ut kortet sitt: 

— kjørestatus (FLERE FØRERE, ÉN FØRER), 

— kortleseråpning (FØRER, ANNENFØRER), 

— kortstatus (SATT INN, IKKE SATT INN), 

— aktivitet (KJØRING, TILGJENGELIGHET, ARBEID, PAUSE/HVILE), 

— tidspunkt for endringen. 

292)  Sjåførkortets minne skal kunne oppbevare data om føreraktivitet i minst 28 dager (gjennomsnittsaktiviteten 

for en fører defineres som 93 aktivitetsendringer per dag). 

293)  Dataene som er angitt under krav 286, 289 og 291, skal lagres på en måte som gjør det mulig å hente 

aktivitetene i den rekkefølgen de har funnet sted, også ved tidsoverlapping. 

4.5.3.2.10  Data om benyttede kjøretøyer 

294)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data for hver kalenderdag kortet er blitt brukt, og for hver 

bruksperiode for et gitt kjøretøy den aktuelle dagen (en slik periode omfatter alle fortløpende sykluser med 

innsetting/uttak av kortet i kjøretøyet, som «sett» av kortet): 

— dato og klokkeslett for første bruk av kjøretøyet (dvs. første kortinnsetting for denne bruksperioden for 

kjøretøyet, eller 00.00, dersom det aktuelle tidspunktet er innenfor bruksperioden),  
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— kjøretøyets kilometerstand på tidspunktet for første bruk, 

— dato og klokkeslett for siste bruk av kjøretøyet (dvs. siste kortuttak for denne bruksperioden for 

kjøretøyet, eller 23.59 dersom det aktuelle tidspunktet er innenfor bruksperioden), 

— kjøretøyets kilometerstand på tidspunktet for siste bruk, 

— kjøretøyets registreringsnummer (VRN) og registreringsmedlemsstat, 

— kjøretøyets understellsnummer (VIN). 

295)  Sjåførkortet skal kunne lagre minst 84 slike poster. 

4.5.3.2.11  Steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og/eller slutter 

296)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til steder der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter, 

som lagt inn av føreren: 

— dato og klokkeslett for innleggingen (eller dato/klokkeslett knyttet til innleggingen dersom innleggingen 

utføres under den manuelle innleggingsprosedyren), 

— type innlegging (start eller slutt, forhold ved innlegging), 

— stat og region som legges inn, 

— kjøretøyets kilometerstand, 

— kjøretøyets posisjon, 

— GNSS-nøyaktighet, dato og klokkeslett da posisjonen ble fastsatt. 

297)  Sjåførkortets minne skal kunne lagre minst 84 par med slike poster. 

4.5.3.2.12  Data om kortsesjon 

298)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kjøretøyet der kortets aktuelle sesjon ble åpnet: 

— dato og klokkeslett da sesjonen ble åpnet (dvs. innsetting av kortet) med en oppløsning på 1 sekund, 

— kjøretøyets registreringsnummer (VRN) og registreringsmedlemsstat. 

4.5.3.2.13  Data om kontrollaktivitet 

299)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kontrollaktiviteter: 

— dato og klokkeslett for kontrollen, 

— kontrollkortets nummer og kortutstedende medlemsstat, 

— kontrolltype (visning på skjerm og/eller utskrift og/eller overføring fra kjøretøyenhet og/eller overføring 

fra kort (se merknad)), 

— overført periode, ved overføring, 

— VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet der kontrollen fant sted. 

Merk: Sikkerhetskravene innebærer at en overføring fra kort vil bli registrert bare dersom den skjer gjennom 

en fartsskriver. 

300)  Sjåførkortet skal kunne lagre én slik post.  
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4.5.3.2.14  Data om særlige forhold 

301)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til særlige forhold som ble lagt inn mens kortet satt i 

(uansett kortleseråpning): 

— dato og klokkeslett for innleggingen, 

— typen særlig forhold. 

302)  Sjåførkortet skal kunne lagre minst 56 slike poster. 

4.5.3.2.15  Data om benyttede kjøretøyenheter 

303)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til de forskjellige kjøretøyenhetene der kortet ble brukt: 

— dato og klokkeslett for start av kjøretøyenhetens bruksperiode (dvs. første innsetting av kort i 

kjøretøyenheten for perioden), 

— kjøretøyenhetens produsent, 

— type kjøretøyenhet, 

— versjonsnummer på kjøretøyenhetens programvare. 

304)  Sjåførkortet skal kunne lagre minst 84 slike poster. 

4.5.3.2.16  Data om de stedene der tre timers kontinuerlig kjøretid nås 

305)  Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kjøretøyets posisjon der et multiplum av tre timers 

kontinuerlig kjøretid nås: 

— dato og klokkeslett da kortinnehaverens kontinuerlige kjøretid når et multiplum av tre timer, 

— kjøretøyets posisjon, 

— GNSS-nøyaktighet, dato og klokkeslett da posisjonen ble fastsatt. 

306)  Sjåførkortet skal kunne lagre minst 252 slike poster. 

4.5.4 Verkstedkort 

4.5.4.1 Far tsskriverappl ikasjon ( t i lgjengel ig for første -  og annengeneras jons  kjøretøyenheter )  

4.5.4.1.1  Identifikasjon av applikasjon 

307)  Verkstedkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for applikasjoner: 

— identifikasjon av fartsskriverapplikasjonen, 

— identifikasjon av type fartsskriverkort. 

4.5.4.1.2  Nøkler og sertifikater 

308)  Verkstedkortet skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del A.  
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309)  Verkstedkortet skal kunne lagre et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode). 

4.5.4.1.3  Kortidentifikasjon 

310)  Verkstedkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kort: 

— kortnummer, 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, utstedelsesdato, 

— første dato kortet er gyldig, kortets utløpsdato. 

4.5.4.1.4  Identifikasjon av kortinnehaver 

311)  Verkstedkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata om kortinnehaveren: 

— verkstedets navn, 

— verkstedets adresse, 

— innehaverens etternavn, 

— innehaverens fornavn, 

— foretrukket språk. 

4.5.4.1.5  Overføring av data på kort 

312)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om overføring av data på kort på samme måte som et sjåførkort. 

4.5.4.1.6  Kalibrerings- og tidsjusteringsdata 

313)  Verkstedkortet skal kunne lagre poster om kalibreringer og/eller tidsjusteringer som er utført mens kortet er 

satt inn i en fartsskriver. 

314)  Hver kalibreringspost skal kunne inneholde følgende data: 

— formålet med kalibreringen (aktivering, første installasjon, installasjon, periodisk inspeksjon), 

— kjøretøyidentifikasjon, 

— parametrer som er oppdatert eller bekreftet: w, k, l, dekkdimensjon, innstilling av hastighetsbegrenser, 

kilometerstand (nye og gamle verdier), dato og klokkeslett (nye og gamle verdier), 

— identifikasjon av fartsskriveren (kjøretøyenhetens delenummer, kjøretøyenhetens serienummer, 

bevegelsesfølerens serienummer). 

315)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 88 slike poster. 

316)  Verkstedkortet skal ha en teller som angir det samlede antallet kalibreringer som er utført med kortet. 

317)  Verkstedkortet skal ha en teller som angir antallet kalibreringer som er utført siden siste overføring.  
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4.5.4.1.7  Data om hendelser og feil 

318)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om hendelser og feil på samme måte som et sjåførkort. 

319)  Verkstedkortet skal kunne lagre data for de tre siste hendelsene av hver type (dvs. 18 hendelser) og de seks 

siste feilene av hver type (dvs. 12 feil). 

4.5.4.1.8  Data om føreraktivitet 

320)  Verkstedkortet skal kunne lagre data om føreraktivitet på samme måte som et sjåførkort. 

321)  Verkstedkortet skal kunne oppbevare data om føreraktivitet i minst 1 dag med gjennomsnittlig føreraktivitet. 

4.5.4.1.9  Data om benyttede kjøretøyer 

322)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om benyttede kjøretøyer på samme måte som et sjåførkort. 

323)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 4 slike poster. 

4.5.4.1.10  Data om daglig arbeidstids begynnelse og/eller slutt 

324)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om daglig arbeidstids begynnelse og/eller slutt på samme måte 

som et sjåførkort. 

325)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 3 par med slike poster. 

4.5.4.1.11  Data om kortsesjon 

326)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om kortsesjoner på samme måte som et sjåførkort. 

4.5.4.1.12  Data om kontrollaktivitet 

327)  Verkstedkortet skal kunne lagre data om kontrollaktiviteter på samme måte som et sjåførkort. 

4.5.4.1.13  Data om særlige forhold 

328)  Verkstedkortet skal kunne lagre data som gjelder særlige forhold på samme måte som et sjåførkort. 

329)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 2 slike poster. 

4.5.4.2 Annengenerasjons  fart sskr iverappl ikasjon  (ikke t i lgjengel ig for  førstegenerasjons 

kjøretøyenhet)  

4.5.4.2.1  Identifikasjon av applikasjon 

330)  Verkstedkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for applikasjoner: 

— identifikasjon av fartsskriverapplikasjonen, 

— identifikasjon av type fartsskriverkort.  
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4.5.4.2.2  Nøkler og sertifikater 

331)  Verkstedkortet skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del B. 

332)  Verkstedkortet skal kunne lagre et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode). 

4.5.4.2.3  Kortidentifikasjon 

333)  Verkstedkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kort: 

— kortnummer, 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, utstedelsesdato, 

— første dato kortet er gyldig, kortets utløpsdato. 

4.5.4.2.4  Identifikasjon av kortinnehaver 

334)  Verkstedkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata om kortinnehaveren: 

— verkstedets navn, 

— verkstedets adresse, 

— innehaverens etternavn, 

— innehaverens fornavn, 

— foretrukket språk. 

4.5.4.2.5  Overføring av data på kort 

335)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om overføring av data på kort på samme måte som et sjåførkort. 

4.5.4.2.6  Kalibrerings- og tidsjusteringsdata 

336)  Verkstedkortet skal kunne lagre poster om kalibreringer og/eller tidsjusteringer som er utført mens kortet er 

satt inn i en fartsskriver. 

337)  Hver kalibreringspost skal kunne inneholde følgende data: 

— formålet med kalibreringen (aktivering, første installasjon, installasjon, periodisk inspeksjon), 

— kjøretøyidentifikasjon, 

— parametrer som er oppdatert eller bekreftet: w, k, l, dekkdimensjon, innstilling av hastighetsbegrenser, 

kilometerstand (nye og gamle verdier), dato og klokkeslett (nye og gamle verdier), 

— identifikasjon av fartsskriveren (kjøretøyenhetens delenummer, kjøretøyenhetens serienummer, 

bevegelsesfølerens serienummer, serienummer for innretningen for fjernkommunikasjon og 

serienummeret for det eksterne GNSS-utstyret, dersom det er relevant), 

— type forsegling og identifikator for alle forseglinger, 

— kjøretøyenhetens mulighet til å bruke førstegenerasjons fartsskriverkort (aktivert eller ikke).  
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338)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 88 slike poster. 

339)  Verkstedkortet skal ha en teller som angir det samlede antallet kalibreringer som er utført med kortet. 

340)  Verkstedkortet skal ha en teller som angir antallet kalibreringer som er utført siden siste overføring. 

4.5.4.2.7  Data om hendelser og feil 

341)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om hendelser og feil på samme måte som et sjåførkort. 

342)  Verkstedkortet skal kunne lagre data for de tre siste hendelsene av hver type (dvs. 33 hendelser) og de seks 

siste feilene av hver type (dvs. 12 feil). 

4.5.4.2.8  Data om føreraktivitet 

343)  Verkstedkortet skal kunne lagre data om føreraktivitet på samme måte som et sjåførkort. 

344)  Verkstedkortet skal kunne oppbevare data om føreraktivitet i minst 1 dag med gjennomsnittlig føreraktivitet. 

4.5.4.2.9  Data om benyttede kjøretøyer 

345)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om benyttede kjøretøyer på samme måte som et sjåførkort. 

346)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 4 slike poster. 

4.5.4.2.10  Data om daglig arbeidstids begynnelse og/eller slutt 

347)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om daglig arbeidstids begynnelse og/eller slutt på samme måte 

som et sjåførkort. 

348)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 3 par med slike poster. 

4.5.4.2.11  Data om kortsesjon 

349)  Verkstedkortet skal kunne lagre dataposter om kortsesjoner på samme måte som et sjåførkort. 

4.5.4.2.12  Data om kontrollaktivitet 

350)  Verkstedkortet skal kunne lagre data om kontrollaktiviteter på samme måte som et sjåførkort. 

4.5.4.2.13  Data om benyttede kjøretøyenheter 

351)  Verkstedkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til de forskjellige kjøretøyenhetene der kortet ble 

brukt: 

— dato og klokkeslett for start av kjøretøyenhetens bruksperiode (dvs. første innsetting av kort i 

kjøretøyenheten for perioden), 

— kjøretøyenhetens produsent,  
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— type kjøretøyenhet, 

— versjonsnummer på kjøretøyenhetens programvare. 

352)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 4 slike poster. 

4.5.4.2.14  Data om de stedene der tre timers kontinuerlig kjøretid nås 

353)  Verkstedkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kjøretøyets posisjon der et multiplum av tre timers 

kontinuerlig kjøretid nås: 

— dato og klokkeslett da kortinnehaverens kontinuerlige kjøretid når et multiplum av tre timer, 

— kjøretøyets posisjon, 

— GNSS-nøyaktighet, dato og klokkeslett da posisjonen ble fastsatt. 

354)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 18 slike poster. 

4.5.4.2.15  Data om særlige forhold 

355)  Verkstedkortet skal kunne lagre data som gjelder særlige forhold på samme måte som et sjåførkort. 

356)  Verkstedkortet skal kunne lagre minst 2 slike poster. 

4.5.5 Kontrollkort 

4.5.5.1 Far tsskriverappl ikasjon ( t i lgjengel ig for første -  og annengeneras jons  k jøretøyenheter )  

4.5.5.1.1  Identifikasjon av applikasjon 

357)  Kontrollkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for applikasjoner: 

— identifikasjon av fartsskriverapplikasjonen, 

— identifikasjon av type fartsskriverkort. 

4.5.5.1.2  Nøkler og sertifikater 

358)  Kontrollkortet skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del A. 

4.5.5.1.3  Kortidentifikasjon 

359)  Kontrollkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kort: 

— kortnummer, 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, utstedelsesdato, 

— første dato kortet er gyldig, kortets utløpsdato (eventuelt). 

4.5.5.1.4  Identifikasjon av kortinnehaver 

360)  Kontrollkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata om kortinnehaveren: 

— kontrollorganets navn, 

— kontrollorganets adresse,  
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— innehaverens etternavn, 

— innehaverens fornavn, 

— foretrukket språk. 

4.5.5.1.5  Data om kontrollaktivitet 

361)  Kontrollkortet skal kunne lagre følgende data om kontrollaktivitet: 

— dato og klokkeslett for kontrollen, 

— type kontroll (visning på skjerm og/eller utskrift og/eller overføring av data fra kjøretøyenhet og/eller 

overføring av data på kort og/eller kontroll av kalibrering ved veien), 

— overført periode (eventuelt), 

— VRN og nasjonal registreringsmyndighet for det kontrollerte kjøretøyet, 

— kortnummer og utstedende medlemsstat for det kontrollerte sjåførkortet. 

362)  Kontrollkortet skal kunne lagre minst 230 slike poster. 

4.5.5.2 Annengenerasjons  fart sskr iverappl ikasjon  (ikke t i lgjengel ig for  fø rstegenerasjons 

kjøretøyenhet)  

4.5.5.2.1  Identifikasjon av applikasjon 

363)  Kontrollkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for applikasjoner: 

— identifikasjon av fartsskriverapplikasjonen, 

— identifikasjon av type fartsskriverkort. 

4.5.5.2.2  Nøkler og sertifikater 

364)  Kontrollkortet skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del B. 

4.5.5.2.3  Kortidentifikasjon 

365)  Kontrollkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kort: 

— kortnummer, 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, utstedelsesdato, 

— første dato kortet er gyldig, kortets utløpsdato (eventuelt). 

4.5.5.2.4  Identifikasjon av kortinnehaver 

366)  Kontrollkortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata om kortinnehaveren: 

— kontrollorganets navn, 

— kontrollorganets adresse, 

— innehaverens etternavn, 

— innehaverens fornavn, 

— foretrukket språk.  
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4.5.5.2.5  Data om kontrollaktivitet 

367)  Kontrollkortet skal kunne lagre følgende data om kontrollaktivitet: 

— dato og klokkeslett for kontrollen, 

— type kontroll (visning på skjerm og/eller utskrift og/eller overføring av data fra kjøretøyenhet og/eller 

overføring av data på kort og/eller kontroll av kalibrering ved veien), 

— overført periode (eventuelt), 

— VRN og nasjonal registreringsmyndighet for det kontrollerte kjøretøyet, 

— kortnummer og utstedende medlemsstat for det kontrollerte sjåførkortet. 

368)  Kontrollkortet skal kunne lagre minst 230 slike poster. 

4.5.6 Foretakskort 

4.5.6.1 Far tsskriverappl ikasjon ( t i lgjengel ig for første -  og annengeneras jons  kjøretøyenheter )  

4.5.6.1.1  Identifikasjon av applikasjon 

369)  Foretakskortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for applikasjoner: 

— identifikasjon av fartsskriverapplikasjonen, 

— identifikasjon av type fartsskriverkort. 

4.5.6.1.2  Nøkler og sertifikater 

370)  Foretakskortet skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del A. 

4.5.6.1.3  Kortidentifikasjon 

371)  Foretakskortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kort: 

— kortnummer, 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, utstedelsesdato, 

— første dato kortet er gyldig, kortets utløpsdato (eventuelt). 

4.5.6.1.4  Identifikasjon av kortinnehaver 

372)  Foretakskortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata om kortinnehaveren: 

— foretakets navn, 

— foretakets adresse. 

4.5.6.1.5  Data om foretakets aktivitet 

373)  Foretakskortet skal kunne lagre følgende data om foretakets aktivitet: 

— dato og klokkeslett for aktiviteten, 

— type aktivitet (låsing og/eller åpning av kjøretøyenhet og/eller overføring fra kjøretøyenhet og/eller 

overføring fra kort), 

— overført periode (eventuelt),  
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— VRN og nasjonal registreringsmyndighet for kjøretøyet, 

— kortnummer og kortutstedende medlemsstat (ved overføring fra kort). 

374)  Foretakskortet skal kunne lagre minst 230 slike poster. 

4.5.6.2 Annengenerasjons  fart sskr iverappl ikasjon  (ikke t i lgjengel ig for  førstegenerasjons 

kjøretøyenhet)  

4.5.6.2.1  Identifikasjon av applikasjon 

375)  Foretakskortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for applikasjoner: 

— identifikasjon av fartsskriverapplikasjonen, 

— identifikasjon av type fartsskriverkort. 

4.5.6.2.2  Nøkler og sertifikater 

376)  Foretakskortet skal kunne lagre et antall kryptonøkler og sertifikater, som angitt i tillegg 11 del B. 

4.5.6.2.3  Kortidentifikasjon 

377)  Foretakskortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata for kort: 

— kortnummer, 

— utstedende medlemsstat, navn på utstedende myndighet, utstedelsesdato, 

— første dato kortet er gyldig, kortets utløpsdato (eventuelt). 

4.5.6.2.4  Identifikasjon av kortinnehaver 

378)  Foretakskortet skal kunne lagre følgende identifikasjonsdata om kortinnehaveren: 

— foretakets navn, 

— foretakets adresse. 

4.5.6.2.5  Data om foretakets aktivitet 

379)  Foretakskortet skal kunne lagre følgende data om foretakets aktivitet: 

— dato og klokkeslett for aktiviteten, 

— type aktivitet (låsing og/eller åpning av kjøretøyenhet og/eller overføring fra kjøretøyenhet og/eller 

overføring fra kort), 

— overført periode (eventuelt), 

— VRN og nasjonal registreringsmyndighet for kjøretøyet, 

— kortnummer og kortutstedende medlemsstat (ved overføring fra kort). 

380)  Foretakskortet skal kunne lagre minst 230 slike poster.  
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5.  INSTALLERING AV FARTSSKRIVER 

5.1 Installering 

381)  Nye fartsskrivere skal leveres i ikke-aktivert stand til installatører eller kjøretøyprodusenter, med alle 

kalibreringsparametrene oppført i kapittel 3.21 justert til hensiktsmessige og gyldige standardverdier. 

Dersom ingen bestemt verdi er passende, skal bokstavparametrer settes til strenger med «?» og 

tallparametrer til «0». Levering av sikkerhetsrelaterte deler til fartsskriveren kan begrenses dersom dette er 

nødvendig under sikkerhetssertifiseringen. 

382)  Før fartsskriveren aktiveres, skal den gi tilgang til kalibreringsfunksjonen, også når den ikke er i 

kalibreringsmodus. 

383)  Før fartsskriveren aktiveres, skal den verken registrere eller lagre dataene nevnt i nr. 3.12.3, 3.12.9 og 

3.12.12-3.12.15. 

384)  Under installeringen skal kjøretøyprodusenten forhåndsjustere alle kjente parametrer. 

385)  Kjøretøyprodusenter eller installatører skal aktivere den installerte fartsskriveren senest før kjøretøyet tas i 

bruk i henhold til virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006. 

386)  Fartsskriveren skal aktiveres automatisk ved første innsetting av et verkstedkort i en av kortleserne. 

387)  Eventuell påkrevd særlig paring mellom bevegelsesføleren og kjøretøyenheten skal skje automatisk før eller 

under aktivering. 

388)  På samme måte skal eventuell særlig kopling mellom det eksterne GNSS-utstyret og kjøretøyenheten skje 

automatisk før eller under aktivering. 

389)  Når fartsskriveren er aktivert, skal den fullt ut opprettholde funksjoner og tilgangsrettigheter til data. 

390)  Når fartsskriveren er aktivert, skal den sende de sikrede dataene som er nødvendige for å kunne foreta 

målrettet kontroll ved veien, til innretningen for fjernkommunikasjon. 

391)  Fartsskriverens registrerings- og lagringsfunksjoner skal være i full funksjon etter aktiveringen. 

392)  Installeringen skal etterfølges av en kalibrering. Den første kalibreringen må ikke nødvendigvis omfatte 

innlegging av kjøretøyets registreringsnummer (VRN), dersom dette ikke er kjent av det godkjente 

verkstedet som skal foreta kalibreringen. I slike tilfeller, og bare på dette tidspunktet, skal det være mulig for 

kjøretøyets eier å legge inn kjøretøyets VRN ved hjelp av sitt foretakskort før kjøretøyet tas i bruk i samsvar 

med virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 (f.eks. ved å bruke kommandoer i en relevant 

menystruktur i kjøretøyenhetens brukergrensesnitt.)(1). Alle oppdateringer eller bekreftelser av denne 

verdien skal være mulig bare ved bruk av et verkstedkort. 

393)  Installering av eksternt GNSS-utstyr krever koplingen til kjøretøyenheten og etterfølgende kontroll av 

GNSS-posisjonsinformasjon. 

394)  Fartsskriveren skal være slik plassert i kjøretøyet at føreren har tilgang til de nødvendige funksjonene fra 

førersetet.  

  

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1. 
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5.2 Installasjonsplate 

395)  Når fartsskriveren er kontrollert etter installeringen, skal en installasjonsplate plasseres lett synlig og lett 

tilgjengelig på fartsskriveren. Dersom dette ikke er mulig, skal platen festes på kjøretøyets B-stolpe slik at 

den er lett synlig. For kjøretøyer som ikke har noen B-stolpe, skal installasjonsplaten festes på dørkarmen på 

førerens side av kjøretøyet og i alle tilfeller være lett synlig. 

Etter hver inspeksjon av fartsskriveren ved en godkjent installatør eller et godkjent verksted skal 

installasjonsplaten skiftes ut med en ny. 

396)  Platen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

— den godkjente installatørens eller det godkjente verkstedets navn, adresse eller firma, 

— kjøretøyets kilometerfaktor, uttrykt som «w = ... imp/km», 

— fartsskriverens konstant, uttrykt som «k = ... imp/km», 

— dekkenes rulleomkrets, uttrykt som «l = ... mm», 

— dekkdimensjon, 

— dato for måling av kjøretøyets kilometerfaktor og dekkenes rulleomkrets, 

— kjøretøyets understellsnummer, 

— forekomst (eller ikke) av eksternt GNSS-utstyr, 

— det eksterne GNSS-utstyrets serienummer, 

— serienummeret til innretningen for fjernkommunikasjon, 

— serienummeret til alle forseglinger, 

— del av kjøretøyet der adapteren eventuelt er installert, 

— del av kjøretøyet der bevegelsesføleren er installert, dersom den ikke er koplet til girkassen eller det 

ikke brukes en adapter, 

— en beskrivelse av fargen på kabelen mellom adapteren og den delen av kjøretøyet som forsyner 

adapteren med impulser, 

— serienummeret til adapterens innebygde bevegelsesføler. 

397)  For kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som er utstyrt med en adapter i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 

nr. 68/2009(1), som sist endret, og der det ikke er mulig å ta med alle nødvendige opplysninger som 

beskrevet i krav 396, kan en ekstraplate benyttes. I så fall skal ekstraplaten minst inneholde de siste fire 

strekpunktene beskrevet i krav 396. 

Dersom en slik ekstraplate benyttes, skal den festes ved eller ved siden av den første platen beskrevet i 

krav 396, og skal ha samme beskyttelsesnivå. Videre skal ekstraplaten også inneholde navn, adresse eller 

firma til den godkjente installatøren eller det godkjente verkstedet som utførte installeringen, samt 

installeringsdatoen.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2009 av 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) 

nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EUT L 21 av 24.1.2009, s. 3). 
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5.3 Forsegling 

398)  Følgende deler skal være forseglet: 

— alle tilkoplinger som dersom de frakoples, vil føre til endringer som ikke kan avdekkes, eller datatap 

som ikke kan avdekkes (dette kan f.eks. gjelde for monteringen av bevegelsesføleren på girkassen, 

adapteren for kjøretøyer av type M1/N1, den eksterne GNSS-tilkoplingen eller kjøretøyenheten), 

— installasjonsplaten, med mindre den er slik festet at den ikke kan fjernes uten at påskriften blir ødelagt. 

399)  Forseglingene som er nevnt ovenfor, kan fjernes 

— i nødstilfeller, 

— for å installere, justere eller reparere en hastighetsbegrenser eller annen innretning som bidrar til 

trafikksikkerheten, forutsatt at fartsskriveren fortsetter å virke på en pålitelig og korrekt måte, og 

forsegles på nytt av en godkjent installatør eller et godkjent verksted (i samsvar med bestemmelsene i 

kapittel 6) umiddelbart etter installeringen av hastighetsbegrenseren eller annen innretning som bidrar til 

trafikksikkerheten, eller innen sju dager i andre tilfeller. 

400)  Ved ethvert brudd på forseglingene skal det gis en skriftlig begrunnelse, og begrunnelsen skal oversendes 

vedkommende myndighet. 

401)  Forseglinger skal ha et identifikasjonsnummer som tildeles av produsenten. Dette nummeret skal være 

entydig og skille seg fra ethvert annet forseglingsnummer som er tildelt av andre produsenter av 

forseglinger. 

Denne entydige identifikasjonsnummeret defineres slik: MMNNNNNN med merking som ikke kan fjernes, 

der MM er entydig identifikasjon av produsenten (databaseregistrering som forvaltes av EF), og der 

NNNNNN er et alfanumerisk forseglingsnummer som er entydig for produsenten. 

402)  Forseglingene skal ha ledig plass der godkjente installatører, verksteder eller kjøretøyprodusenter kan tilføye 

særlig merking i samsvar med artikkel 22 nr. 3 i forordning (EU) nr. 165/2014. 

Slik merking skal ikke dekke forseglingens identifikasjonsnummer. 

403)  Produsenter av forseglinger skal registreres i en egen database og skal offentliggjøre identifikasjonsnumrene 

til sine forseglinger ved en framgangsmåte som skal fastsettes av Kommisjonen. 

404)  Godkjente verksteder og kjøretøyprodusenter skal, innenfor rammen av forordning (EF) nr. 165/2014, bare 

bruke forseglinger fra de produsentene av forseglinger som er oppført i databasen nevnt ovenfor. 

405)  Produsenter av forseglinger og deres distributører skal føre et register som gir full sporbarhet av forseglinger 

som selges for bruk innenfor rammen av forordning (EF) nr. 165/2014, og skal være rede til å framlegge 

dem overfor vedkommende nasjonale myndigheter ved behov. 

406)  Forseglingenes entydige identifikasjonsnumre skal være synlige på installasjonsplaten. 

6.  KONTROLLER, INSPEKSJONER OG REPARASJONER 

I kapittel 5.3 i dette vedlegg er det fastsatt under hvilke omstendigheter forseglinger kan fjernes, som nevnt i 

artikkel 22 nr. 5 i forordning (EU) nr. 165/2014. 

6.1 Godkjenning av installatører, verksteder og kjøretøyprodusenter 

Medlemsstatene godkjenner, kontrollerer regelmessig og sertifiserer de organene som skal foreta 

— installeringer, 

— kontroller,  
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— inspeksjoner, 

— reparasjoner. 

Verkstedkort skal utstedes bare til installatører og/eller verksteder som er godkjent for aktivering og/eller 

kalibrering av fartsskrivere i samsvar med dette vedlegg, og, med mindre det behørig begrunnes, 

— som ikke er berettiget til et foretakskort, 

— hvis øvrige yrkesvirksomhet ikke utgjør en mulig fare for systemets generelle sikkerhet som definert i 

tillegg 10. 

6.2 Kontroll av nye eller reparerte instrumenter 

407)  Hver enkelt innretning, ny eller reparert, skal kontrolleres for å sikre at den fungerer korrekt, og at dens 

avleste og registrerte verdier ligger innenfor grensene fastsatt i kapittel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3, ved hjelp 

av forseglingen fastsatt i kapittel 5.3 og kalibrering. 

6.3 Inspeksjon av installasjonen 

408)  Ved installering i et kjøretøy skal hele installasjonen (herunder fartsskriveren) være i samsvar med 

bestemmelsene om største tillatte avvik i kapittel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3. 

6.4 Periodiske inspeksjoner 

409)  Periodiske inspeksjoner av fartsskrivere installert i kjøretøyene skal utføres etter hver reparasjon av utstyret, 

etter enhver endring av kjøretøyets kilometerfaktor eller av dekkenes rulleomkrets, når utstyrets UTC 

avviker med mer enn 20 minutter, når kjøretøyets registreringsnummer er endret, og minst én gang i løpet av 

to år (24 måneder) etter siste inspeksjon. 

410)  Disse inspeksjonene skal omfatte kontroll av følgende: 

— at fartsskriveren fungerer korrekt, herunder lagringen av data i fartsskriverkort og kommunikasjonen 

med fjernavlesere, 

— at bestemmelsene om største tillatte avvik fastsatt i kapittel 3.2.1 og 3.2.2. er overholdt ved 

installeringen, 

— at bestemmelsene i kapittel 3.2.3 og 3.3 er overholdt, 

— at typegodkjenningsmerket finnes på fartsskriveren, 

— at installasjonsplaten som definert i krav 396, og merkeplaten som definert i krav 225, er festet, 

— dekkdimensjonen og dekkenes rulleomkrets, 

— at ingen manipulasjonsinnretninger er koplet til fartsskriveren, 

— at forseglingene er riktig plassert og er i god stand, at deres identifikasjonsnumre er gyldige (henvisning 

til produsenten av forseglingen i EF-databasen), og at deres identifikasjonsnumre tilsvarer merkingene 

på installasjonsplaten (se krav 401). 

411)  Dersom en av hendelsene oppført i kapittel 3.9 («Påvisning av hendelser og/eller feil») har forekommet 

siden siste inspeksjon og av fartsskriverprodusenter og/eller nasjonale myndigheter blir ansett for å kunne 

sette sikkerheten til utstyret i fare, skal verkstedet 

a.  foreta en sammenligning mellom bevegelsesfølerens identifikasjonsdata for den bevegelsesføleren som 

er koplet til girkassen, og identifikasjonsdata for den tilkoplede bevegelsesføleren som er registrert i 

kjøretøyenheten,  
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b.  kontrollere om de opplysningene som er registrert på installasjonsplaten, samsvarer med de oppl-

ysningene som er registrert i kjøretøyenheten, 

c.  kontrollere om bevegelsesfølerens serienummer og godkjenningsnummer, dersom disse er trykt på selve 

bevegelsesføleren, samsvarer med de opplysningene som er lagret i fartsskriverens minne, 

d.  sammenligne identifikasjonsdata som er merket på merkeplaten til det eksterne GNSS-utstyret, med dem 

som er lagret i kjøretøyenhetens minne. 

412)  Verksteder skal i sine inspeksjonsrapporter angi om det er funnet brutte forseglinger eller manipulasjons-

innretninger. Verkstedene skal oppbevare disse rapportene i minst to år og på anmodning gjøre dem 

tilgjengelig for vedkommende myndighet. 

413)  Disse inspeksjonene skal omfatte en kalibrering og forebyggende utskifting av forseglinger som det er 

verkstedenes ansvar å montere. 

6.5 Måling av feil 

414)  Måling av feil ved installasjon og bruk skal gjøres under følgende forhold, som skal betraktes som normale 

prøvingsforhold: 

— kjøretøyet uten last i driftsferdig stand, 

— dekktrykk i samsvar med produsentens anvisninger, 

— dekkslitasje innenfor de grensene som er fastsatt i nasjonal lovgivning, 

— kjøretøyets bevegelse: 

— Kjøretøyet skal bevege seg i rett linje, for egen motor, på jevnt underlag med en fart på 50 ± 5 km/t. 

Målestrekningen skal være minst 1 000 m. 

— Prøvingen kan også utføres på annen måte, for eksempel ved hjelp av en passende prøvingsbenk, 

forutsatt at en tilsvarende nøyaktighet er sikret. 

6.6 Reparasjoner 

415)  Verksteder skal kunne overføre data fra fartsskriveren for å gi dataene tilbake til det aktuelle 

transportforetaket. 

416)  Godkjente verksteder skal utstede en attest til transportforetak om manglende dataoverføring når feil ved 

fartsskriveren fører til at tidligere registrerte data ikke kan overføres, heller ikke etter reparasjon på det 

aktuelle verkstedet. Verkstedene skal oppbevare en kopi av hver attest som de har utstedt, i minst to år. 

7.  UTSTEDELDSE AV KORT 

Framgangsmåtene for kortutstedelse som innføres av medlemsstatene, skal være i samsvar med følgende: 

417)  Kortnummeret på et fartsskriverkort som for første gang utstedes til en søker, skal ha en fortløpende indeks 

(dersom aktuelt), en erstatningsindeks og en fornyelsesindeks satt til «0». 

418)  Kortnumrene på alle ikke-personlige fartsskriverkort som utstedes til samme kontrollorgan, samme verksted 

eller samme transportforetak, skal ha de samme 13 første sifre, fulgt av en fortløpende indeks. 

419)   Et fartsskriverkort som utstedes som erstatning for et eksisterende fartsskriverkort, skal ha samme 

kortnummer som det erstattede kortet, bortsett fra erstatningsindeksen, som skal økes med «1» (i 

rekkefølgen 0, ..., 9, A, ..., Z).  
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420)  Et fartsskriverkort som utstedes som erstatning for et eksisterende fartsskriverkort, skal ha samme utløpsdato 

som det erstattede kortet. 

421)  Et fartsskriverkort som utstedes som fornyelse av et eksisterende fartsskriverkort, skal ha samme 

kortnummer som det fornyede kortet, bortsett fra erstatningsindeksen, som skal være tilbakestilt til «0», og 

fornyelsesindeksen, som skal økes med «1» (i rekkefølgen 0, ..., 9, A, ..., Z). 

422)  Utskifting av et eksisterende fartsskriverkort for å endre administrative data skal følge reglene for fornyelse 

dersom utskiftingen utføres i samme medlemsstat, eller reglene for første utstedelse dersom utskiftingen 

utføres i en annen medlemsstat. 

423)  «Kortinnehaverens etternavn» skal for ikke-personlige verksted- eller kontrollkort fylles ut med verkstedets 

eller kontrollorganets navn, eller med installatørens eller kontrollørens navn, dersom medlemsstatene 

beslutter det. 

424)  Medlemsstatene skal utveksle data elektronisk for å sikre at sjåførkort som de utsteder i samsvar med 

artikkel 31 i forordning (EU) nr. 165/2014, er unike. 

8.  TYPEGODKJENNING AV FARTSSKRIVERE OG FARTSSKRIVERKORT 

8.1 Alminnelige bestemmelser 

I dette kapittel menes med «fartsskriver» fartsskriveren eller dens komponenter. Det kreves ingen typegodkjenning 

av kabelen/kablene som forbinder bevegelsesføleren med kjøretøyenheten, det eksterne GNSS-utstyret med 

kjøretøyenheten eller innretningen for fjernkommunikasjon med kjøretøyenheten. Papiret som benyttes i 

fartsskriveren, skal anses som en komponent i fartsskriveren. 

Alle produsenter kan be om typegodkjenning av sine komponenter med alle typer bevegelsesfølere, eksternt 

GNSS-utstyr og omvendt, forutsatt at hver enkelt komponent oppfyller kravene i dette vedlegg. Alternativt kan 

produsenter også be om typegodkjenning av fartsskrivere. 

425)  Fartsskrivere skal framlegges for typegodkjenning med alt eventuelt innebygd tilleggsutstyr. 

426)  Typegodkjenning av fartsskrivere og fartsskriverkort skal omfatte sikkerhetsrelaterte prøvinger, funksjons-

prøvinger og samvirkingsprøvinger. Positive resultater av hver av disse prøvingene angis ved et 

hensiktsmessig sertifikat. 

427)  Medlemsstatenes typegodkjenningsmyndigheter skal ikke utstede et typegodkjenningsdokument med mindre 

de er i besittelse av 

— et sikkerhetssertifikat 

— funksjonssertifikat 

— og et samvirkingssertifikat 

for fartsskriveren eller fartsskriverkortet som søknaden om typegodkjenning gjelder. 

428)  Endringer av fartsskriverens programvare eller maskinvare eller av de materialer som benyttes i 

produksjonen av den, skal på forhånd meddeles den myndighet som har gitt typegodkjenning for 

fartsskriveren. Denne myndighet skal overfor produsenten bekrefte utvidelsen av typegodkjenningen, eller 

kan kreve ajourføring eller bekreftelse av de aktuelle funksjons-, sikkerhets- og/eller samvirkings-

sertifikatene. 

429)  Framgangsmåter for oppgradering av programvare som allerede er installert i fartsskrivere, skal være 

godkjent av den myndigheten som gav typegodkjenning til fartsskriveren. Oppgradering av programvare 

skal ikke endre eller slette data om føreraktivitet som er lagret i fartsskriveren. Programvare kan oppgraderes 

bare på fartskriverprodusentens ansvar.  
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430)  Typegodkjenning av programvareendringer som tar sikte på å oppgradere en tidligere typegodkjent 

fartsskriver, kan ikke nektes dersom slike endringer bare gjelder funksjoner som ikke er angitt i dette 

vedlegg. Oppgradering av programvare i en fartsskriver kan utelukke innføring av nye tegnsett, dersom dette 

ikke er teknisk mulig. 

8.2 Sikkerhetssertifikat 

431)  Sikkerhetssertifikatet utstedes i samsvar med bestemmelsene i tillegg 10 til dette vedlegg. Fartsskriver-

komponenter som skal sertifiseres, er kjøretøyenhet, bevegelsesføler, eksternt GNSS-utstyr og farts-

skriverkort. 

432)  I de unntakstilfellene der sikkerhetssertifiseringsmyndighetene avslår å sertifisere nytt utstyr med den 

begrunnelse at sikkerhetsmekanismene er foreldet, skal fortsatt typegodkjenning gis bare i disse særlige og 

unntaksvise tilfellene og bare dersom det ikke finnes noen alternativ løsning som er i samsvar med 

forordningen. 

433)  I dette tilfellet skal den berørte medlemsstaten umiddelbart underrette Europakommisjonen, som innen tolv 

kalendermåneder etter at typegodkjenning er gitt, skal iverksette en framgangsmåte for å sikre at 

sikkerhetsnivået er gjenopprettet til de opprinnelige nivåene. 

8.3 Funksjonssertifikat 

434)  Søkere om typegodkjenning skal gi medlemsstatens typegodkjenningsmyndighet alt det materiale og all den 

dokumentasjon som myndigheten anser som nødvendig. 

435)  Produsentene skal framlegge relevante prøver på produkter det søkes om typegodkjenning av, samt 

tilhørende dokumentasjon som de laboratoriene som er utpekt til å utføre funksjonsprøvinger, anmoder om, 

innen én måned etter at en slik anmodning er framsatt. Alle utgifter som følger av denne anmodningen, skal 

bæres av den enheten som framsetter anmodningen. Laboratoriene skal behandle alle kommersielt følsomme 

opplysninger som fortrolige. 

436)  Det skal ikke utstedes funksjonssertifikat til produsenten før fartsskriveren minst har oppnådd positive 

resultater i samtlige funksjonsprøvinger angitt i tillegg 9. 

437)  Funksjonssertifikatet utstedes av typegodkjenningsmyndigheten. Sertifikatet skal i tillegg til navnet på 

mottakeren og en angivelse av modellen inneholde en detaljert liste over de prøvingene som er utført, og de 

resultatene som er oppnådd. 

438)  Funksjonssertifikatet for en fartsskriverkomponent skal også angi typegodkjenningsnumrene på alle andre 

typegodkjente kompatible fartsskriverkomponenter. 

439)  Funksjonssertifikatet for en fartsskriverkomponent skal også angi den ISO- eller CEN-standarden som 

funksjonsgrensesnittet er sertifisert for. 

8.4 Samvirkingssertifikat 

440)  Samvirkingsprøvinger skal utføres av ett enkelt laboratorium under Europakommisjonens myndighet og 

ansvar. 

441)  Laboratoriet skal registrere produsenters søknader om samvirkingsprøvinger i den rekkefølgen de er mottatt.  
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442)  Søknadene vil bli offisielt registrert først når laboratoriet er i besittelse av 

— alt materiale og alle dokumenter som er nødvendige for samvirkingsprøvingene, 

— det tilsvarende sikkerhetssertifikatet, 

— det tilsvarende funksjonssertifikatet. 

Produsenten skal underrettes om hvilken dato søknaden er registrert. 

443)  Laboratoriet skal ikke foreta samvirkingsprøvinger av fartsskrivere eller fartsskriverkort som det ikke er 

utstedt et sikkerhetssertifikat og et funksjonssertifikat for, unntatt i de unntakstilfellene som er beskrevet i 

krav 432. 

444)  Alle produsenter som søker om samvirkingsprøvinger, skal forplikte seg til å overlate alt materiale og alle 

dokumenter som framlegges med henblikk på prøvingene, til det laboratoriet som har ansvaret for disse 

prøvingene. 

445)  Samvirkingsprøvinger skal utføres i samsvar med bestemmelsene i tillegg 9 til dette vedlegg, og skal omfatte 

henholdsvis alle typer fartsskrivere og fartsskriverkort 

— hvis typegodkjenning fortsatt er gyldig, eller 

— hvis typegodkjenningen er under behandling, og som har et gyldig samsvarssertifikat. 

446)  Samvirkingsprøvingene skal omfatte alle generasjoner av fartsskrivere eller fartsskriverkort som fremdeles 

er i bruk. 

447)  Laboratoriet skal ikke utstede samvirkingssertifikat til produsenten før alle nødvendige funksjonsprøvinger 

er utført med tilfredsstillende resultat. 

448)  Dersom samvirkingsprøvingene ikke gir tilfredsstillende resultater med én eller flere fartsskrivere eller ett 

eller flere fartsskriverkort, skal samvirkingssertifikatet ikke utstedes før vedkommende produsent har 

gjennomført de nødvendige endringene og samvirkingsprøvingene har gitt tilfredsstillende resultater. 

Laboratoriet skal finne årsaken til problemet med hjelp fra produsentene som berøres av samvirkingsfeilen, 

og skal søke å bistå vedkommende produsent med å finne en teknisk løsning. I tilfeller der produsenten har 

endret sitt produkt, er det produsentens ansvar å få vedkommende myndigheters bekreftelse på at 

sikkerhetssertifikatet og funksjonssertifikatet fortsatt er gyldige. 

449)  Samvirkingssertifikatet er gyldig i seks måneder. Etter denne perioden tilbakekalles det dersom produsenten 

ikke har mottatt et tilsvarende typegodkjenningsdokument. Det skal oversendes av produsenten til 

typegodkjenningsmyndigheten i den medlemsstaten som har utstedt funksjonssertifikatet. 

450)  Et element som kan tenkes å føre til en samvirkingsfeil, skal ikke benyttes for å oppnå fortjeneste eller for å 

oppnå en dominerende stilling. 

8.5 Typegodkjenningsdokument 

451)  Typegodkjenningsmyndigheten i medlemsstaten kan utstede typegodkjenningsdokumentet så snart den er i 

besittelse av de tre påkrevde sertifikatene. 

452)  Typegodkjenningsdokumentet for en fartsskriverkomponent skal også angi typegodkjenningsnumrene på de 

andre typegodkjente samvirkende fartsskriverkomponentene. 

453)  En kopi av typegodkjenningsdokumentet skal oversendes av typegodkjenningsmyndigheten til laboratoriet 

som har ansvaret for samvirkingsprøvingene på det tidspunktet sertifikatet utstedes til produsenten.  
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454)  Laboratoriet som har ansvaret for samvirkingsprøvingene, skal stå for driften av et offentlig nettsted med en 

ajourført liste over fartsskriver- eller fartsskriverkortmodeller 

— som det er registrert en søknad om samvirkingsprøvinger for, 

— som har mottatt et samvirkingssertifikat for (også dersom dette er midlertidig), 

— som har mottatt et typegodkjenningsdokument. 

8.6 Unntaksprosedyre: Første samvirkingssertifikat for annengenerasjons fartsskriver og fartsskriverkort 

455)  I en periode på fire måneder etter at et første sett av annengenerasjons fartsskriver og annengenerasjons 

fartsskriverkort (sjåfør-, verksted-, kontroll- og foretakskort) er sertifisert som samvirkende, skal alle 

utstedte samvirkingssertifikater (herunder de første sertifikatene) som er knyttet til søknader registrert i 

denne perioden, anses som midlertidige. 

456)  Dersom alle de berørte produktene ved utløpet av denne perioden er innbyrdes samvirkende, skal alle 

tilsvarende samvirkingssertifikatene bli permanente. 

457)  Dersom det i løpet av denne perioden oppdages samvirkingsfeil, skal laboratoriet som har ansvaret for 

samvirkingsprøvingene, finne årsakene til problemene med hjelp fra alle berørte produsenter og oppfordre 

dem til å gjennomføre de nødvendige endringene. 

458)  Dersom det ved utløpet av denne perioden fortsatt gjenstår samvirkingsproblemer, skal laboratoriet som har 

ansvaret for samvirkingsprøvingene, i samarbeid med de berørte produsentene og typegodkjennings-

myndighetene som utstedte de aktuelle funksjonssertifikatene, finne årsakene til samvirkingsfeilene og 

fastlegge hvilke endringer hver av de berørte produsentene bør foreta. Arbeidet med å finne tekniske 

løsninger skal vare i høyst to måneder; dersom det i løpet av denne perioden ikke lar seg gjøre å finne en 

felles løsning, skal Kommisjonen, etter samråd med laboratoriet som har ansvaret for samvirkings-

prøvingene, avgjøre hvilke(n) fartsskriver(e) og kort som det skal utstedes et permanent samvirkings-

sertifikat for, og begrunne avgjørelsen. 

459)  Alle søknader om samvirkingsprøvinger som registreres av laboratoriet mellom utløpet av firemåneders-

perioden etter det første midlertidige samvirkingssertifikatet og datoen for Kommisjonens avgjørelse nevnt i 

krav 455, skal utsettes til de første samvirkingsproblemene er løst. Søknadene skal deretter behandles i den 

rekkefølgen de er registrert. 

 _____  
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1.  INNLEDNING 

Dette tillegget beskriver dataformatene, dataelementene og datastrukturene som skal benyttes i fartsskrivere og 

fartsskriverkort. 

1.1. Framgangsmåte for definisjon av datatyper 

Dette tillegg benytter Abstract Syntax Notation One (ASN.1) for definisjon av datatyper. På denne måten kan det 

defineres enkle og strukturerte data uten at det forutsettes bruk av en nærmere bestemt overføringssyntaks 

(kodingsregler) som vil være program- og miljøavhengig. 

ASN.1-typenavnekonvensjonene tildeles i samsvar med ISO/IEC 8824-1. Dette innebærer at: 

— datatypens betydning, i den utstrekning det er mulig, framgår av de tildelte navnene, 

— når en datatype er satt sammen av andre datatyper, består datatypens navn fortsatt av én enkelt sekvens av 

alfabetiske tegn som begynner med stor bokstav, men et ubestemt antall store bokstaver benyttes inne i navnet for 

å angi den tilsvarende betydningen, 

— datatypenes navn vanligvis er knyttet til navnet på datatypene de er bygd opp av, utstyret dataene lagres i, og 

funksjonen som er knyttet til de aktuelle dataene. 

Dersom en ASN.1-type på forhånd er definert som del av en annen standard, og dersom den er relevant for bruk i 

fartsskriveren, vil denne ASN.1-typen være definert i dette tillegg. 

For å muliggjøre flere typer kodingsregler er visse ASN.1-typer i dette tillegg begrenset ved identifikatorer for 

verdiområdet. Identifikatorene for verdiområde er definert i nr. 3 og tillegg 2. 

1.2. Referanser 

I dette tillegg benyttes følgende referanser: 

ISO 639 Code for the representation of names of languages. First Edition: 1988. 

ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country  

codes, 2013 

ISO 3779 Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) — Content and structure. 2009 

ISO/IEC 7816-5 Identification cards — Integrated circuit cards — Part 5: Registration of application providers. 

 Second edition: 2004. 

ISO/IEC 7816-6 Identification cards — Integrated circuit cards — Part 6: Interindustry data elements for 

interchange, 2004 + Technical Corrigendum 1: 2006 

ISO/IEC 8824-1 Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation. 

2008 + Technical Corrigendum 1: 2012 and Technical Corrigendum 2: 2014. 

ISO/IEC 8825-2 Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules  

(PER). 2008. 

ISO/IEC 8859-1 Information technology — 8 bit single-byte coded graphic character sets — Part 1: Latin alphabet 

No.1. First edition: 1998. 

ISO/IEC 8859-7 Information technology — 8 bit single-byte coded graphic character sets — Part 7: Latin/Greek 

alphabet. 2003.  
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ISO 16844-3 Road vehicles — Tachograph systems — Motion Sensor Interface. 2004 + Technical Corrigendum 

1: 2006.. 

TR-03110-3 BSI / ANSSI Technical Guideline TR-03110-3, Advanced Security Mechanisms for Machine 

Readable Travel Documents and eIDAS Token — Part 3 Common Specifications, version 2.20,  

3. February 2015 

2.  DEFINISJONER AV DATATYPER 

For nedenstående datatyper vil dataelementet som standardverdi for «ukjent» («unknown») eller et «ikke relevant» 

(«not applicable») innhold være utfylt med ′FF′-byte. 

Alle datatyper brukes til applikasjoner av generasjon 1 og 2, med mindre annet er angitt. 

2.1. ActivityChangeInfo 

Denne datatypen muliggjør, innenfor et to byte langt ord, koding av en kortleserstatus kl. 00.00 og/eller en førerstatus 

kl. 00.00 og/eller aktivitetsendringer og/eller endringer i kjørestatus og/eller endringer i kortstatus for en fører eller 

annenfører. Denne datatypen er knyttet til krav 105, 266, 291, 320, 321, 343 og 344 i vedlegg 1C. 

 

Verditildeling — Oktettgruppert: ‘scpaattttttttttt’B (16 biter) 

For registrering i minnet (eller kortleserstatus): 

‘s’B Kortleser: 

 ‘0’B: FØRER, 

 ‘1’B: ANNENFØRER, 

‘c’B Kjørestatus: 

 ‘0’B: ÉN FØRER, 

 ‘1’B: FLERE FØRERE, 

‘p’B Status for sjåførkort (eller verkstedkort) i den aktuelle kortleseren: 

 ‘0’B: SATT INN, det er satt inn et kort, 

 ‘1’B: IKKE SATT INN, det er ikke satt inn noe kort (eller et kort er tatt ut), 

‘aa’B Aktivitet: 

 ‘00’B: PAUSE/HVILE, 

 ‘01’B: TILGJENGELIGHET, 

 ‘10’B: ARBEID, 

 ‘11’B: KJØRING, 

‘ttttttttttt’B Klokkeslett for endringen: antall minutter siden kl. 00.00 den aktuelle dagen.  
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For registrering med sjåførkort (eller verkstedkort) (og for førerstatus): 

‘s’B Kortleser (ikke relevant når ′p′ = 1, men se merknad nedenfor): 

 ‘0’B: FØRER, 

 ‘1’B: ANNENFØRER, 

‘c’B Kjørestatus (tilfellet ′p′ = 0), eller 

 Følgende aktivitetsstatus (tilfellet ′p′ =1): 

 ‘0’B: ÉN FØRER, 

 ‘0’B: UKJENT 

 ‘1’B: FLERE FØRERE, 

 ‘1’B: KJENT (= manuelt innlagt) 

‘p’B Kortstatus: 

 ‘0’B: SATT INN, kortet er satt inn i en fartsskriver, 

 ‘1’B: IKKE SATT INN, kortet er ikke satt inn (eller kortet er tatt ut), 

‘aa’B Aktivitet (ikke relevant når ′p′ = 1 og ′c′ = 0, men se merknad nedenfor): 

 ‘00’B: PAUSE/HVILE, 

 ‘01’B: TILGJENGELIGHET, 

 ‘10’B: ARBEID, 

 ‘11’B: KJØRING, 

‘ttttttttttt’B Klokkeslett for endringen: antall minutter siden kl. 00.00 den aktuelle dagen. 

Merknad for tilfellet «uttak av kort»: 

Når kortet er tatt ut, gjelder følgende: 

— ′s′ er relevant og angir kortleseren som kortet er tatt ut av. 

— ′c′ skal settes til 0. 

— ′p′ skal settes til 1. 

— ′aa′ skal kode den aktuelle aktiviteten som er valgt på gjeldende tidspunkt. 

Som følge av en manuell innlegging kan bitene ′c′ og ′aa′ i ordet (lagret i et kort) overskrives senere for å gjenspeile 

innleggingen. 

2.2. Address 

En adresse. 
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codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4, 

address er en adresse som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet. 

2.3. AESKey 

2. generasjon: 

En AES-nøkkel med en lengde på 128, 192 eller 256 biter. 

 

Verditildeling: Ikke nærmere angitt. 

2.4. AES128Key 

2. generasjon: 

En AES128-nøkkel. 

 

length angir lengden på AES128-nøkkelen i oktetter. 

aes128Key er en AES-nøkkel med en lengde på 128 biter. 

Verditildeling: 

Lengden skal ha verdien 16. 

2.5. AES192Key 

2. generasjon: 

En AES192-nøkkel. 

 

length angir lengden på AES192-nøkkelen i oktetter. 

aes192Key er en AES-nøkkel med en lengde på 192 biter. 

Verditildeling: 

Lengden skal ha verdien 24.  
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2.6. AES256Key 

2. generasjon: 

En AES256-nøkkel. 

 

length angir lengden på AES256-nøkkelen i oktetter. 

aes256Key er en AES-nøkkel med en lengde på 256 biter. 

Verditildeling: 

Lengden skal ha verdien 32. 

2.7. BCDString 

BCDString benyttes til angivelse av desimaltall ved binær kode (Binary Code Decimal — BCD). Denne datatypen 

benyttes til å angi én desimal i én semioktett (4 biter). BCDString er basert på ISO/IEC-standard 8824-1 

′CharacterStringType′. 

 

BCDString bruker «hstring»-notasjon. Det heksadesimale sifferet lengst til venstre skal være den mest signifikante 

semioktetten i første oktett. Flere oktetter skapes ved å sette inn semioktetter bestående av nuller etter behov, fra 

semioktettposisjonen lengst til venstre i første oktett. 

Tillatte sifre er: 0, 1, .. 9. 

2.8. CalibrationPurpose 

Kode som forklarer hvorfor et sett med kalibreringsparametrer ble registrert. Denne datatypen er knyttet til krav 097 og 

098 i vedlegg 1B og krav 119 i vedlegg 1C. 

 

Verditildeling: 

1. generasjon: 

‘00’H reservert verdi, 

‘01’H aktivering: registrering av kjente kalibreringsparametrer på tidspunktet for aktivering av 

kjøretøyenheten, 

‘02’H første installering: første kalibrering av kjøretøyenheten etter at den er aktivert, 

‘03’H installering: første kalibrering av kjøretøyenheten i det aktuelle kjøretøy, 

‘04’H periodisk inspeksjon.  
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2. generasjon: 

I tillegg til verdiene for 1. generasjon brukes følgende verdier: 

‘05’H foretakets innlegging av VRN, 

‘06’H tidsjustering uten kalibrering, 

‘07’H til ‘7F’H RFU, 

‘80’H til ‘FF’H produsentspesifikk. 

2.9. CardActivityDailyRecord 

Opplysninger, lagret i et kort, som gjelder føreraktivitetene for en gitt kalenderdag. Denne datatypen er knyttet til krav 

266, 291, 320 og 343 i vedlegg 1C. 

 

activityPreviousRecordLength er den samlede lengden i byte av foregående døgnpost. Høyeste verdi angis ved 

lengden av den OCTET STRING som inneholder disse postene (se CardActivityLengthRange, tillegg 2 nr. 4). Når 

denne posten er den eldste døgnposten, må verdien av activityPreviousRecordLength settes til 0. 

activityRecordLength er det samlede lengden i byte av denne posten. Høyeste verdi er gitt ved lengden av den 

OCTET STRING som inneholder disse postene. 

activityRecordDate er postens dato. 

activityDailyPresenceCounter er telleren for daglig tilstedeværelse for kortet det aktuelle døgnet. 

activityDayDistance er den samlede strekningen som er tilbakelagt det aktuelle døgnet. 

activityChangeInfo er settet med ActivityChangeInfo-data for føreren det aktuelle døgnet. Det kan inneholde opptil 

1 440 verdier (én aktivitetsendring per minutt). Dette settet omfatter alltid activityChangeInfo med kode for førerstatus 

kl. 00.00. 

2.10. CardActivityLengthRange 

Antall byte i et sjåfør- eller verkstedkort, tilgjengelig for lagring av poster for føreraktiviteter. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.11. CardApprovalNumber 

Kortets typegodkjenningsnummer. 
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Verditildeling: 

Godkjenningsnummeret skal være som offentliggjort på Europakommisjonens tilsvarende nettsted, dvs. for eksempel 

med eventuelle bindestreker. Godkjenningsnummeret skal være venstrejustert. 

2.12. CardCertificate 

1. generasjon: 

Sertifikat for et korts offentlige nøkkel. 

 

2.13. CardChipIdentification 

Opplysninger, lagret i et kort, som gjelder angivelse av kortets integrerte krets («Integrated Circuit — IC») (krav 249 i 

vedlegg 1C). icSerialNumber identifiserer sammen med icManufacturingReferences kortets brikke entydig. 

icSerialNumber identifiserer alene ikke kortets brikke entydig. 

 

icSerialNumber er serienummeret til den integrerte kretsen. 

icManufacturingReferences er identifikatoren for produsenten av den integrerte kretsen. 

2.14. CardConsecutiveIndex 

En fortløpende kortindeks (definisjon h)). 

 

Verditildeling: (Se vedlegg 1C kapittel 7) 

Rekkefølge for økning: ‘0, …, 9, A, …, Z, a, …, z’ 

2.15. CardControlActivityDataRecord 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder siste kontroll som føreren har vært gjenstand for 

(krav 274, 299, 327 og 350 i vedlegg 1C). 

 

controlType er typen kontroll. 

controlTime er datoen og klokkeslettet for kontrollen.  
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controlCardNumber angir FullCardNumber for kontrolløren som har utført kontrollen. 

controlVehicleRegistration er VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet der kontrollen fant sted. 

controlDownloadPeriodBegin og controlDownloadPeriodEnd er den overførte perioden, ved overføring. 

2.16. CardCurrentUse 

Opplysninger om den aktuelle bruken av kortet (krav 273, 298, 326 og 349 i vedlegg 1C). 

 

sessionOpenTime er tidspunktet da kortet blir satt inn med henblikk på den aktuelle bruken. Dette elementet settes til 

null ved uttak av kortet. 

sessionOpenVehicle er angivelsen av kjøretøyet som er i bruk, og settes ved innsetting av kortet. Dette elementet settes 

til null ved uttak av kortet. 

2.17. CardDriverActivity 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder førerens aktiviteter (krav 267, 268, 292, 293, 321 og 344 

i vedlegg 1C). 

 

activityPointerOldestDayRecord angir begynnelsen på lagringsplassen (antall byte fra begynnelsen på strengen) for 

den eldste fullstendige døgnposten i activityDailyRecords-strengen. Høyeste verdi er gitt ved lengden på strengen. 

activityPointerNewestRecord angir begynnelsen på lagringsplassen (antall byte fra begynnelsen på strengen) for den 

seneste døgnposten i activityDailyRecords-strengen. Høyeste verdi er gitt ved lengden på strengen. 

activityDailyRecords er den plassen som er til rådighet for å lagre data om føreraktivitet (datastruktur: 

CardActivityDailyRecord) for hver kalenderdag kortet er blitt brukt. 

Verditildeling: Denne oktettstrengen blir periodisk fylt med poster som gjelder CardActivityDailyRecord. Ved første 

gangs bruk begynner lagringen ved strengens første byte. Alle nye poster føyes til på slutten av den foregående. Når 

strengen er full, fortsetter lagringen ved strengens første byte uavhengig av om det eventuelt er et brudd inne i et 

dataelement. Før nye aktivitetsdata plasseres i strengen (ved at den aktuelle activityDailyRecord utvides, eller ved at 

det settes inn en ny activityDailyRecord) som erstatning for eldre aktivitetsdata, må activityPointerOldestDayRecord 

oppdateres for å ta hensyn til den nye plasseringen i minnet av den eldste fullstendige døgnposten, og 

activityPreviousRecordLength for denne (nye) eldste fullstendige døgnposten må tilbakestilles til 0. 

2.18. CardDrivingLicenseInformation 

Opplysninger, lagret i et sjåførkort, som gjelder kortinnehaverens førerkortdata (krav 259 og 284 i vedlegg 1C).  
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drivingLicenceIssuingAuthority er myndigheten som er ansvarlig for utstedelse av førerkortet. 

drivingLicenseIssuingNation er nasjonaliteten til den myndigheten som har utstedt førerkortet. 

drivingLicenceNumber er førerkortnummeret. 

2.19. CardEventData 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder hendelser knyttet til kortinnehaveren (krav 260, 285, 

318 og 341 i vedlegg 1C). 

 

CardEventData er en sekvens av cardEventRecords, ordnet etter stigende verdi på EventFaultType (unntatt poster 

som gjelder forsøk på sikkerhetsbrudd, som er samlet i sekvensens siste gruppe). 

cardEventRecords er et sett med hendelsesposter for en gitt hendelsestype (eller kategori ved hendelser som består i 

forsøk på sikkerhetsbrudd). 

2.20. CardEventRecord 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder en hendelse knyttet til kortinnehaveren (krav 261, 286, 

318 og 341 i vedlegg 1C). 

 

eventType er typen hendelse. 

eventBeginTime er hendelsens startdato og -klokkeslett. 

eventEndTime er hendelsens sluttdato og -klokkeslett. 

eventVehicleRegistration er VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet der hendelsen fant sted. 

2.21. CardFaultData 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder feil knyttet til kortinnehaveren (krav 263, 288, 318 og 

341 i vedlegg 1C). 
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CardFaultData er en sekvens av et sett poster som gjelder feil ved fartsskriveren, etterfulgt av et sett poster som 

gjelder kortfeil. 

cardFaultRecords er et sett feilposter av en gitt feilkategori (knyttet til fartsskriver eller kort). 

2.22. CardFaultRecord 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder en feil knyttet til kortinnehaveren (krav 264, 289, 318 

og 341 i vedlegg 1C). 

 

faultType er typen feil. 

faultBeginTime er feilens startdato og -klokkeslett. 

faultEndTime er feilens sluttdato og -klokkeslett. 

faultVehicleRegistration er VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet der feilen oppstod. 

2.23. CardIccIdentification 

Opplysninger, lagret i et kort, som gjelder identifikasjon av smartkortet (krav 248 i vedlegg 1C). 

 

clockStop er klokkestoppmodus (Clock Stop mode), som definert i tillegg 2. 

cardExtendedSerialNumber er smartkortets entydige serienummer som nærmere angitt ved datatypen til det aktuelle 

ExtendedSerialNumber. 

cardApprovalNumber er kortets typegodkjenningsnummer. 

cardPersonalizerID er identiteten til vedkommende som tilpasser kortet, kodet som ManufacturerCode. 

embedderIcAssemblerId gir opplysninger om produsent/assembler for smartkortet. 

icIdentifier angir identifikatoren for den integrerte kretsen i kortet og produsenten av den integrerte kretsen, som 

definert i ISO/IEC 7816-6. 

2.24. CardIdentification 

Opplysninger, lagret i et kort, som gjelder angivelse av kortet (krav 255, 280, 310, 333, 359, 365, 371 og 377 i 

vedlegg 1C).  
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cardIssuingMemberState er koden for medlemsstaten som har utstedt kortet. 

cardNumber er kortets nummer. 

cardIssuingAuthorityName er navnet på myndigheten som har utstedt kortet. 

cardIssueDate er datoen for utstedelse av kortet til den nåværende innehaveren. 

cardValidityBegin er første dato kortet er gyldig. 

cardExpiryDate er kortets utløpsdato. 

2.25. CardMACertificate 

2. generasjon: 

Sertifikat for kortets offentlig nøkkel for gjensidig autentisering med en kjøretøyenhet. Strukturen i dette sertifikatet er 

angitt i tillegg 11. 

 

2.26. CardNumber 

Et kortnummer som definert ved definisjon g). 

 

driverIdentification er den entydige identifikasjonen av en fører i en medlemsstat. 

ownerIdentification er den entydige identifikasjonen av et foretak eller et verksted eller et kontrollorgan i en 

medlemsstat. 

cardConsecutiveIndex er den fortløpende kortindeksen. 

cardReplacementIndex er korterstatningsindeksen.  
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cardRenewalIndex er kortfornyelsesindeksen. 

Den første sekvensen i alternativet er egnet til koding av et sjåførkortnummer, den andre sekvensen er egnet til koding 

av verksted-, kontroll- og foretakskortnummer. 

2.27. CardPlaceDailyWorkPeriod 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder steder der den daglige arbeidstiden begynner og/eller 

slutter (krav 272, 297, 325 og 348 i vedlegg 1C). 

 

placePointerNewestRecord er indeksen for den sist oppdaterte stedposten. 

Verditildeling: Tall som svarer til telleren i stedposten, med startverdi ′0′ for første forekomst av stedpostene i 

strukturen. 

PlaceRecords er det settet med poster som inneholder opplysninger som gjelder de innlagte stedene. 

2.28. CardPrivateKey 

1. generasjon: 

Et korts private nøkkel. 

 

2.29. CardPublicKey 

Et korts offentlige nøkkel. 

 

2.30. CardRenewalIndex 

En kortfornyelsesindeks (definisjon i)). 

 

Verditildeling: (Se kapittel VII i dette vedlegg). 

‘0’ Første utstedelse. 

Rekkefølge for økning: ‘0, …, 9, A, …, Z’ 

2.31. CardReplacementIndex 

En korterstatningsindeks (definisjon j)). 

 

Verditildeling: (se kapittel VII i dette vedlegg). 

‘0’ Opprinnelig kort. 

Rekkefølge for økning: ‘0, …, 9, A, …, Z’  
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2.32. CardSignCertificate 

2. generasjon: 

Sertifikat for kortets offentlig nøkkel for signatur. Strukturen i dette sertifikatet er angitt i tillegg 11. 

 

2.33. CardSlotNumber 

Kode som gjør det mulig å skjelne mellom de to kortleserne i en kjøretøyenhet. 

 

Verditildeling: Ikke nærmere angitt. 

2.34. CardSlotsStatus 

Kode som angir typen kort som er satt inn i kjøretøyenhetens to kortlesere. 

 

Verditildeling — Oktettgruppert: ‘ccccdddd’B 

‘cccc’B Identifikasjon av den typen kort som er satt inn i annenførerens kortleseråpning, 

‘dddd’B Identifikasjon av den typen kort som er satt inn i førerens kortleseråpning, 

med følgende identifikasjonskoder: 

‘0000’B ikke noe kort er satt inn, 

‘0001’B et sjåførkort er satt inn, 

‘0010’B et verkstedkort er satt inn, 

‘0011’B et kontrollkort er satt inn, 

‘0100’B et foretakskort er satt inn. 

2.35. CardSlotsStatusRecordArray 

2. generasjon: 

CardSlotsStatus og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (CardSlotsStatus). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på CardSlotsStatus i byte.  
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noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er mengden av CardSlotsStatus-poster. 

2.36. CardStructureVersion 

Kode som angir versjonen av den strukturen som anvendes i et fartsskriverkort. 

 

Verditildeling: ‘aabb’H: 

‘aa’H Indeks for endringer i strukturen. 

 ‘00’H for førstegenerasjons applikasjoner 

 ‘01’H for annengenerasjons applikasjoner 

‘bb’H Indeks for endringer som gjelder bruken av dataelementene som er definert for den struktur som følger 

av den høye byte. 

 ‘00’H for denne versjonen av førstegenerasjons applikasjoner 

 ‘01’H for denne versjonen av annengenerasjons applikasjoner 

2.37. CardVehicleRecord 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder en bruksperiode for et kjøretøy i løpet av en bestemt 

kalenderdag (krav 269, 294, 322 og 345 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

vehicleOdometerBegin er kjøretøyets kilometerstand ved begynnelsen av bruksperioden for kjøretøyet. 

vehicleOdometerEnd er kjøretøyets kilometerstand ved slutten av bruksperioden for kjøretøyet. 

vehicleFirstUse er startdato og -klokkeslett for bruksperioden for kjøretøyet. 

vehicleLastUse er sluttdato og -klokkeslett for bruksperioden for kjøretøyet. 

vehicleRegistration er VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet. 

vuDataBlockCounter er verdien av VuDataBlockCounter ved siste uttrekk av kjøretøyets bruksperiode.  
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2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon brukes følgende dataelement: 

VehicleIdentificationNumber er kjøretøyets understellsnummer med henvisning til kjøretøyet som helhet. 

2.38. CardVehiclesUsed 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder kjøretøyene som er brukt av kortinnehaveren (krav 270, 

295, 323 og 346 i vedlegg 1C). 

 

vehiclePointerNewestRecord er indeksen for sist oppdaterte kjøretøypost. 

Verditildeling: Tall som svarer til telleren i kjøretøyposten, med startverdi ′0′ for første forekomst av en kjøretøypost i 

den aktuelle strukturen. 

cardVehicleRecords er det settet med poster som inneholder opplysninger om de brukte kjøretøyene. 

2.39. CardVehicleUnitRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder en kjøretøyenhet som er brukt (krav 303 og 351 i 

vedlegg 1C). 

 

timeStamp er starten av kjøretøyenhetens bruksperiode (dvs. første innsetting av kort i kjøretøyenheten for perioden). 

manufacturerCode identifiserer produsenten av kjøretøyenheten. 

deviceID identifiserer typen av kjøretøyenhet hos en produsent. Verdien er produsentspesifikk. 

vuSoftwareVersion angir versjonsnummeret for programvaren som anvendes i kjøretøyenheten. 

2.40. CardVehicleUnitsUsed 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder kjøretøyenhetene som er brukt av kortinnehaveren 

(krav 306 og 352 i vedlegg 1C).  



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/243 

 

 

VehicleUnitPointerNewestRecord er indeksen for den siste oppdaterte posten for kjøretøyenheten. 

Verditildeling: Tall som svarer til telleren i kjøretøyenhetsposten, med startverdi ′0′ for første forekomst av en 

kjøretøyenhetspost i den aktuelle strukturen. 

cardVehicleUnitRecords er det settet med poster som inneholder opplysninger om de brukte kjøretøyenhetene. 

2.41. Certificate 

Sertifikatet for en offentlig nøkkel, utstedt av en sertifiseringsmyndighet. 

1. generasjon: 

 

Verditildeling: Digital signatur med delvis gjenoppretting av CertificateContent i henhold til tillegg 11, «Felles 

sikkerhetsmekanismer»: Signatur (128 byte) || Rest av fellesnøkkel (58 byte) || Sertifiseringsautoritetsreferanse (8 byte). 

2. generasjon: 

 

Verditildeling: Se tillegg 11. 

2.42. CertificateContent 

1. generasjon: 

Innholdet (i klartekst) av sertifikatet for en offentlig nøkkel i henhold til tillegg 11, «Felles sikkerhetsmekanismer». 

 

certificateProfileIdentifier angir versjonen av det tilsvarende sertifikatet. 

Verditildeling: ′01h′ for denne versjonen. 

certificationAuthorityReference identifiserer sertifiseringsmyndigheten som utsteder sertifikatet. Det inneholder også 

en henvisning til denne sertifiseringsmyndighetens offentlige nøkkel. 

certificateHolderAuthorization identifiserer sertifikatinnehaverens rettigheter. 

certificateEndOfValidity angir datoen da sertifikatet utløper administrativt. 

certificateHolderReference identifiserer sertifikatinnehaveren. Den inneholder også en henvisning til vedkommendes 

offentlige nøkkel. 

publicKey er den offentlige nøkkelen som er sertifisert ved det aktuelle sertifikatet.  
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2.43. CertificateHolderAuthorization 

Identifikasjon av en sertifikatinnehavers rettigheter. 

 

1. generasjon: 

tachographApplicationID er identifikatoren for fartsskriverapplikasjonen. 

Verditildeling: ′FFh′ ′54h′ ′41h′ ′43h′ ′48h′ ′4Fh′. Denne applikasjonsidentifikatoren (AID) er en beskyttet, ikke-

registrert applikasjonsidentifikator i samsvar med ISO/IEC 7816-5. 

equipmentType er angivelsen av den type utstyr som sertifikatet er beregnet for. 

Verditildeling: I samsvar med datatypen EquipmentType. 0 dersom sertifikatet er fra en medlemsstat. 

2. generasjon: 

tachographApplicationID betegner de 6 mest betydelige byte av applikasjonsidentifikatoren (AID) for 

annengenerasjons fartsskriverkort. AID for fartsskriverkortapplikasjonen er angitt i kapittel 6.2. 

Verditildeling:‘FF 53 4D 52 44 54’. 

equipmentType er angivelsen av den type utstyr som angitt for 2. generasjon, som sertifikatet er beregnet for. 

Verditildeling: i samsvar med datatypen EquipmentType. 

2.44. CertificateRequestID 

Entydig identifikasjon av en søknad om sertifikat. Den kan også benyttes som identifikator for en kjøretøyenhets 

offentlige nøkkel dersom serienummeret til kjøretøyenheten som nøkkelen er beregnet for, ikke er kjent på tidspunktet 

for genereringen av sertifikatet. 

 

requestSerialNumber er et serienummer for søknaden om sertifikat, og er entydig for produsenten og for måneden 

angitt nedenfor. 

requestMonthYear angir måneden og året for søknaden om sertifikat. 

Verditildeling: BCD-koding for måned (to sifre) og år (to siste sifre). 

crIdentifier er en identifikator som benyttes til å skjelne mellom en søknad om sertifikat og et utvidet serienummer. 

Verditildeling: ‘FFh’. 

manufacturerCode er den numeriske koden til produsenten som søker om sertifikatet. 

2.45. CertificationAuthorityKID 

Identifikator for den offentlige nøkkelen for en sertifiseringsmyndighet (en medlemsstat eller den europeiske sertifise-

ringsmyndigheten).  
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nationNumeric er den numeriske statskoden for sertifiseringsmyndigheten. 

nationAlpha er den alfanumeriske statskoden for sertifiseringsmyndigheten. 

keySerialNumber er et serienummer som benyttes til å skjelne mellom de ulike nøklene for sertifiseringsmyndigheten 

i tilfelle bytte av nøkler. 

additionalInfo er et felt på to byte for tilleggskoding (spesifikk for sertifiseringsmyndigheten). 

caIdentifier er en identifikator som benyttes til å skjelne mellom nøkkelidentifikatoren for en sertifiseringsmyndighet 

og andre nøkkelidentifikatorer. 

Verditildeling: ‘01h’. 

2.46. CompanyActivityData 

Opplysninger, lagret i et foretakskort, som gjelder aktivitetene som utføres med kortet (krav 373 og 379 i vedlegg 1C). 

 

companyPointerNewestRecord er indeksen for sist oppdaterte companyActivityRecord. 

Verditildeling: Tall som svarer til telleren i posten for foretaksaktivitet, med startverdi ′0′ for første forekomst av 

posten for foretaksaktivitet i den aktuelle strukturen. 

companyActivityRecords er settet med alle postene for foretaksaktivitet. 

companyActivityRecord er sekvensen av opplysninger som gjelder én foretaksaktivitet. 

companyActivityType er typen foretaksaktivitet. 

companyActivityTime er datoen og klokkeslettet for foretaksaktiviteten. 

cardNumberInformation er kortnummeret og eventuelt kortutstedende medlemsstat for det overførte kortet. 

vehicleRegistrationInformation er VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet som er overført eller åpnet eller 

lukket. 

downloadPeriodBegin og downloadPeriodEnd er perioden som eventuelt overføres fra kjøretøyenheten.  
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2.47. CompanyActivityType 

Kode som angir en aktivitet som et foretak utfører ved bruk av sitt foretakskort. 

 

2.48. CompanyCardApplicationIdentification 

Opplysninger, lagret i et foretakskort, som gjelder identifikasjon av kortets applikasjon (krav 369 og 375 i vedlegg 1C). 

 

typeOfTachographCardId angir den korttypen som anvendes. 

cardStructureVersion angir versjonen av den strukturen som anvendes i kortet. 

noOfCompanyActivityRecords er antallet poster for foretaksaktiviteter som kortet kan lagre. 

2.49. CompanyCardHolderIdentification 

Opplysninger, lagret i et foretakskort, som gjelder identifikasjon av kortinnehaveren (krav 372 og 378 i vedlegg 1C). 

 

companyName er navnet på foretaket som er innehaver av kortet. 

companyAddress er adressen til foretaket som er innehaver av kortet. 

cardHolderPreferredLanguage er kortinnehaverens foretrukne språk. 

2.50. ControlCardApplicationIdentification 

Opplysninger, lagret i et kontrollkort, som gjelder identifikasjon av kortets applikasjon (krav 357 og 363 i vedlegg 1C). 

 

typeOfTachographCardId angir den korttypen som anvendes. 

cardStructureVersion angir versjonen av den strukturen som anvendes i kortet. 

noOfControlActivityRecords er antallet poster for kontrollaktiviteter som kortet kan lagre.  
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2.51. ControlCardControlActivityData 

Opplysninger, lagret i et kontrollkort, som gjelder kontrollaktivitetene som utføres med kortet (krav 361 og 367 i 

vedlegg 1C). 

 

controlPointerNewestRecord er indeksen for sist oppdaterte post for kontrollaktivitet. 

Verditildeling: Tall som svarer til telleren i kontrollaktivitetsposten, med startverdi ′0′ for første forekomst av posten 

for kontrollaktivitet i den aktuelle strukturen. 

controlActivityRecords er settet med alle poster for kontrollaktivitet. 

controlActivityRecord er sekvensen av opplysninger som gjelder én kontroll. 

controlType er typen kontroll. 

controlTime er datoen og klokkeslettet for kontrollen. 

controlledCardNumber er kortnummeret og kortutstedende medlemsstat for det kontrollerte kortet. 

controlledVehicleRegistration er VRN og registreringsmedlemsstat for kjøretøyet der kontrollen fant sted. 

controlDownloadPeriodBegin og controlDownloadPeriodEnd angir perioden for hvilken data er overført. 

2.52. ControlCardHolderIdentification 

Opplysninger, lagret i et kontrollkort, som gjelder identifikasjon av kortinnehaveren (krav 360 og 366 i vedlegg 1C). 

 

controlBodyName er navnet på kortinnehaverens kontrollorgan. 

controlBodyAddress er adressen til kortinnehaverens kontrollorgan. 

cardHolderName er etternavn og fornavn til innehaveren av kontrollkortet. 

cardHolderPreferredLanguage er kortinnehaverens foretrukne språk.  
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2.53. ControlType 

Kode som angir aktivitetene som utføres under en kontroll. Denne datatypen er knyttet til krav 126, 274, 299, 327 og 

350 i vedlegg 1C. 

 

1. generasjon: 

Verditildeling — Oktettgruppert: ‘cvpdxxxx’B (8 biter) 

‘c’B kortoverføring: 

 ′0′B: kortets data ikke overført under denne kontrollaktiviteten, 

 ′1′B: kortets data overført under denne kontrollaktiviteten, 

‘v’B dataoverføring for kjøretøyenhet: 

 ‘0’B: data for kjøretøyenhet ikke overført under denne kontrollaktiviteten, 

 ‘1’B: data for kjøretøyenhet overført under denne kontrollaktiviteten, 

p’B utskrift: 

 ′0′B: utskrift ikke utført under denne kontrollaktiviteten, 

 ′1′B: utskrift utført under denne kontrollaktiviteten, 

‘d’B visning: 

 ‘0’B: ingen visning anvendt under denne kontrollaktiviteten, 

 ‘1’B: visning anvendt under denne kontrollaktiviteten, 

‘xxxx’B Brukes ikke. 

2. generasjon: 

Verditildeling — Oktettgruppert: ‘cvpdexxx’B (8 biter) 

‘c’B kortoverføring: 

 ′0′B: kortets data ikke overført under denne kontrollaktiviteten, 

 ′1′B: kortets data overført under denne kontrollaktiviteten, 

‘v’B dataoverføring for kjøretøyenhet: 

 ‘0’B: data for kjøretøyenhet ikke overført under denne kontrollaktiviteten, 

 ‘1’B: data for kjøretøyenhet overført under denne kontrollaktiviteten, 

‘p’B utskrift: 

 ′0′B: utskrift ikke utført under denne kontrollaktiviteten, 

 ′1′B: utskrift utført under denne kontrollaktiviteten, 

‘d’B visning: 

 ‘0’B: ingen visning anvendt under denne kontrollaktiviteten, 

 ‘1’B: visning anvendt under denne kontrollaktiviteten,  
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‘e’B kontroll av kalibrering ved veien: 

 ‘0’B: kalibreringsparametrer ikke kontrollert under denne kontrollaktiviteten, 

 ‘1’B: kalibreringsparametrer kontrollert under denne kontrollaktiviteten, 

‘xxx’B RFU. 

2.54. CurrentDateTime 

Gjeldende dato og klokkeslett for fartsskriveren. 

 

Verditildeling: ikke nærmere angitt. 

2.55. CurrentDateTimeRecordArray 

2. generasjon: 

Gjeldende dato og klokkeslett og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (CurrentDateTime). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på CurrentDateTime i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er mengden med poster for gjeldende dato og klokkeslett. 

2.56. DailyPresenceCounter 

Teller, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som økes med én for hver kalenderdag som kortet har vært satt inn i en leser 

i en kjøretøyenhet. Denne datatypen er knyttet til krav 266, 299, 320 og 343 i vedlegg 1C. 

 

Verditildeling: Fortløpende tall med høyeste verdi = 9 999, hvoretter det startes på nytt fra 0. Ved første utstedelse av 

kortet settes verdien til 0. 

2.57. Datef 

Dato uttrykt i et tallformat som er lett å skrive ut. 
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Verditildeling: 

åååå År 

mm Måned 

dd Dag 

‘00000000’H Datoangivelse er uttrykkelig utelatt. 

2.58. DateOfDayDownloaded 

2. generasjon: 

Overføringens dato og klokkeslett. 

 

Verditildeling: Ikke nærmere angitt. 

2.59. DateOfDayDownloadedRecordArray 

2. generasjon: 

Overføringens dato og klokkeslett og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (DateOfDayDownloaded). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på CurrentDateTime i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er mengden av poster med dato og klokkeslett for overføringen. 

2.60. Distance 

En tilbakelagt strekning (resultatet av beregningen av differansen mellom to verdier av kjøretøyets kilometerstand). 

 

Verditildeling: Binærverdi uten fortegn. Verdi i km i området 0-9 999 km. 

2.61. DriverCardApplicationIdentification 

Opplysninger, lagret i et sjåførkort, som gjelder identifikasjon av kortets applikasjon (krav 253 og 278 i vedlegg 1C).  
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1. generasjon: 

 

typeOfTachographCardId angir den korttypen som anvendes. 

cardStructureVersion angir versjonen av den strukturen som anvendes i kortet. 

noOfEventsPerType er antallet hendelser av hver hendelsestype som kortet kan registrere. 

noOfFaultsPerType er antallet feil av hver feiltype som kortet kan registrere. 

activityStructureLength angir antallet byte som er tilgjengelig for lagring av aktivitetsposter. 

noOfCardVehicleRecords er antallet kjøretøyposter som kortet kan inneholde. 

noOfCardPlaceRecords er antallet steder som kortet kan registrere. 

2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon brukes følgende dataelementer: 

noOfGNSSCDRecords er antallet GNSS-poster for kontinuerlig kjøretid som kortet kan lagre. 

noOfSpecificConditionRecords er antallet poster for særlige forhold som kortet kan lagre. 

2.62. DriverCardHolderIdentification 

Opplysninger, lagret i et sjåførkort, som gjelder identifikasjon av kortinnehaveren (krav 256 og 281 i vedlegg 1C). 

 

cardHolderName er etternavn og fornavn til innehaveren av sjåførkortet.  
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cardHolderBirthDate er fødselsdatoen til innehaveren av sjåførkortet. 

cardHolderPreferredLanguage er kortinnehaverens foretrukne språk. 

2.63. DSRCSecurityData 

2. generasjon: 

De opplysningene i form av ren tekst og det MAC-elementet som skal overføres via DSRC fra fartsskriveren til 

fjernavleseren; se tillegg 11 del B kapittel 13 for nærmere opplysninger. 

 

tagLength utgjør en del av DER-TLV-kodingen og skal settes til ‘81 10’ (se tillegg 11 del B kapittel 13). 

currentDateTime er gjeldende dato og klokkeslett for kjøretøyenheten. 

counter teller RTM-meldingene. 

vuSerialNumber er serienummeret til kjøretøyenheten. 

dSRCMKVersionNumber er versjonsnummeret til den DSRC-hovednøkkelen som de kjøretøyenhetsspesifikke 

DSRC-nøklene er utledet fra. 

tagLengthMac er etiketten for og lengden på MAC-dataobjektet i forbindelse med DER-TLV-kodingen. Etiketten skal 

settes til ‘8E’, og lengden skal kode lengden på MAC-elementet i oktetter (se tillegg 11 del B kapittel 13). 

mac er det MAC-elementet som er beregnet over RTM-meldingen (se tillegg 11 del B kapittel 13). 

2.64. EGFCertificate 

2. generasjon: 

Sertifikat for det eksterne GNSS-utstyrets offentlig nøkkel for gjensidig autentisering med en kjøretøyenhet. Strukturen 

i dette sertifikatet er angitt i tillegg 11. 

 

2.65. EmbedderIcAssemblerId 

Gir opplysninger om produsent av smartkortet. 
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countryCode er landkoden på 2 bokstaver for modulprodusenten i samsvar med ISO 3166. 

moduleEmbedder identifiserer modulprodusenten. 

manufacturerInformation til intern bruk for produsenten. 

2.66. EntryTypeDailyWorkPeriod 

Kode som benyttes til å skjelne mellom start og slutt for et innlagt sted for daglig arbeidstid og forholdet ved 

innleggingen. 

1. generasjon 

 

Verditildeling: i samsvar med ISO/IEC8824-1. 

2. generasjon 

 

Verditildeling: i samsvar med ISO/IEC8824-1. 

2.67. EquipmentType 

Kode for å skjelne mellom ulike typer utstyr for fartsskriverapplikasjonen. 

 

1. generasjon: 

 

Verditildeling: I samsvar med ISO/IEC8824-1. 

Verdien 0 er forbeholdt angivelse av en medlemsstat eller Europa i CHA-feltet i sertifikatene. 
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2. generasjon: 

De samme verdiene som i 1. generasjon brukes med følgende tillegg: 

 

Merk: Verdiene for 2. generasjon for platen, adapteren og den eksterne GNSS-tilkoplingen, samt verdiene for 1. 

generasjon for kjøretøyenheten og bevegelsesføleren kan brukes i SealRecord, dersom det er relevant. 

2.68. EuropeanPublicKey 

1. generasjon: 

Europeisk offentlig nøkkel. 

 

2.69. EventFaultRecordPurpose 

Kode som forklarer hvorfor en hendelse eller en feil er registrert. 

 

Verditildeling: 

 

en av de 10 nyeste (eller siste) hendelsene eller feilene 

den lengste hendelsen for et av de 10 siste døgnene den har inntruffet 

en av de 5 lengste hendelsene i løpet av de 365 siste døgn 

den siste hendelsen for et av de 10 siste døgnene den har inntruffet 

den alvorligste hendelsen for et av de 10 siste døgnene den har inntruffet 

en av de 5 alvorligste hendelsene i løpet av de 365 siste døgn 

den første hendelsen eller feilen som har forekommet etter siste kalibrering 

en aktiv/pågående hendelse eller feil 

RFU 

produsentspesifikk 

2.70. EventFaultType 

Kode for nærmere beskrivelse av en hendelse eller en feil. 

 

Verditildeling: 

1. generasjon: 

 

generelle hendelser 
ingen ytterligere opplysninger 
innsetting av ugyldig kort 
kortkonflikt 
tidsoverlapping, 
kjøring uten riktig kort 
innsetting av kort under kjøring 
siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet 
hastighetsoverskridelse 
brudd på strømforsyningen 
feil i bevegelsesdata 
kjøretøybevegelseskonflikt 
RFU 
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forsøk på sikkerhetsbrudd knyttet til kjøretøyenhet 
ingen ytterligere opplysninger 
feil ved autentisering av bevegelsesføler 
feil ved autentisering av fartsskriverkort 
uautorisert bytte av bevegelsesføler 
integritetsfeil i innlagte kortdata 
integritetsfeil i lagrede brukerdata 
intern dataoverføringsfeil 
uautorisert åpning av huset 
maskinvaresabotasje 
RFU 

 

forsøk på sikkerhetsbrudd knyttet til føler, 
ingen ytterligere opplysninger 
autentiseringsfeil 
integritetsfeil i lagrede data 
intern dataoverføringsfeil 
uautorisert åpning av huset 
maskinvaresabotasje 
RFU 

 

feil ved fartsskriver 
ingen ytterligere opplysninger 
intern feil i kjøretøyenhet 
skriverfeil 
visningsfeil 
feil ved overføring 
feil ved føler 
RFU 

 

kortfeil 
ingen ytterligere opplysninger 
RFU 

 RFU 

 produsentspesifikk. 

2. generasjon: 

De samme verdiene som i 1. generasjon brukes med følgende tillegg: 

 
tidskonflikt (GNSS kontra kjøretøyenhetens interne klokke) 
RFU 

 

GNSS-relaterte feil 
ingen ytterligere opplysninger 
feil ved intern GNSS-mottaker 
feil ved ekstern GNSS-mottaker 
feil ved ekstern GNSS-kommunikasjon 
ingen GNSS-posisjonsopplysninger 
påvisning av GNSS-manipulering 
sertifikat for eksternt GNSS-utstyr utløpt 
RFU 

 

feil i tilknytning til fjernkommunikasjonsmodul 
ingen ytterligere opplysninger 
feil ved fjernkommunikasjonsmodul 
kommunikasjonsfeil ved fjernkommunikasjonsmodul 
RFU 

 

feil ved ITS-grensesnitt 
ingen ytterligere opplysninger 
RFU 

2.71. ExtendedSealIdentifier 

2. generasjon: 

Den utvidede identifikatoren for en forsegling identifiserer en forsegling entydig (krav 401 i vedlegg 1C). 
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manufacturerCode er en kode for produsenten av forseglingen. 

sealIdentifier er en identifikator for forseglingen som er entydig for produsenten. 

2.72. ExtendedSerialNumber 

Entydig identifikasjon av utstyr. Det kan også benyttes som identifikator for en offentlig nøkkel for utstyr. 

1. generasjon: 

 

serialNumber er serienummeret for utstyret, entydig for produsenten, utstyrstypen og måneden og året nedenfor. 

monthYear er angivelsen av produksjonsmåneden og -året (eller av serienummertildelingen). 

Verditildeling: BCD-koding for måned (to sifre) og år (to siste sifre). 

type er en identifikator for utstyrstypen. 

Verditildeling: Produsentspesifikk, med ′FFh′ som reservert verdi. 

manufacturerCode: Tallkoden som identifiserer en produsent av typegodkjent utstyr. 

2. generasjon: 

 

serialNumber: Se 1. generasjon 

monthYear: Se 1. generasjon 

type angir utstyrstypen 

manufacturerCode: Se 1. generasjon. 

2.73. FullCardNumber 

Kode for fullstendig identifikasjon av et fartsskriverkort.  
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cardType er typen fartsskriverkort. 

cardIssuingMemberState er koden for medlemsstaten som har utstedt kortet. 

cardNumber er kortnummeret. 

2.74. FullCardNumberAndGeneration 

2. generasjon: 

Kode for fullstendig identifikasjon av et fartsskriverkort og generasjonen av det. 

 

fullcardNumber identifiserer fartsskriverkortet. 

generation angir generasjonen av det fartsskriverkortet som er brukt. 

2.75. Generation 

2. generasjon: 

Angir generasjonen av det fartsskriverkortet som er brukt. 

 

Verditildeling: 

‘00’H RFU 

‘01’H1.  generasjon 

‘02’H2.  generasjon 

‘03’H .. ‘FF’H RFU 

2.76. GeoCoordinates 

2. generasjon: 

De geografiske koordinatene kodes som heltall. Disse heltallene er multipler av ±DDMM.M-kodingen for breddegrad 

og ±DDDMM.M for lengdegrad. Her betegner henholdsvis ±DD og ± DDD grader og MM.M minutter. 

 

latitude kodes som et multiplum (faktor 10) av verdien representert som ±DDMM.M. 

longitude kodes som et multiplum (faktor 10) av verdien representert som ±DDDMM.M.  



Nr. 47/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

2.77. GNSSAccuracy 

2. generasjon: 

Nøyaktigheten av GNSS-posisjonsopplysningene (definisjon eee)). Denne nøyaktigheten kodes som heltall og er et 

multiplum (faktor 10) av X.Y-verdien fra setningen GSA NMEA. 

 

2.78. GNSSContinuousDriving 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom kontinuerlig kjøretid 

for føreren når et multiplum av tre timer (krav 306 og 354 i vedlegg 1C). 

 

gnssCDPointerNewestRecord er indeksen for siste oppdaterte GNSS-post for kontinuerlig kjøretid. 

Verditildeling: Tall som svarer til telleren i GNSS-posten for kontinuerlig kjøretid, med startverdi ′0′ for første 

forekomst av GNSS-posten for kontinuerlig kjøretid i den aktuelle strukturen. 

gnssContinuousDrivingRecords er settet med poster som inneholder datoen og klokkeslettet da kontinuerlig kjøretid 

når et multiplum av tre timer og opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

2.79. GNSSContinuousDrivingRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom kontinuerlig kjøretid 

for føreren når et multiplum av tre timer (krav 305 og 353 i vedlegg 1C). 

 

timeStamp er dato og klokkeslett da kortinnehaverens kontinuerlige kjøretid når et multiplum av tre timer. 

gnssPlaceRecord inneholder opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

2.80. GNSSPlaceRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon (krav 108, 109, 110, 296, 305, 347 og 353 i vedlegg 1C). 
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timeStamp er dato og klokkeslett da kjøretøyets GNSS-posisjonen ble fastsatt. 

gnssAccuracy er nøyaktigheten av GNSS-posisjonsopplysningene. 

geoCoordinates er det stedet som er registrerte ved hjelp av GNSS. 

2.81. HighResOdometer 

Kjøretøyets kilometerstand: Akkumulert strekning tilbakelagt av kjøretøyet i drift. 

 

Verditildeling: Binærverdi uten fortegn. Verdi uttrykt i 1/200 km i driftsområdet 0-21 055 406 km. 

2.82. HighResTripDistance 

En strekning som er tilbakelagt i løpet av en samlet tur eller en del av en tur. 

 

Verditildeling: Binærverdi uten fortegn. Verdi uttrykt i 1/200 km i driftsområdet 0-21 055 406 km. 

2.83. HolderName 

En kortinnehavers etternavn og fornavn. 

 

holderSurname er innehaverens etternavn. Etternavnet omfatter ikke titler. 

Verditildeling: Når et kort ikke er personlig, inneholder holderSurname samme opplysninger som companyName, 

workshopName eller controlBodyName. 

holderFirstNames er innehaverens fornavn og initialer. 

2.84. InternalGNSSReceiver 

2. generasjon: 

Informasjon om hvorvidt GNSS-mottakeren er intern eller ekstern i forhold til kjøretøyenheten. TRUE betyr at GNSS-

mottakeren er intern. FALSE betyr at GNSS-mottakeren er ekstern. 

 

2.85. K-ConstantOfRecordingEquipment 

Fartsskriverens konstant (definisjon m)). 

 

Verditildeling: Pulser per kilometer i driftsområdet 0-64 255 impulser/km.  
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2.86. KeyIdentifier 

En entydig identifikator av en offentlig nøkkel for henvisning til og valg av nøkkel. Den identifiserer også innehaveren 

av nøkkelen. 

 

Det første valget er egnet for henvisning til en kjøretøyenhets eller et fartsskriverkorts offentlige nøkkel. 

Det andre valget er egnet for henvisning til en kjøretøyenhets offentlige nøkkel (i det tilfelle kjøretøyenhetens 

serienummer ikke er kjent på tidspunktet for genereringen av sertifikatet). 

Det tredje valget er egnet for henvisning til en medlemsstats offentlige nøkkel. 

2.87. KMWCKey 

2. generasjon: 

AES-nøkkelen og tilhørende nøkkelversjon som brukes til paring av kjøretøyenhet — bevegelsesføler. Nærmere 

opplysninger finnes i tillegg 11. 

 

kMWCKey er lengden på AES-nøkkelen sammenkjedet med den nøkkelen som brukes til paring av kjøretøyenhet — 

bevegelsesføler. 

keyVersion betegner nøkkelversjonen av AES-nøkkelen. 

2.88. Language 

Kode som identifiserer et språk. 

 

Verditildeling: Kode bestående av to små bokstaver, i samsvar med ISO 639. 

2.89. LastCardDownload 

Dato og klokkeslett, lagret i et sjåførkort, for siste kortoverføring (for andre formål enn kontroll) (krav 257 og 282 i 

vedlegg 1C. Denne datoen kan oppdateres av en kjøretøyenhet eller av alle kortlesere. 

 

Verditildeling: Ikke nærmere angitt. 

2.90. LinkCertificate 

2. generasjon: 

Sertifikat for forbindelse mellom europeiske rot-CA nøkkelpar. 
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2.91. L-TyreCircumference 

Dekkenes rulleomkrets (definisjon u)). 

 

Verditildeling: Binærverdi uten fortegn, verdi uttrykt i 1/8 mm i driftsområdet 0-8 031 mm. 

2.92. MAC 

2. generasjon: 

En kryptografisk kontrollsum med 8, 12 eller 16 byte som tilsvarer krypteringsprogrammene som er angitt i tillegg 11. 

 

2.93. ManualInputFlag 

Kode som angir om en kortinnehaver manuelt har eller ikke har lagt inn føreraktiviteter ved innsetting av kort (krav 

081 i vedlegg 1B og krav 102 i vedlegg 1C. 

 

Verditildeling: Ikke nærmere angitt. 

2.94. ManufacturerCode 

Kode som identifiserer en produsent av typegodkjent utstyr. 

 

Det laboratoriet som har ansvaret for samvirkingsprøvingene, skal føre og offentliggjøre listen over produsentkoder på 

sitt nettsted (krav 454 i vedlegg 1C). 

Det tildeles midlertidige ManufacturerCode til utviklere av fartsskriverutstyr etter søknad til det laboratoriet som har 

ansvaret for samvirkingsprøvinger. 

2.95. ManufacturerSpecificEventFaultData 

2. generasjon: 

Produsentspesifikke feilkoder som forenkler feilanalysen og vedlikehold av kjøretøyenheter. 
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manufacturerCode identifiserer produsenten av kjøretøyenheten. 

manufacturerSpecificErrorCode er en feilkode som er spesifikk for produsenten. 

2.96. MemberStateCertificate 

Sertifikatet for en medlemsstats offentlige nøkkel, utstedt av Den europeiske sertifiseringsmyndighet. 

 

2.97. MemberStateCertificateRecordArray 

2. generasjon: 

Medlemsstatens sertifikat og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (MemberStateCertificate). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på MemberStateCertificate i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. Verdien skal settes til 1 siden sertifikatene kan ha ulik lengde. 

records er mengden av medlemsstatssertifikater. 

2.98. MemberStatePublicKey 

1. generasjon: 

En medlemsstats offentlige nøkkel. 

 

2.99. Name 

Et navn. 

 

codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4, 

name er et navn som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet.  
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2.100. NationAlpha 

Alfabetisk referanse til en stat skal være i samsvar med de nasjonalitetsbokstavene som benyttes på kjøretøyer i 

internasjonal trafikk (De forente nasjoners Wien-konvensjon av 1968 om veitrafikk). 

 

NationAlpha- og Numeric-kodene skal være oppført på en liste på nettstedet til det laboratoriet som er utpekt til å 

utføre samvirkingsprøvinger, som fastsatt i krav 440 i vedlegg 1C. 

2.101. NationNumeric 

Tallhenvisning til en stat. 

 

Verditildeling: Se datatype 2.100 (NationAlpha). 

Endringer eller oppdateringer av NationAlpha- eller Numeric-spesifikasjonene beskrevet i forrige ledd skal foretas først 

etter at det utpekte laboratoriet har mottatt uttalelser fra produsenter av typegodkjente digitale og smarte fartsskriver-

enheter. 

2.102. NoOfCalibrationRecords 

Antall kalibreringsposter som kan lagres i et verkstedkort. 

1. generasjon: 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2. generasjon: 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.103. NoOfCalibrationsSinceDownload 

Teller som angir antallet kalibreringer som er utført med et verkstedkort siden siste overføring (krav 317 og 340 i 

vedlegg 1C). 

 

Verditildeling: Ikke nærmere angitt. 

2.104. NoOfCardPlaceRecords 

Antall stedposter som kan lagres i et sjåfør- eller verkstedkort. 

1. generasjon: 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2. generasjon: 

 

Verditildeling: Se tillegg 2.  
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2.105. NoOfCardVehicleRecords 

Antall poster for benyttede kjøretøyer som kan lagres i et sjåfør- eller verkstedkort. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.106. NoOfCardVehicleUnitRecords 

2. generasjon: 

Antall poster for benyttede kjøretøyenheter som kan lagres i et sjåfør- eller verkstedkort. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.107. NoOfCompanyActivityRecords 

Antall poster for foretaksaktivitet som kan lagres i et foretakskort. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.108. NoOfControlActivityRecords 

Antall poster for kontrollaktivitet som kan lagres i et kontrollkort. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.109. NoOfEventsPerType 

Antall hendelser per type hendelse som kan lagres i et kort. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.110. NoOfFaultsPerType 

Antall feil per type feil som kan lagres i et kort. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.111. NoOfGNSSCDRecords 

2. generasjon: 

Antall GNSS-poster for kontinuerlig kjøretid som kortet kan lagre. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2.  
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2.112. NoOfSpecificConditionRecords 

2. generasjon: 

Antall poster for særlige forhold som kortet kan lagre. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2. 

2.113. OdometerShort 

Kjøretøyets kilometerstand i kortform. 

 

Verditildeling: Binærverdi uten fortegn. Verdi i km i området 0-9 999 km. 

2.114. OdometerValueMidnight 

Kjøretøyets kilometerstand ved midnatt en gitt dato (krav 090 i vedlegg 1B og krav 113 i vedlegg 1C). 

 

Verditildeling: Ikke nærmere angitt. 

2.115. OdometerValueMidnightRecordArray 

2. generasjon: 

OdometerValueMidnight og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (OdometerValueMidnight). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på OdometerValueMidnight i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er mengden av OdometerValueMidnight-poster. 

2.116. OverspeedNumber 

Antall hendelser med hastighetsoverskridelse siden siste kontroll av hastighetsoverskridelse. 

 

Verditildeling: 0 betyr at det ikke har forekommet noen hendelse med hastighetsoverskridelse siden siste kontroll av 

hastighetsoverskridelse, 1 betyr at det har forekommet én hendelse med hastighetsoverskridelse siden siste kontroll av 

hastighetsoverskridelse, ... 255 betyr at det har forekommet 255 eller flere hendelser med hastighetsoverskridelse siden 

siste kontroll av hastighetsoverskridelse.  
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2.117. PlaceRecord 

Opplysninger som gjelder et sted der den daglige arbeidstiden begynner eller slutter (krav 108, 271, 296, 324 og 347 i 

vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

entryTime er en dato og et klokkeslett knyttet til innleggingen. 

entryTypeDailyWorkPeriod er typen innlegging. 

dailyWorkPeriodCountry er staten som legges inn. 

dailyWorkPeriodRegion er regionen som legges inn. 

vehicleOdometerValue er kilometerstand på tidspunktet for innlegging av sted. 

2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon brukes følgende komponent: 

entryGNSSPlaceRecord er registrert sted og tidspunkt. 

2.118. PreviousVehicleInfo 

Opplysninger som gjelder det forrige kjøretøyet som føreren brukte, når vedkommende setter inn sitt kort i en 

kjøretøyenhet (krav 081 i vedlegg 1B og krav 102 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

vehicleRegistrationIdentification er kjøretøyets VRN og registreringsmedlemsstat. 

cardWithdrawalTime er dato og klokkeslett for uttak av kortet. 

2. generasjon: 
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I tillegg til 1. generasjon brukes følgende dataelement: 

vuGeneration identifiserer generasjonen av kjøretøyenheten. 

2.119. PublicKey 

1. generasjon: 

En offentlig RSA-nøkkel. 

 

rsaKeyModulus er nøkkelparets modul. 

rsaKeyPublicExponent er nøkkelparets offentlige eksponent. 

2.120. RecordType 

2. generasjon: 

Henvisning til en posttype. Denne datatypen er brukt i RecordArrays. 

 

Verditildeling: 

 

ActivityChangeInfo, 

CardSlotsStatus, 

CurrentDateTime, 

MemberStateCertificate, 

OdometerValueMidnight, 

DateOfDayDownloaded, 

SensorPaired, 

Signature, 

SpecificConditionRecord, 

VehicleIdentificationNumber, 

VehicleRegistrationNumber, 

VuCalibrationRecord, 

VuCardIWRecord, 

VuCardRecord, 

VuCertificate, 

VuCompanyLocksRecord, 

VuControlActivityRecord, 

VuDetailedSpeedBlock, 

VuDownloadablePeriod, 

VuDownloadActivityData, 

VuEventRecord, 

VuGNSSCDRecord, 

VuITSConsentRecord, 

VuFaultRecord, 

VuIdentification, 

VuOverSpeedingControlData, 

VuOverSpeedingEventRecord, 

VuPlaceDailyWorkPeriodRecord, 

VuTimeAdjustmentGNSSRecord, 

VuTimeAdjustmentRecord, 

VuPowerSupplyInterruptionRecord, 

SensorPairedRecord, 

SensorExternalGNSSCoupledRecord, 

RFU, 

produsentspesifikk.   
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2.121. RegionAlpha 

Alfabetisk henvisning til en region i en bestemt stat. 

 

1. generasjon: 

Verditildeling: 

 

2. generasjon: 

RegionAlpha-kodene skal være oppført på en liste på nettstedet til det laboratoriet som er utpekt til å utføre 

samvirkingsprøving. 

2.122. RegionNumeric 

Tallhenvisning til en region i en bestemt stat. 

 

1. generasjon: 

Verditildeling: 
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2. generasjon: 

RegionNumeric-kodene skal være oppført på en liste på nettstedet til det laboratoriet som er utpekt til å utføre 

samvirkingsprøving. 

2.123. RemoteCommunicationModuleSerialNumber 

2. generasjon: 

Serienummeret til modulen for fjernkommunikasjon. 

 

2.124. RSAKeyModulus 

1. generasjon: 

Modul for et RSA-nøkkelpar. 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2.125. RSAKeyPrivateExponent 

1. generasjon: 

Den private eksponenten for et RSA-nøkkelpar. 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2.126. RSAKeyPublicExponent 

1. generasjon: 

Den offentlige eksponenten for et RSA-nøkkelpar. 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2.127. RtmData 

2. generasjon: 

Definisjonen av denne datatypen finnes i tillegg 14. 

2.128. SealDataCard 

2. generasjon: 

Denne datatypen lagrer opplysninger om forseglinger som er satt på forskjellige komponenter av et kjøretøy, og som er 

beregnet på lagring på et kort. Denne datatypen er knyttet til krav 337 i vedlegg 1C.  
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noOfSealRecords er antall poster i sealRecords. 

sealRecords er et sett med poster for forsegling. 

2.129. SealDataVu 

2. generasjon: 

Denne datatypen lagrer opplysninger om forseglinger som er satt på forskjellige komponenter av et kjøretøy, og som er 

beregnet på lagring i en kjøretøyenhet. 

 

sealRecords er et sett med poster for forsegling. Dersom det er færre enn 5 forseglinger tilgjengelig, skal verdien for 

EquipmentType i alle ubrukte sealRecords settes til 16, dvs. ubrukt. 

2.130. SealRecord 

2. generasjon: 

Denne datatypen lagrer opplysninger om en forsegling som er satt på en komponent. Denne datatypen er knyttet til 

krav 337 i vedlegg 1C. 

 

equipmentType angir typen utstyr forseglingen er satt på. 

extendedSealIdentifier er identifikatoren for forseglingen som er satt på utstyret. 

2.131. SensorApprovalNumber 

Typegodkjenningsnummer for føleren. 

1. generasjon: 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2. generasjon: 

 

Verditildeling: 

Godkjenningsnummeret skal være som offentliggjort på Europakommisjonens tilsvarende nettsted, dvs. for eksempel 

med eventuelle bindestreker. Godkjenningsnummeret skal være venstrejustert.  
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2.132. SensorExternalGNSSApprovalNumber 

2. generasjon: 

Typegodkjenningsnummer for det eksterne GNSS-utstyret. 

 

Verditildeling: 

Godkjenningsnummeret skal være som offentliggjort på Europakommisjonens tilsvarende nettsted, dvs. for eksempel 

med eventuelle bindestreker. Godkjenningsnummeret skal være venstrejustert. 

2.133. SensorExternalGNSSCoupledRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhets minne, som gjelder identifikasjon av det eksterne GNSS-utstyret som er koplet 

til kjøretøyenheten (krav 100 i vedlegg 1C). 

 

sensorSerialNumber er serienummeret til det eksterne GNSS-utstyret som er koplet til kjøretøyenheten. 

sensorApprovalNumber er godkjenningsnummeret til dette eksterne GNSS-utstyret. 

sensorCouplingDate en dato for kopling av dette eksterne GNSS-utstyret til kjøretøyenheten. 

2.134. SensorExternalGNSSIdentification 

2. generasjon: 

Opplysninger som gjelder identifikasjon av det eksterne GNSS-utstyret (krav 98 i vedlegg 1C). 

 

sensorSerialNumber er det utvidede serienummeret til det eksterne GNSS-utstyret. 

sensorApprovalNumber er godkjenningsnummeret til det eksterne GNSS-utstyret. 

sensorSCIdentifier er identifikatoren for det eksterne GNSS-utstyrets sikkerhetskomponent. 

sensorOSIdentifier er identifikatoren for det eksterne GNSS-utstyrets operativsystem.  
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2.135. SensorExternalGNSSInstallation 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i eksternt GNSS-utstyr, som gjelder installasjon av den eksterne GNSS-føleren (krav 123 i 

vedlegg 1C). 

 

sensorCouplingDateFirst er datoen for første kopling av det eksterne GNSS-utstyret til en kjøretøyenhet. 

firstVuApprovalNumber er typegodkjenningsnummeret til første kjøretøyenhet som koples til det eksterne GNSS-

utstyret. 

firstVuSerialNumber er serienummeret til første kjøretøyenhet som pares med det eksterne GNSS-utstyret. 

sensorCouplingDateCurrent er datoen for den aktuelle koplingen av det eksterne GNSS-utstyret til en kjøretøyenhet. 

currentVuApprovalNumber er typegodkjenningsnummeret til kjøretøyenheten som for øyeblikket er koplet til det 

eksterne GNSS-utstyret. 

currentVUSerialNumber er serienummeret til kjøretøyenheten som for øyeblikket er koplet til det eksterne GNSS-

utstyret. 

2.136. SensorExternalGNSSOSIdentifier 

2. generasjon: 

Identifikatoren for det eksterne GNSS-utstyrets operativsystem. 

 

Verditildeling: Produsentspesifikk. 

2.137. SensorExternalGNSSSCIdentifier 

2. generasjon: 

Denne typen brukes f.eks. til å identifisere den kryptografiske modulen til det eksterne GNSS-utstyret. 

Identifikatoren for det eksterne GNSS-utstyrets sikkerhetskomponent. 

 

Verditildeling: Spesifikk for komponentprodusenten.  
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2.138. SensorGNSSCouplingDate 

2. generasjon: 

Datoen for en kopling av det eksterne GNSS-utstyret til en kjøretøyenhet. 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2.139. SensorGNSSSerialNumber 

2. generasjon: 

Denne typen benyttes til å lagre serienummeret til GNSS-mottakeren både når det er inne i kjøretøyenheten, og når det 

er utenfor kjøretøyenheten. 

Serienummeret til GNSS-mottakeren. 

 

2.140. SensorIdentification 

Opplysninger, lagret i en bevegelsesføler, som gjelder identifikasjon av bevegelsesføleren (krav 077 i vedlegg 1B og 

krav 95 i vedlegg 1C). 

 

sensorSerialNumber er bevegelsesfølerens utvidede serienummer (omfatter delenummer og produsentkode). 

sensorApprovalNumber er bevegelsesfølerens typegodkjenningsnummer. 

sensorSCIdentifier er identifikatoren for bevegelsesfølerens sikkerhetskomponent. 

sensorOSIdentifier er identifikatoren for bevegelsesfølerens operativsystem. 

2.141. SensorInstallation 

Opplysninger, lagret i en bevegelsesføler, som gjelder installasjon av bevegelsesføleren (krav 099 i vedlegg 1B og 

krav 122 i vedlegg 1C). 

 

sensorPairingDateFirst er datoen for første paring av bevegelsesføleren og en kjøretøyenhet. 

firstVuApprovalNumber er typegodkjenningsnummeret til første kjøretøyenhet som pares med bevegelsesføleren.  
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firstVuSerialNumber er serienummeret til første kjøretøyenhet som pares med bevegelsesføleren. 

sensorPairingDateCurrent er datoen for den aktuelle paringen av bevegelsesføleren og kjøretøyenheten. 

currentVuApprovalNumber er typegodkjenningsnummeret til kjøretøyenheten som for øyeblikket er paret med 

bevegelsesføleren. 

currentVUSerialNumber er serienummeret til kjøretøyenheten som for øyeblikket er paret med bevegelsesføleren. 

2.142. SensorInstallationSecData 

Opplysninger, lagret i et verkstedkort, som gjelder sikkerhetsdataene som er nødvendige for å pare bevegelsesfølere 

med kjøretøyenheter (krav 308 og 331 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

Verditildeling: i samsvar med ISO 16844-3. 

2. generasjon: 

Som beskrevet i tillegg 11a skal et verkstedkort lagre opptil tre nøkler for paring av kjøretøyenhet og bevegelsesføler. 

Disse nøklene har forskjellige nøkkelversjoner. 

 

2.143. SensorOSIdentifier 

Identifikator for bevegelsesfølerens operativsystem. 

 

Verditildeling: produsentspesifikk. 

2.144. SensorPaired 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhets minne, som gjelder angivelse av bevegelsesføleren som er koplet til 

kjøretøyenheten (krav 079 i vedlegg 1B). 

 

sensorSerialNumber er serienummeret til bevegelsesføleren som for øyeblikket er paret med kjøretøyenheten. 

sensorApprovalNumber er typegodkjenningsnummeret til bevegelsesføleren som for øyeblikket er paret med 

kjøretøyenheten. 

sensorPairingDateFirst er datoen for første paring mellom en kjøretøyenhet og bevegelsesføleren som for øyeblikket 

er paret med kjøretøyenheten.  
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2.145. SensorPairedRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder identifikasjon av en bevegelsesføler som er paret med 

kjøretøyenheten (krav 97 i vedlegg 1C). 

 

sensorSerialNumber er serienummeret til en bevegelsesføler som er paret med kjøretøyenheten. 

sensorApprovalNumber er denne bevegelsesfølerens typegodkjenningsnummer. 

sensorPairingDate er en dato for paringen av denne bevegelsesføleren og kjøretøyenheten. 

2.146. SensorPairingDate 

Datoen for paring av bevegelsesføleren og en kjøretøyenhet. 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2.147. SensorSCIdentifier 

Identifikator for bevegelsesfølerens sikkerhetskomponent. 

 

Verditildeling: Spesifikk for komponentprodusenten. 

2.148. SensorSerialNumber 

Serienummeret til bevegelsesføleren. 

 

2.149. Signature 

En elektronisk signatur. 

1. generasjon: 

 

Verditildeling: I samsvar med tillegg 11, «Felles sikkerhetsmekanismer». 

2. generasjon: 

 

Verditildeling: I samsvar med tillegg 11, «Felles sikkerhetsmekanismer».  
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2.150. SignatureRecordArray 

2. generasjon: 

Et sett med signaturer og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (Signature). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på Signature i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. Verdien skal settes til 1, siden signaturene kan ha ulik lengde. 

records er settet med signaturer. 

2.151. SimilarEventsNumber 

Antall lignende hendelser for et gitt døgn (krav 094 i vedlegg 1B krav 117 i vedlegg 1C). 

 

Verditildeling: 0 benyttes ikke, 1 betyr at bare én hendelse av den aktuelle typen er inntruffet og lagret i det aktuelle 

døgnet, 2 betyr at 2 hendelser av den aktuelle typen er inntruffet i det aktuelle døgnet (bare én er lagret), … 255 betyr at 

255 eller flere hendelser av den aktuelle typen er inntruffet i det aktuelle døgnet. 

2.152. SpecificConditionRecord 

Opplysninger, lagret i et sjåførkort, et verkstedkort eller en kjøretøyenhet, som gjelder et særlig forhold (krav 130, 276, 

301, 328 og 355 i vedlegg 1C). 

 

entryTime er datoen og klokkeslettet for innleggingen. 

specificConditionType er koden som angir det særlige forholdet. 

2.153. SpecificConditions 

Opplysninger, lagret i et sjåførkort, et verkstedkort eller en kjøretøyenhet, som gjelder et særlig forhold (krav 131, 277, 

302, 329 og 356 i vedlegg 1C). 

2. generasjon: 
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conditionPointerNewestRecord er indeksen for sist oppdaterte post for kontrollaktivitet. 

Verditildeling: Tall som svarer til telleren i posten for særlige forhold, med startverdi ′0′ for første forekomst av posten 

for særlige forhold i den aktuelle strukturen. 

specificConditionRecords er det settet med poster som inneholder opplysninger om de særlige forholdene som er 

registrert. 

2.154. SpecificConditionType 

Kode som identifiserer et særlig forhold (krav 050b, 105a, 212a og 230a i vedlegg 1B og krav 62 i vedlegg 1C). 

 

1. generasjon: 

Verditildeling: 

‘00’H RFU 

‘01’H Utenfor intervall — Start 

‘02’H Utenfor intervall — Slutt 

‘03’H Overfart med ferge / transport med tog 

‘04’H .. ‘FF’H RFU 

2. generasjon: 

Verditildeling: 

‘00’H RFU 

‘01’H Utenfor intervall — Start 

‘02’H Utenfor intervall — Slutt 

‘03’H Overfart med ferge / transport med tog— Start 

‘04’H Overfart med ferge / transport med tog— Slutt 

‘05’H .. ‘FF’H RFU 

2.155. Speed 

Kjøretøyets hastighet (km/t). 

 

Verditildeling: Uttrykt i kilometer per time i området 0-220 km/t. 

2.156. SpeedAuthorized 

Høyeste tillatte hastighet for kjøretøyet (definisjon hh). 
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2.157. SpeedAverage 

Gjennomsnittshastighet i en tidligere fastlagt periode (km/t). 

 

2.158. SpeedMax 

Høyeste hastighet målt i en tidligere fastlagt periode. 

 

2.159. TachographPayload 

2. generasjon: 

Definisjonen av denne datatypen finnes i tillegg 14. 

2.160. TachographPayloadEncrypted 

2. generasjon: 

DER-TLV-kryptert nyttelast fra fartsskriveren, dvs. de dataene som sendes kryptert i RTM-meldingen. Se tillegg 11 del 

B kapittel 13 for kryptering. 

 

tag utgjør en del av DER-TLV-kodingen og skal settes til ‘87’ (se tillegg 11 del B kapittel 13). 

length utgjør en del av DER-TLV-kodingen og skal kode lengden av følgende paddingContentIndicatorByte og 

encryptedData. 

paddingContentIndicatorByte skal settes til ‘00’. 

encryptedData er kryptert tachographPayload som angitt i tillegg 11 del B kapittel 13. Lengden på disse dataene i 

oktetter skal alltid være et multiplum av 16. 

2.161. TDesSessionKey 

1. generasjon: 

En Triple DES-sesjonsnøkkel. 

 

Verditildeling: Ikke nærmere angitt.  
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2.162. TimeReal 

Kode for et kombinert felt for dato og klokkeslett, der dato og klokkeslett uttrykkes i sekunder siden 00h.00m.00s 

1. januar 1970. 

 

Verditildeling — Oktettgruppert: Antall sekunder siden midnatt 1. januar 1970 GMT. 

Høyeste mulige verdi for dato/klokkeslett er i året 2106. 

2.163. TyreSize 

Betegnelse for dekkdimensjoner. 

 

Verditildeling: i samsvar med direktiv 92/23 (EØF) av 31.3.1992 (EFT L 129, s. 95). 

2.164. VehicleIdentificationNumber 

Kjøretøyets understellsnummer (VIN), som viser til kjøretøyet som helhet, normalt serienummeret for understell eller 

rammenummeret. 

 

Verditildeling: Som definert i ISO 3779. 

2.165. VehicleIdentificationNumberRecordArray 

2. generasjon: 

Kjøretøyets understellsnummer og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (VehicleIdentificationNumber). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VehicleIdentificationNumber i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er mengden av understellsnumre. 

2.166. VehicleRegistrationIdentification 

Identifikasjon av et kjøretøy, entydig for Europa (VRN og medlemsstat).  
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vehicleRegistrationNation er staten der kjøretøyet er registrert. 

vehicleRegistrationNumber er kjøretøyets registreringsnummer (VRN). 

2.167. VehicleRegistrationNumber 

Kjøretøyets registreringsnummer (VRN). Registreringsnummeret tildeles av registreringsmyndigheten. 

 

codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4, 

vehicleRegNumber er et VRN som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet. 

Verditildeling: Statspesifikk. 

2.168. VehicleRegistrationNumberRecordArray 

2. generasjon: 

Kjøretøyets registreringsnummer og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (VehicleRegistrationNumber). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VehicleRegistrationNumber i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er mengden av registreringsnumre for kjøretøyer. 

2.169. VuAbility 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, om hvorvidt kjøretøyenheten kan bruke førstegenerasjons fartsskriverkort eller 

ikke (krav 121 i vedlegg 1C). 

 

Verditildeling — Oktettgruppert:‘xxxxxxxa’B (8 biter)  
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For å kunne støtte 1. generasjon: 

‘a’B Evne til å støtte førstegenerasjons fartsskriverkort: 

 ‘0’ B 1. generasjon støttes, 

 ‘1’B 1. generasjon støttes ikke, 

‘xxxxxxx’B RFU 

2.170. VuActivityDailyData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder endringer i aktivitet og/eller endringer i kjørestatus og/eller 

endringer i kortstatus for en gitt kalenderdag (krav 084 i vedlegg 1B og krav 105, 106 og 107 i vedlegg 1C) og 

kortleserstatus kl. 00.00 den aktuelle dagen. 

 

noOfActivityChanges er antallet ActivityChangeInfo-ord i mengden activityChangeInfos 

activityChangeInfos er mengden ActivityChangeInfo-ord som er lagret i kjøretøyenheten for den aktuelle dagen. Den 

omfatter alltid to ActivityChangeInfo-ord som angir status for de to kortleserne kl. 00.00 den aktuelle dagen. 

2.171. VuActivityDailyRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder endringer i aktivitet og/eller endringer i kjørestatus og/eller 

endringer i kortstatus for en gitt kalenderdag (krav 105, 106 og 107 i vedlegg 1C) og kortleserstatus kl. 00.00 den 

aktuelle dagen. 

 

recordType betegner postens type (ActivityChangeInfo). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på ActivityChangeInfo i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er mengden ActivityChangeInfo-ord som er lagret i kjøretøyenheten for den aktuelle dagen. Den omfatter 

alltid to ActivityChangeInfo-ord som angir status for de to kortleserne kl. 00.00 den aktuelle dagen. 

2.172. VuApprovalNumber 

Typegodkjenningsnummer for kjøretøyenheten.  
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1. generasjon: 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2. generasjon: 

 

Verditildeling: 

Godkjenningsnummeret skal være som offentliggjort på Europakommisjonens tilsvarende nettsted, dvs. for eksempel 

med eventuelle bindestreker. Godkjenningsnummeret skal være venstrejustert. 

2.173. VuCalibrationData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kalibreringene av fartsskriveren (krav 098 i vedlegg 1B). 

 

noOfVuCalibrationRecords er antallet poster i mengden vuCalibrationRecords. 

vuCalibrationRecords angir settet med kalibreringsposter. 

2.174. VuCalibrationRecord 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en kalibrering av fartsskriveren (krav 098 i vedlegg 1B og 

krav 119 og 120 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

calibrationPurpose er formålet med kalibreringen. 

workshopName, workshopAddress er verkstedets navn og adresse.  
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workshopCardNumber identifiserer verkstedkortet som er brukt ved kalibreringen. 

workshopCardExpiryDate er kortets utløpsdato. 

vehicleIdentificationNumber er kjøretøyets understellsnummer (VIN). 

vehicleRegistrationIdentification inneholder registreringsnummer (VRN) og registreringsmedlemsstat. 

wVehicleCharacteristicConstant er kjøretøyets kilometerfaktor. 

kConstantOfRecordingEquipment er fartsskriverkonstanten. 

lTireCircumference er dekkenes rulleomkrets. 

tyreSize er dimensjonsbetegnelsen for dekkene som er montert på kjøretøyet. 

authorisedSpeed er kjøretøyets tillatte hastighet. 

oldOdometerValue newOdometerValue er gammel og ny kilometerstand. 

oldTimeValue, newTimeValue er gammel og ny verdi for dato og klokkeslett. 

nextCalibrationDate er datoen for neste kalibrering av den type som er angitt i CalibrationPurpose, og som skal 

utføres av den godkjente inspeksjonsmyndigheten. 

2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon brukes følgende dataelement: 

sealDataVu gir opplysninger om forseglinger som er satt på forskjellige komponenter av kjøretøyet. 

2.175. VuCalibrationRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kalibreringene av fartsskriveren (krav 119 og 120 i vedlegg 1C).  
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recordType betegner postens type (VuCalibrationRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuCalibrationRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records angir settet med kalibreringsposter. 

2.176. VuCardIWData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder sykluser med innsetting og uttak av sjåførkort eller verkstedkort i 

kjøretøyenheten (krav 081 i vedlegg 1B og krav 103 i vedlegg 1C). 

 

NoOfIWRecords er antallet poster i mengden vuCardIWRecords. 

vuCardIWRecords er en mengde poster knyttet til sykluser med innsetting/uttak av kort. 

2.177. VuCardIWRecord 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en syklus med innsetting og uttak av et sjåførkort eller 

verkstedkort i kjøretøyenheten (krav 081 i vedlegg 1B og krav 102 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

cardHolderName er sjåfør- eller verkstedkortinnehaverens etternavn og fornavn, som lagret i kortet. 

fullCardNumber er korttypen, utstedende medlemsstat og kortnummeret, som lagret i kortet. 

cardExpiryDate er kortets utløpsdato, som lagret i kortet.  
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cardInsertionTime er innsettingsdato og -klokkeslett. 

vehicleOdometerValueAtInsertion er angir kjøretøyets kilometerstand ved innsetting av kortet. 

cardSlotNumber er kortleseråpningen der kortet er satt inn. 

cardWithdrawalTime er uttaksdato og -klokkeslett. 

vehicleOdometerValueAtWithdrawal er kjøretøyets kilometerstand ved uttak av kortet. 

previousVehicleInfo inneholder opplysninger om det foregående kjøretøyet som føreren har brukt, som er lagret i 

kortet. 

manualInputFlag er et flagg som angir om kortinnehaveren ved innsetting av kortet manuelt har lagt inn fører-

aktiviteter. 

2. generasjon: 

 

I stedet for fullCardNumber bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelement: 

fullCardNumberAndGeneration angir korttypen, utstedende medlemsstat, kortnummer og generasjon, som lagret i 

kortet. 

2.178. VuCardIWRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder sykluser med innsetting og uttak av sjåførkort eller verkstedkort i 

kjøretøyenheten (krav 103 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuCardIWRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuCardIWRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er en mengde poster knyttet til sykluser med innsetting/uttak av kort. 

2.179. VuCardRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, om et fartsskriverkort som er brukt (krav 132 i vedlegg 1C).  
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cardExtendedSerialNumber som avlest fra filen EF_ICC under kortets masterfil (MF). 

cardPersonaliserID som avlest fra filen EF_ICC under kortets masterfil (MF). 

typeOfTachographCardId som avlest fra filen EF_Application_Identification under DF_Tachograph_G2. 

cardStructureVersion som avlest fra filen EF_Application_Identification under DF_Tachograph_G2. 

cardNumber som avlest fra filen EF_Identification under DF_Tachograph_G2. 

2.180. VuCardRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, om de fartsskriverkortene som er brukt med denne kjøretøyenheten. Disse 

opplysningene er beregnet på analyse av kjøretøyenheten — kort problemer (krav 132 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuCardRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuCardRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records er et sett med poster knyttet til de fartsskriverkortene som er brukt med denne kjøretøyenheten. 

2.181. VuCertificate 

Sertifikat for en kjøretøyenhets offentlige nøkkel. 

 

2.182. VuCertificateRecordArray 

2. generasjon: 

Kjøretøyenhetens sertifikatet og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 
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recordType betegner postens type (VuCertificate). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuCertificate i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. Verdien skal settes til 1, siden sertifikatene kan ha ulik lengde. 

records er settet med sertifikater for kjøretøyenheten. 

2.183. VuCompanyLocksData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder foretakslåser (krav 104 i vedlegg 1B). 

 

noOfLocks er antallet låser som er oppført i vuCompanyLocksRecords. 

vuCompanyLocksRecords er settet av poster for foretakslåser. 

2.184. VuCompanyLocksRecord 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en foretakslås (krav 104 i vedlegg 1B og krav 128 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

LockInTime, lockOutTime angir dato og klokkeslett for låsing og åpning. 

companyName, companyAddress angir navnet på og adressen til foretaket som er knyttet til låsingen. 

companyCardNumber identifiserer kortet som er brukt ved låsing. 

2. generasjon: 

 

I stedet for companyCardNumber bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelement: 

companyCardNumber identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er brukt ved låsing.  
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2.185. VuCompanyLocksRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder foretakslåser (krav 128 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuCompanyLocksRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuCompanyLocksRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. Verdi 0..255. 

records er mengden poster for foretakslåser. 

2.186. VuControlActivityData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kontroller utført ved bruk av den aktuelle kjøretøyenheten 

(krav 102 i vedlegg 1B). 

 

noOfControls angir antallet kontroller som er oppført i vuControlActivityRecords. 

vuControlActivityRecords angir settet med kontrollaktivitetsposter. 

2.187. VuControlActivityRecord 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en kontroll utført ved bruk av den aktuelle kjøretøyenheten 

(krav 102 i vedlegg 1B og krav 126 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

controlType er typen kontroll. 

controlTime er datoen og klokkeslettet for kontrollen. 

controlCardNumber identifiserer kontrollkortet som er benyttet ved kontrollen.  
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downloadPeriodBeginTime er starttidspunktet for den overførte perioden, ved overføring. 

downloadPeriodBeginTime er sluttidspunktet for den overførte perioden, ved overføring. 

2. generasjon: 

 

I stedet for controlCardNumber bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelement. 

controlCardNumberAndGeneration identifiserer kontrollkortet, herunder dets generasjon, som er benyttet ved 

kontrollen. 

2.188. VuControlActivityRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kontroller utført ved bruk av den aktuelle kjøretøyenheten 

(krav 126 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuControlActivityRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuControlActivityRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir settet med kontrollaktivitetsposter for kjøretøyenheten. 

2.189. VuDataBlockCounter 

Teller som er lagret i et kort, og som sekvensielt angir syklusene med innsetting/uttak av kortet i kjøretøyenheter. 

 

Verditildeling: Fortløpende tall med høyeste verdi = 9 999, hvoretter det startes på nytt fra 0. 

2.190. VuDetailedSpeedBlock 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets nøyaktige hastighet i et minutt da kjøretøyet har vært i 

bevegelse (krav 093 i vedlegg 1B og krav 116 i vedlegg 1C). 
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speedBlockBeginDate angir dato og klokkeslett for den første hastighetsverdien i blokken. 

speedsPerSecond angir den kronologiske sekvensen av målte hastigheter hvert sekund i løpet av minuttet som 

begynner ved speedBlockBeginDate (medregnet). 

2.191. VuDetailedSpeedBlockRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets nøyaktige hastighet. 

 

recordType betegner postens type (VuDetailedSpeedBlock). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuDetailedSpeedBlock i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir settet med detaljerte hastighetsblokker. 

2.192. VuDetailedSpeedData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets nøyaktige hastighet. 

 

noOfSpeedBlocks angir antallet hastighetsblokker i mengden vuDetailedSpeedBlocks. 

vuDetailedSpeedBlocks angir mengden detaljerte hastighetsblokker. 

2.193. VuDownloadablePeriod 

Eldste og nyeste dato som en kjøretøyenhet inneholder data for som gjelder føreraktiviteter (krav 081, 084 eller 087 i 

vedlegg 1B eller krav 102, 105 og 108 i vedlegg 1C). 

 

minDownloadableTime angir eldste dato og klokkeslett for kortinnsetting eller endring i aktivitet eller innlegging av 

sted som er lagret i kjøretøyenheten. 

maxDownloadableTime angir nyeste dato og klokkeslett for kortuttak eller endring i aktivitet eller innlegging av sted 

som er lagret i kjøretøyenheten.  
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2.194. VuDownloadablePeriodRecordArray 

2. generasjon: 

VUDownloadablePeriod og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (VuDownloadablePeriod). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuDownloadablePeriod i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records er settet med VuDownloadablePeriod-poster. 

2.195. VuDownloadActivityData 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder siste overføring (krav 105 i vedlegg 1B og krav 129 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

downloadingTime angir dato og klokkeslett for overføringen. 

fullCardNumber angir kortet som er benyttet for å godkjenne overføringen. 

companyOrWorkshopName angir navnet på foretaket eller verkstedet. 

2. generasjon: 

 

I stedet for fullCardNumber bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelement: 

fullCardNumberAndGeneration identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er benyttet for å godkjenne 

overføringen. 

2.196. VuDownloadActivityDataRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger som gjelder siste overføring fra en kjøretøyenhet laste ned (krav 129 i vedlegg 1C). 
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recordType betegner postens type (VuDownloadActivityData). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuDownloadActivityData i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir settet med poster for dataoverføring. 

2.197. VuEventData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser (krav 094 i vedlegg 1B, bortsett fra hendelser med 

hastighetsoverskridelse). 

 

noOfVuEvents er antallet hendelser som er oppført i settet med vuEventRecords. 

vuEventRecords angir et sett med hendelsesposter. 

2.198. VuEventRecord 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en hendelser (krav 094 i vedlegg 1B og krav 117 i vedlegg 1C, 

bortsett fra hendelser med hastighetsoverskridelse). 

1. generasjon: 

 

eventType er typen hendelse. 

eventRecordPurpose angir formålet med registrering av den aktuelle hendelsen. 

eventBeginTime er hendelsens startdato og -klokkeslett. 

eventEndTime er hendelsens sluttdato og -klokkeslett. 

cardNumberDriverSlotBegin identifiserer kortet som er satt inn i sjåførens kortleseråpning ved hendelsens start. 

cardNumberCodriverSlotBegin identifiserer kortet som er satt inn i annenførerens kortleseråpning ved hendelsens 

start. 

cardNumberDriverSlotEnd identifiserer kortet som er satt inn i sjåførens kortleseråpning ved hendelsens slutt. 

cardNumberCodriverSlotEnd identifiserer kortet som er satt inn i annenførerens kortleseråpning ved hendelsens 

slutt.  
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similarEventsNumber er antall tilsvarende hendelser samme dag. 

Denne sekvensen kan brukes for alle andre hendelser enn hastighetsoverskridelser. 

2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon, brukes følgende dataelementer: 

manufacturerSpecificEventFaultData inneholder ytterligere, produsentspesifikke opplysninger om hendelsen. 

I stedet for cardNumberDriverSlotBegin, cardNumberCodriverSlotBegin, cardNumberDriverSlotEnd og cardNumber-

CodriverSlotEnd bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelementer: 

cardNumberAndGenDriverSlotBegin identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i sjåførens 

kortleseråpning ved hendelsens start. 

cardNumberAndGenCodriverSlotBegin identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i annen-

førerens kortleseråpning ved hendelsens start. 

cardNumberAndGenDriverSlotEnd identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i sjåførens kortle-

seråpning ved hendelsens slutt. 

cardNumberAndGenCodriverSlotEnd identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i annenførerens 

kortleseråpning ved hendelsens slutt. 

Ved tidskonflikt skal eventBeginTime og eventEndTime tolkes som følger: 

eventBeginTime er dato og klokkeslett fra fartsskriveren. 

eventEndTime er dato og klokkeslett fra GNSS. 

2.199. VuEventRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser (krav 117 i vedlegg 1C, bortsett fra hendelser med 

hastighetsoverskridelse). 
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recordType betegner postens type (VuEventRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuEventRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med hendelsesposter. 

2.200. VuFaultData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder feil (krav 096 i vedlegg 1B). 

 

noOfVuFaults er antallet feil som er oppført i settet med vuFaultRecords. 

vuFaultRecords angir et sett med feilposter. 

2.201. VuFaultRecord 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en feil (krav 096 i vedlegg 1B og krav 118 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

faultType er typen fartsskriverfeil. 

faultRecordPurpose angir formålet med registrering av den aktuelle feilen. 

faultBeginTime er feilens startdato og -klokkeslett. 

faultEndTime er feilens sluttdato og -klokkeslett. 

cardNumberDriverSlotBegin identifiserer kortet som er satt inn i sjåførens kortleseråpning ved feilens start. 

cardNumberCodriverSlotBegin identifiserer kortet som er satt inn i annenførerens kortleseråpning ved feilens start. 

cardNumberDriverSlotEnd identifiserer kortet som er satt inn i sjåførens kortleseråpning ved feilens slutt. 

cardNumberCodriverSlotEnd identifiserer kortet som er satt inn i annenførerens kortleseråpning ved feilens slutt.  
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2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon brukes følgende dataelement: 

manufacturerSpecificEventFaultData inneholder ytterligere, produsentspesifikke opplysninger om feilen. 

I stedet for cardNumberDriverSlotBegin, cardNumberCodriverSlotBegin, cardNumberDriverSlotEnd og cardNumber-

CodriverSlotEnd bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelementer: 

cardNumberAndGenDriverSlotBegin identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i sjåførens 

kortleseråpning ved feilens start. 

cardNumberAndGenCodriverSlotBegin identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i annen-

førerens kortleseråpning ved feilens start. 

cardNumberAndGenDriverSlotEnd identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i sjåførens kortle-

seråpning ved feilens slutt. 

cardNumberAndGenCodriverSlotEnd identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i annenførerens 

kortleseråpning ved feilens slutt. 

2.202. VuFaultRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder feil (krav 118 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuFaultRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuFaultRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med feilposter. 

2.203. VuGNSSCDRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom kontinuerlig kjøretid for 

føreren når et multiplum av tre timer (krav 108 og 110 i vedlegg 1C).  
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timeStamp er dato og klokkeslett da kortinnehaverens kontinuerlige kjøretid når et multiplum av tre timer. 

cardNumberAndGenDriverSlot identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i sjåførens kortle-

seråpning. 

cardNumberAndGenCodriverSlot identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i annenførerens 

kortleseråpning. 

gnssPlaceRecord inneholder opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

2.204. VuGNSSCDRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom kontinuerlig kjøretid for 

føreren når et multiplum av tre timer (krav 108 og 110 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuGNSSCDRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuGNSSCDRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med GNSS-poster for kontinuerlig kjøretid. 

2.205. VuIdentification 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder identifikasjon av kjøretøyenheten (krav 075 i vedlegg 1B og 

krav 93 og 121 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

vuManufacturerName er navnet på produsenten av kjøretøyenheten. 

vuManufacturerAddress er adressen til produsenten av kjøretøyenheten.  
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vuPartNumber er delenummeret til kjøretøyenheten. 

vuSerialNumber er serienummeret til kjøretøyenheten. 

vuSoftwareIdentification identifiserer programvaren som anvendes i kjøretøyenheten. 

vuManufacturingDate er kjøretøyenhetens produksjonsdato. 

vuApprovalNumber er kjøretøyenhetens typegodkjenningsnummer. 

2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon brukes følgende dataelement: 

vuGeneration identifiserer generasjonen av kjøretøyenheten. 

vuAbility gir informasjon om kjøretøyenheten støtter førstegenerasjons fartsskriverkort eller ikke. 

2.206. VuIdentificationRecordArray 

2. generasjon: 

VuIdentification og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (VuIdentification). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuIdentification i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med VuIdentification-poster. 

2.207. VuITSConsentRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en førers samtykke til å bruke intelligente transportsystemer. 
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cardNumberAndGen identifiserer kortet og dets generasjon. Dette skal være et sjåførkort eller et verkstedkort. 

consent er et flagg som angir hvorvidt føreren har gitt sitt samtykke til bruk av intelligente transportsystemer med dette 

kjøretøyet/denne kjøretøyenheten. 

Verditildeling: 

TRUE viser førerens samtykke til bruk intelligente transportsystemer. 

FALSE viser at føreren ikke har gitt samtykke til bruk intelligente transportsystemer. 

2.208. VuITSConsentRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en førers samtykke til å bruke intelligente transportsystemer 

(krav 200 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuITSConsentRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuITSConsentRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records er settet med poster for samtykke til bruk av intelligente transportsystemer (ITS-samtykke). 

2.209. VuManufacturerAddress 

Adressen til produsenten av kjøretøyenheten. 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2.210. VuManufacturerName 

Navn på produsenten av kjøretøyenheten. 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2.211. VuManufacturingDate 

Produksjonsdatoen for kjøretøyenheten. 

 

Verditildeling: Ikke angitt.  
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2.212. VuOverSpeedingControlData 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser med hastighetsoverskridelse siden siste kontroll av 

hastighetsoverskridelse (krav 095 i vedlegg 1B og krav 117 i vedlegg 1C). 

 

lastOverspeedControlTime angir dato og klokkeslett for siste kontroll av hastighetsoverskridelse. 

firstOverspeedSince angir dato og klokkeslett for første hastighetsoverskridelse etter denne kontrollen av hastighets-

overskridelse. 

numberOfOverspeedSince angir antallet hendelser med hastighetsoverskridelse siden siste kontroll av hastighets-

overskridelse. 

2.213. VuOverSpeedingControlDataRecordArray 

2. generasjon: 

VuOverSpeedingControlData og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (VuOverSpeedingControlData). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuOverSpeedingControlData i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records er mengden med poster for kontroll av hastighetsoverskridelse. 

2.214. VuOverSpeedingEventData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser med hastighetsoverskridelse (krav 094 i vedlegg 1B). 

 

noOfVuOverSpeedingEvents er antallet hendelser som oppført i mengden vuOverSpeedingEventRecords. 

vuOverSpeedingEventRecords angir en mengde poster for hendelser med hastighetsoverskridelse. 

2.215. VuOverSpeedingEventRecord 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser med hastighetsoverskridelse (krav 094 i vedlegg 1B og 

krav 117 i vedlegg 1C).  
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eventType er typen hendelse. 

eventRecordPurpose angir formålet med registrering av den aktuelle hendelsen. 

eventBeginTime er hendelsens startdato og -klokkeslett. 

eventEndTime er hendelsens sluttdato og -klokkeslett. 

maxSpeedValue er høyeste hastighet målt under hendelsen. 

averageSpeedValue er aritmetisk gjennomsnittshastighet målt under hendelsen. 

cardNumberDriverSlotBegin identifiserer kortet som er satt inn i sjåførens kortleseråpning ved hendelsens start. 

similarEventsNumber er antall tilsvarende hendelser samme dag. 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser med hastighetsoverskridelse (krav 094 i vedlegg 1B og 

krav 117 i vedlegg 1C). 

 

I stedet for cardNumberDriverSlotBegin bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelement: 

cardNumberAndGenDriverSlotBegin identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i sjåførens 

kortleseråpning ved hendelsens start. 

2.216. VuOverSpeedingEventRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser med hastighetsoverskridelse (krav 117 i vedlegg 1C). 
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recordType betegner postens type (VuOverSpeedingEventRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuOverSpeedingEventRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med poster for hendelser med hastighetsoverskridelse. 

2.217. VuPartNumber 

Kjøretøyenhetens delenummer. 

 

Verditildeling: Spesifikk for produsenten av kjøretøyenheten. 

2.218. VuPlaceDailyWorkPeriodData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder steder der førere begynner eller slutter daglig arbeidstid (krav 087 

i vedlegg 1B og krav 108 og 110 i vedlegg 1C). 

 

noOfPlaceRecords er antallet poster som er oppført i mengden vuPlaceDailyWorkPeriodRecords. 

vuPlaceDailyWorkPeriodRecords angir en mengde poster knyttet til steder. 

2.219. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder et sted der en fører begynner eller slutter daglig arbeidstid (krav 

087 i vedlegg 1B og krav 108 og 110 i vedlegg 1C). 

 

fullCardNumber er førerens korttype, kortutstedende medlemsstat og kortnummeret. 

placeRecord inneholder opplysningene om det innlagte stedet. 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder et sted der en fører begynner eller slutter daglig arbeidstid (krav 

087 i vedlegg 1B og krav 108 og 110 i vedlegg 1C). 
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I stedet for fullCardNumber bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelement: 

fullCardNumberAndGeneration angir korttypen, utstedende medlemsstat, kortnummer og generasjon, som lagret i 

kortet. 

2.220. VuPlaceDailyWorkPeriodRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder steder der førere begynner eller slutter daglig arbeidstid (krav 108 

og 110 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuPlaceDailyWorkPeriodRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuPlaceDailyWorkPeriodRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med poster knyttet til steder. 

2.221. VuPrivateKey 

1. generasjon: 

En kjøretøyenhets private nøkkel. 

 

2.222. VuPublicKey 

1. generasjon: 

En kjøretøyenhets offentlige nøkkel. 

 

2.223. VuSerialNumber 

Kjøretøyenhetens serienummer (krav 075 i vedlegg 1B og krav 93 i vedlegg 1C). 

 

2.224. VuSoftInstallationDate 

Installeringsdato for den programvareversjonen som anvendes i kjøretøyenheten. 

 

Verditildeling: Ikke angitt.  
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2.225. VuSoftwareIdentification 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder den installerte programvaren. 

 

vuSoftwareVersion angir versjonsnummeret for programvaren som anvendes i kjøretøyenheten. 

vuSoftInstallationDate er installeringsdatoen for programvareversjonen. 

2.226. VuSoftwareVersion 

Versjonsnummeret for programvaren som anvendes i kjøretøyenheten. 

 

Verditildeling: Ikke angitt. 

2.227. VuSpecificConditionData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder særlige forhold. 

 

noOfSpecificConditionRecords er antallet poster som er oppført i settet med specificConditionRecords. 

specificConditionRecords angir et sett med poster knyttet til særlige forhold. 

2.228. VuSpecificConditionRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder særlige forhold (krav 130 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (SpecificConditionRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på SpecificConditionRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med poster knyttet til særlige forhold.  
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2.229. VuTimeAdjustmentData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder tidsjusteringer som er utført utenfor rammen av en vanlig 

kalibrering (krav 101 i vedlegg 1B). 

 

noOfVuTimeAdjRecords er antall poster i vuTimeAdjustmentRecords. 

vuTimeAdjustmentRecords angir et sett med tidsjusteringsposter. 

2.230. VuTimeAdjustmentGNSSRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en tidsjustering som er utført på grunnlag av tidsdata fra GNSS 

(krav 124 og 125 i vedlegg 1C). 

 

oldTimeValue, newTimeValue er gammel og ny verdi for dato og klokkeslett. 

2.231. VuTimeAdjustmentGNSSRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en tidsjustering som er basert på tidsdata fra GNSS (krav 124 og 

125 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuTimeAdjustmentGNSSRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuTimeAdjustmentGNSSRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med GNSS-poster for tidsjustering.  
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2.232. VuTimeAdjustmentRecord 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder en tidsjusteringer som er utført utenfor rammen av en vanlig 

kalibrering (krav 101 i vedlegg 1B og krav 124 og 125 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

oldTimeValue, newTimeValue er gammel og ny verdi for dato og klokkeslett. 

workshopName, workshopAddress er verkstedets navn og adresse. 

workshopCardNumber identifiserer verkstedkortet som er brukt til å utføre tidsjusteringen. 

2. generasjon: 

 

I stedet for workshopCardNumber bruker annengenerasjons datastruktur følgende dataelement: 

workshopCardNumberAndGeneration identifiserer verkstedkort, herunder dets generasjon, som er brukt til å utføre 

tidsjusteringen. 

2.233. VuTimeAdjustmentRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder tidsjusteringer som er utført utenfor rammen av en vanlig 

kalibrering (krav 124 og 125 i vedlegg 1C). 

 

recordType betegner postens type (VuTimeAdjustmentRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuTimeAdjustmentRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med tidsjusteringsposter.  
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2.234. WorkshopCardApplicationIdentification 

Opplysninger, lagret i et verkstedkort, som gjelder identifikasjon av kortets applikasjon (krav 307 og 330 i vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

typeOfTachographCardId angir den korttypen som anvendes. 

cardStructureVersion angir versjonen av den strukturen som anvendes i kortet. 

noOfEventsPerType er antallet hendelser av hver hendelsestype som kortet kan registrere. 

noOfFaultsPerType er antallet feil av hver feiltype som kortet kan registrere. 

activityStructureLength angir antallet byte som er tilgjengelig for lagring av aktivitetsposter. 

noOfCardVehicleRecords er antallet kjøretøyposter som kortet kan inneholde. 

noOfCardPlaceRecords er antallet steder som kortet kan registrere. 

noOfCalibrationRecords er antallet kalibreringsposter som kortet kan lagre. 

2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon brukes følgende dataelementer: 

noOfGNSSCDRecords er antallet GNSS-poster for kontinuerlig kjøretid som kortet kan lagre. 

noOfSpecificConditionRecords er antallet poster for særlige forhold som kortet kan lagre. 

2.235. WorkshopCardCalibrationData 

Opplysninger, lagret i et verkstedkort, som gjelder en verkstedaktivitet som er utført med kortet (krav 314, 316, 337 og 

339 i vedlegg 1C).  
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calibrationTotalNumber er det samlede antallet kalibreringer som er utført med kortet. 

calibrationPointerNewestRecord er indeksen for den sist oppdaterte kalibreringsposten. 

Verditildeling: Tall som svarer til telleren i kalibreringsposten, med startverdi ′0′ for første forekomst av en 

kalibreringspost i den aktuelle strukturen. 

calibrationRecords er settet med poster som inneholder opplysninger om kalibrering og/eller tidsjustering. 

2.236. WorkshopCardCalibrationRecord 

Opplysninger, lagret i et verkstedkort, som gjelder en kalibrering som er utført med kortet (krav 314 og 337 i 

vedlegg 1C). 

1. generasjon: 

 

calibrationPurpose er formålet med kalibreringen. 

vehicleIdentificationNumber er kjøretøyets understellsnummer (VIN). 

vehicleRegistration inneholder registreringsnummer (VRN) og registreringsmedlemsstat. 

wVehicleCharacteristicConstant er kjøretøyets kilometerfaktor. 

kConstantOfRecordingEquipment er fartsskriverkonstanten. 

lTireCircumference er dekkenes rulleomkrets. 

tyreSize er dimensjonsbetegnelsen for dekkene som er montert på kjøretøyet. 

authorisedSpeed er kjøretøyets høyeste tillatte hastighet. 

oldOdometerValue newOdometerValue er gammel og ny kilometerstand. 

oldTimeValue, newTimeValue er gammel og ny verdi for dato og klokkeslett.  
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nextCalibrationDate er datoen for neste kalibrering av den type som er angitt i CalibrationPurpose, og som skal 

utføres av den godkjente inspeksjonsmyndigheten. 

vuPartNumber, vuSerialNumber og sensorSerialNumber angir dataelementene som er nødvendige for identifi-

kasjon av fartsskriveren. 

2. generasjon: 

 

I tillegg til 1. generasjon brukes følgende dataelementer: 

sensorGNSSSerialNumber, som identifiserer eksternt GNSS-utstyr. 

rcmSerialNumber, som identifiserer en fjernkommunikasjonsmodul. 

sealDataCard gir opplysninger om forseglinger som er satt på forskjellige komponenter av kjøretøyet. 

2.237. WorkshopCardHolderIdentification 

Opplysninger, lagret i et verkstedkort, som gjelder identifikasjon av kortinnehaveren (krav 311 og 334 i vedlegg 1C). 

 

workshopName er navnet på kortinnehaverens verksted. 

workshopAddress er adressen til kortinnehaverens verksted. 

cardHolderName er innehaverens etternavn og fornavn (f.eks. navnet på mekanikeren). 

cardHolderPreferredLanguage er kortinnehaverens foretrukne språk. 

2.238. WorkshopCardPIN 

Personlig identifikasjonsnummer for verkstedkortet (krav 309 og 332 i vedlegg 1C).  
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Verditildeling: Kortinnehaverens PIN-kode, utfylt mot høyre med ′FF′-byte opptil 8 byte. 

2.239. W-VehicleCharacteristicConstant 

Kjøretøyets kilometerfaktor (definisjon k)). 

 

Verditildeling: Impulser per kilometer i driftsområdet 0-64 255 impulser/km. 

2.240. VuPowerSupplyInterruptionRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser med brudd på strømforsyningen (krav 117 i 

vedlegg 1C). 

 

eventType er typen hendelse. 

eventRecordPurpose angir formålet med registrering av den aktuelle hendelsen. 

eventBeginTime er hendelsens startdato og -klokkeslett. 

eventEndTime er hendelsens sluttdato og -klokkeslett. 

cardNumberAndGenDriverSlotBegin identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i sjåførens 

kortleseråpning ved hendelsens start. 

cardNumberAndGenDriverSlotEnd identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i sjåførens 

kortleseråpning ved hendelsens slutt. 

cardNumberAndGenCodriverSlotBegin identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i 

annenførerens kortleseråpning ved hendelsens start. 

cardNumberAndGenCodriverSlotEnd identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i annenførerens 

kortleseråpning ved hendelsens slutt. 

similarEventsNumber er antall tilsvarende hendelser samme dag. 

2.241. VuPowerSupplyInterruptionRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder hendelser med brudd på strømforsyningen (krav 117 i 

vedlegg 1C).  



Nr. 47/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

 

recordType betegner postens type (VuPowerSupplyInterruptionRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuPowerSupplyInterruptionRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i mengden av poster. 

records angir en mengde poster for hendelser med brudd på strømforsyningen. 

2.242. VuSensorExternalGNSSCoupledRecordArray 

2. generasjon: 

Et sett med SensorExternalGNSSCoupledRecord og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (SensorExternalGNSSCoupledRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på SensorExternalGNSSCoupledRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med poster fra føleren som er koplet til det eksterne GNSS-utstyret. 

2.243. VuSensorPairedRecordArray 

2. generasjon: 

Et sett med SensorPairedRecord og metadata som benyttes i overføringsprotokollen. 

 

recordType betegner postens type (SensorPairedRecord). Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på SensorPairedRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med poster for paring fra føleren 
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3.  DEFINISJONER AV VERDI- OG STØRRELSESOMRÅDER 

Definisjon av variabelverdiene som er benyttet for definisjonene i nr. 2. 

 

4.  TEGNSETT 

I IA5Strings benyttes ASCII-tegn som definert i ISO/IEC 8824-1. Med henblikk på bedre lesbarhet og oversikt er 

verditildelingen gjengitt nedenfor. Ved avvik har ISO/IEC 8824-1 forrang foran denne merknaden. 

 

I andre tegnstrenger (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) brukes i tillegg tegn fra 

desimalkodeområdet 161-255 i følgende 8-bits standard tegnsett, som angis av tegntabellnummeret: 

Standard tegnsett 

Tegntabell 

(desimal) 

ISO/IEC 8859-1 Latin-1 Vesteuropeisk 1 

ISO/IEC 8859-2 Latin-2 Sentraleuropeisk 2 

ISO/IEC 8859-3 Latin-3 Søreuropeisk 3 

ISO/IEC 8859-5 Latin/kyrillisk 5 

ISO/IEC 8859-7 Latin/gresk 7 

ISO/IEC 8859-9 Latin-5 Tyrkisk 9 

ISO/IEC 8859-13 Latin-7 Baltisk 13 

ISO/IEC 8859-15 Latin-9 15 

ISO/IEC 8859-16 Latin-10 Sørøsteuropeisk 16 

KOI8-R Latin/kyrillisk 80 

KOI8-U Latin/kyrillisk 85 

5.  KODING 

Ved koding etter ASN.1-kodingsreglene skal alle de definerte datatypene være kodet i samsvar med ISO/IEC 8825-2, 

justert variant. 

6.  OBJEKTIDENTIFIKATORER OG APPLIKASJONSIDENTIFIKATORER 

6.1. Objektidentifikatorer 

Objektidentifikatorene (OID) som er oppført i dette kapittel, er relevant bare for 2. generasjon. Disse OID-ene er angitt 

i TR-03110-3 og gjentas her for fullstendighetens skyld. Disse OID-ene finnes i strukturen under bsi-de: 
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Identifikatorer for protokoller til autentisering av kjøretøyenheter 

 

Eksempel: Dersom autentisering av kjøretøyenheter skal utføres med SHA-384, er objektidentifikatoren som skal 

brukes (ASN.1-notasjon), . Verdien for denne objektidentifikatoren med 

numerisk notasjon er  . 

 Numerisk notasjon Byte-notasjon 

  ‘04 00 7F 00 07 02 02 02 02 03’ 

  ‘04 00 7F 00 07 02 02 02 02 04’ 

  ‘04 00 7F 00 07 02 02 02 02 05’ 

Identifikatorer for protokoller til autentisering av brikke 

 

Eksempel: La oss anta at autentisering av en krets skal utføres ved hjelp av ECDH-algoritmen, og dette gir en AES-

sesjonsnøkkel med en lengde på 128 biter. Denne sesjonsnøkkelen vil deretter bli brukt i CBC-modus for å sikre 

fortrolig behandling av data og med CMAC-algoritmen for å sikre dataautentisitet. Derfor er objektidentifikatoren som 

skal brukes (ASN.1-notasjon), . Verdien for denne objektidentifikatoren 

med numerisk notasjon er . 

 Numerisk notasjon Byte-notasjon 

  ‘04 00 7F 00 07 02 02 03 02 02’ 

  ‘04 00 7F 00 07 02 02 03 02 03’ 

  ‘04 00 7F 00 07 02 02 03 02 04’ 

6.2. Applikasjonsidentifikatorer 

2. generasjon: 

Applikasjonsidentifikatoren (AID) for annengenerasjons eksterne GNSS-utstyr er ‘FF 44 54 45 47 4D’. Dette er en 

opphavsrettsbeskyttet AID i samsvar med ISO/IEC 7816-4.  
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Merk: De siste 5 byte koder DTEGM for smarte fartsskriveres eksterne GNSS-utstyr. 

Applikasjonsidentifikatoren for applikasjonen for annengenerasjons fartsskriverkort er ‘FF 53 4D 52 44 54’. Dette er en 

opphavsrettsbeskyttet AID i samsvar med ISO/IEC 7816-4. 

 _____  
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1.  INNLEDNING 

1.1. Forkortelser 

I dette tillegget benyttes følgende forkortelser: 

AC Tilgangsvilkår (Access Conditions) 

AES Avansert krypteringsstandard (Advanced Encryption Standard) 

AID Applikasjonsidentifikator (Application Identifier) 

ALW Alltid (Always) 

APDU Dataenhet i applikasjonsprotokoll (Application protocol data unit) (kommandostruktur) 

ATR Svar på tilbakestilling (Answer To Reset) 

AUT Autentisert (Authenticated) 

C6, C7 Kortets kontakt nr. 6 og 7 som beskrevet i ISO/IEC 7816-2 

cc Klokkesykluser (clock cycles) 

CHV Informasjon for verifisering av kortinnehaver (Card holder Verification Information) 

CLA Klassebyte i en APDU-kommando (Class byte of an APDU command) 

DSRC Reservert kortdistansekommunikasjon (Dedicated Short Range Communication) 

DF Reservert fil (Dedicated File) En DF kan inneholde andre filer (EF eller DF) 

ECC Elliptisk kryptering (Elliptic Curve Cryptography) 

EF Grunnleggende fil (Elementary File) 

etu Elementær tidsenhet (elementary time unit) 

G1 Førstegenerasjon (Generation 1) 

G2 Annengenerasjon (Generation 2) 

IC Integrert krets (Integrated Circuit) 

ICC Smartkort, kort med integrerte kretser (Integrated Circuit Card) 

ID Identifikator (Identifier) 

IFD Kortleser (Interface Device) 

IFS Lengde på informasjonsfelt (Information Field Size) 

IFSC Kortets informasjonsfeltlengde (Information Field Size for the card)  
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IFSD Lengden på enhetens informasjonsfelt (for terminal) (Information Field Size Device) 

INS Instruksjonsbyte i en APDU-kommando (Instruction byte of an APDU command) 

Lc Lengden på inndata for en APDU-kommando (Length of the input data for a APDU command) 

Le Lengden på forventede data (utdata for en kommando) (Length of the expected data (output data for a 

command) 

MF Masterfil (rot-DF) (Master File, root DF) 

NAD Knutepunktadresse i T=1-protokoll (Node Address used in T=1 protocol) 

NEV Aldri (Never) 

P1-P2 Parameterbyte (Parameter bytes) 

PIN Personlig identifikasjonsnummer (Personal Identification Number) 

PRO SM Beskyttet med sikker meldingsoverføring (Protected with secure messaging) 

PTS Valg av protokolloverføring (Protocol Transmission Selection) 

RFU Forbeholdt framtidig bruk (Reserved for Future Use) 

RST Tilbakestilling (av kortet) (Reset (of the card)) 

SFID Kort EF-identifikator (Short EF Identifier) 

SM Sikker meldingsoverføring (Secure Messaging) 

SW1-SW2 Statusbyte (Status bytes) 

TS Innledende ATR-tegn (Initial ATR character) 

VPP Programmeringsspenning (Programming Voltage) 

VU Kjøretøyenhet (Vehicle Unit) 

XXh Verdien XX i heksadesimalnotasjon (Value XX in hexadecimal notation) 

‘XXh’ Verdien XX i heksadesimalnotasjon (Value XX in hexadecimal notation) 

|| Sammenkjedingssymbol 03||04 = 0304 

1.2. Referanser 

I dette tillegg benyttes følgende referanser: 

ISO/IEC 7816-2 Identification cards — Integrated circuit cards — Part 2: Dimensions and location of the 

contacts. ISO/IEC 7816-2:2007. 

ISO/IEC 7816-3 Identification cards — Integrated circuit cards — Part 3: Electrical interface and transmission 

protocols. ISO/IEC 7816-3:2006. 

ISO/IEC 7816-4 Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands 

for interchange. ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1: 2014. 

ISO/IEC 7816-6 Identification cards — Integrated circuit cards — Part 6: Interindustry data elements for 

interchange. ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1: 2006. 

ISO/IEC 7816-8 Identification cards — Integrated circuit cards — Part 8: Commands for security operations. 

ISO/IEC 7816-8:2004. 

ISO/IEC 9797-2 Information technology — Security techniques — Message Authentication Codes (MACs) — 

Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function. ISO/IEC 9797-2:2011 

2.  ELEKTRISKE OG FYSISKE EGENSKAPER 

TCS_01  Alle elektroniske signaler skal være i samsvar med ISO/IEC 7816-3, med mindre annet er angitt. 

TCS_02  Kortkontaktenes plassering og dimensjoner skal være i samsvar med ISO/IEC 7816-2. 
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2.1. Tilførselsspenning og strømforbruk 

TCS_03  Kortet skal fungere i samsvar med spesifikasjonene og være innenfor forbruksgrensene angitt i  

ISO/IEC 7816-3. 

TCS_04  Kortet skal fungere med Vcc = 3V (± 0,3V) eller med Vcc = 5V (± 0,5V). 

Valg av spenning skal skje i samsvar med ISO/IEC 7816-3. 

2.2. Programmeringsspenning Vpp 

TCS_05  Kortet skal ikke kreve programmeringsspenning ved pinne C6. Det forutsettes at pinne C6 ikke er 

tilkoplet i en kortleser. Kontakt C6 kan koples til Vcc i kortet, men skal ikke koples til jord. Denne 

spenningen skal ikke i noe tilfelle tolkes. 

2.3. Klokkegenerering og -frekvens 

TCS_06  Kortet skal fungere i et frekvensområde fra 1 til 5 MHz og kan støtte høyere frekvenser. Innenfor én 

kortsesjon kan taktfrekvensen variere ± 2 %. Taktfrekvensen genereres av kjøretøyenheten, ikke av 

selve kortet Arbeidssyklusen kan variere mellom 40 og 60 %. 

TCS_07  På vilkår i kortfilen EF ICC kan den eksterne klokken stoppes. Den første byte i hoveddelen av filen  

EF ICC koder vilkårene for klokkestoppmodus: 

Lav Høy   

Bit 3 Bit 2 Bit 1 

0 0 1 Klokkestopp tillatt, ikke noe foretrukket nivå 

0 1 1 Klokkestopp tillatt, høyt nivå foretrukket 

1 0 1 Klokkestopp tillatt, lavt nivå foretrukket 

0 0 0 Klokkestopp ikke tillatt 

0 1 0 Klokkestopp tillatt bare på høyt nivå 

1 0 0 Klokkestopp tillatt bare på lavt nivå 

Bit 4-8 benyttes ikke. 

2.4. I/U-kontakt 

TCS_08  I/U-kontakten C7 benyttes til å motta data fra og overføre data til kortleseren. Under bruk skal enten 

kortet eller kortleseren være i overføringsmodus. Dersom begge enhetene skulle være i overførings-

modus, skal dette ikke kunne føre til skade på kortet. Med mindre kortet overfører data, skal det gå over 

til mottaksmodus. 

2.5. Kortets tilstander 

TCS_09  Kortet arbeider i to tilstander mens tilførselsspenningen anvendes: 

i driftstilstand mens det utfører kommandoer eller er koplet til digitalenheten, 

i hviletilstand på alle andre tidspunkter; i denne tilstanden skal alle data finnes i kortet. 

3.  MASKINVARE OG KOMMUNIKASJON 

3.1. Innledning 

I dette avsnittet beskrives de funksjonene som minst kreves av fartsskriverkort og kjøretøyenheter for å sikre 

korrekt drift og samvirking. 
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Fartsskriverkort skal så langt som mulig oppfylle gjeldende ISO-IEC-standarder (særlig ISO/IEC 7816). 

Kommandoer og protokoller beskrives imidlertid fullstendig for å angi eventuelle bruksbegrensninger eller 

forskjeller. De angitte kommandoene er fullt ut i samsvar med standardene det vises til, med mindre annet er angitt. 

3.2. Overføringsprotokoll 

TCS_10  Overføringsprotokollen skal være i samsvar med ISO/IEC 7816-3 for T = 0 og T = 1. Særlig skal 

kjøretøyenheten gjenkjenne utvidelser av ventetid som sendes av kortet. 

3.2.1 Protokoller 

TCS_11  Kortet skal støtte både protokoll T=0 og protokoll T=1. I tillegg kan kortet støtte ytterligere 

kontaktorienterte protokoller. 

TCS_12 T=0 er standardprotokollen, og en PTS-kommando kreves derfor for å bytte til protokollen T=1. 

TCS_13  Innretningene skal støtte direkte kommunikasjon («direct convention») i begge protokoller: Direkte 

kommunikasjon er følgelig obligatorisk for kortet. 

TCS_14  Byten for kortets informasjonsfeltlengde skal plasseres i tegn TA3 i ATR. Denne verdien skal være 

minst ′F0h′ (= 240 byte). 

Følgende begrensninger gjelder for protokollene: 

TCS_15 T=0 

— Kortleseren skal støtte et svar på I/U (inn/ut) etter den stigende kanten på signalet ved RST fra  

400 cc. 

— Kortleseren skal kunne lese tegn som er skilt med 12 etu. 

— Kortleseren skal lese et feiltegn og dets gjentakelse dersom tegnene er skilt med 13 etu. Dersom det 

registreres et feiltegn, kan feilsignalet på I/U opptre mellom 1 etu og 2 etu. Enheten skal støtte en 

forsinkelse på 1 etu. 

— Kortleseren skal akseptere ATR på 33 byte (TS+32). 

— Dersom ATR inneholder et TC1, skal ekstra vakttid («Extra Guard Time») finnes for tegn sendt av 

kortleseren, men tegn sendt av kortet kan likevel være skilt med 12 etu. Dette gjelder også for 

ACK-tegnet sendt av kortet etter at det er sendt et P3-tegn av kortleseren. 

— Kortleseren skal ta hensyn til et NUL-tegn som sendes av kortet. 

— Kortleseren skal akseptere den supplerende modusen for ACK. 

— Kommandoen GET RESPONSE kan ikke benyttes i sammenkjedingsmodus for å hente data hvis 

lengde kan være på mer enn 255 byte. 

TCS_16 T=1 

— NAD byte: Benyttes ikke (NAD skal settes til ′00′). 

— S-block ABORT: Benyttes ikke. 

— S-block VPP state error: Benyttes ikke. 

— Den samlede sammenkjedingslengden for et datafelt skal ikke overstige 255 byte (skal sikres av 

kortleseren). 

— Lengden på enhetens informasjonsfelt (IFSD) skal angis av kortleseren umiddelbart etter ATR: 

Kortleseren skal overføre S-Block IFS-anmodningen etter ATR, og kortet skal sende tilbake  

S-Block IFS. Anbefalt verdi for IFSD er 254 byte. 

— Kortet skal ikke be om omjustering av IFS. 
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3.2.2 ATR 

TCS_17  Enheten kontrollerer ATR-byte i samsvar med ISO/IEC 7816-3. Det skal ikke utføres verifisering av 

historiske ATR-tegn. 

Eksempel på Basic Biprotocol ATR i samsvar med ISO/IEC 7816-3 

Tegn Verdi Merknader 

TS ‘3Bh’ Angir direkte kommunikasjon («direct convention»). 

T0 ‘85h’ TD1 foreligger; 5 historiske byte foreligger. 

TD1 ‘80h’ TD2 foreligger; T=0 skal benyttes. 

TD2 ‘11h’ TA3 foreligger; T=1 skal benyttes. 

TA3 ‘XXh’ (minst ‘F0h’) Lengde på kortets informasjonsfelt (IFSC) 

TH1-TH5 ‘XXh’ Historiske tegn. 

TCK ‘XXh’ Kontrolltegn (OR ikke medregnet). 

TCS_18  Etter ATR velges underforstått masterfilen (MF) og blir gjeldende katalog. 

3.2.3 PTS 

TCS_19  Standardprotokollen er T=0. For å velge protokoll T=1 må det sendes en PTS (også kalt PPS) til kortet 

fra enheten. 

TCS_20  Etter som både protokoll T=0 og T=1 er obligatoriske for kortet, er grunnleggende PTS som gjør det 

mulig å veksle mellom protokollene obligatorisk for kortet. 

PTS kan, som angitt i ISO/IEC 7816-3, benyttes til å bytte til en høyere overføringshastighet enn 

standardhastigheten som eventuelt velges av kortet i ATR (TA(1) byte). 

Høyere overføringshastigheter er valgfrie for kortet. 

TCS_21  Dersom ingen annen overføringshastighet enn standardhastigheten støttes (eller dersom den valgte 

overføringshastigheten ikke støttes), skal kortet svare riktig på PTS i samsvar med ISO/IEC 7816-3 ved 

å utelate PPS1-byten. 

Følgende er eksempler på grunnleggende PTS for protokollvalg: 

Tegn Verdi Merknader 

PPSS ‘FFh’ Starttegn. 

PPS0 ‘00h’ eller ‘01h’ PPS1 til PPS3 foreligger ikke; ′00h′ for å velge T0, ′01h′ for å velge 

T1. 

PK ‘XXh’ Kontrolltegn. ′XXh′ = ′FFh′ dersom PPS0 = ′00h′ 

 ‘XXh’ = ‘FEh’ dersom PPS0 = ‘01h’. 

  



Nr. 47/320 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

3.3. Tilgangsregler 

TCS_22  En tilgangsregel angir for en tilgangsmodus, dvs. en kommando, tilsvarende sikkerhetsvilkår. Dersom 

disse sikkerhetsvilkårene er oppfylt, behandles tilsvarende kommando. 

TCS_23  Følgende sikkerhetsvilkår brukes til fartsskriverkortet: 

Forkortelse Betydning 

ALW Handlingen er alltid mulig og kan utføres uten begrensninger. Kommando- og 

svar-APDU sendes i ren tekst, dvs. uten sikker meldingsoverføring. 

NEV Handlingen er aldri mulig. 

PLAIN-C Kommando-APDU-en sendes i ren tekst, dvs. uten sikker meldingsoverføring. 

PWD Handlingen kan utføres bare dersom verkstedkortets PIN er kontrollert med 

vellykket resultat, dvs. dersom kortets interne sikkerhetsstatus PIN_Verified er 

angitt. Kommandoen må sendes uten sikker meldingsoverføring. 

EXT-AUT-G1 Handlingen kan utføres bare dersom kommandoen External Authenticate for 

førstegenerasjons autentisering (se også tillegg 11 del A) er utført med 

vellykket resultat. 

SM-MAC-G1 APDU (kommando og svar) skal anvendes med førstegenerasjons sikker 

meldingsoverføring for bare autentisering (authentication-only mode)  

(se tillegg 11 del A). 

SM-C-MAC-G1 Kommando-APDU skal anvendes med førstegenerasjons sikker meldings-

overføring for bare autentisering (authentication-only mode) (se tillegg 11  

del A). 

SM-R-ENC-G1 Svar-APDU skal anvendes med førstegenerasjons sikker meldingsoverføring i 

krypteringsmodus (se tillegg 11 del A), dvs. at ingen autentiseringskode for 

melding returneres. 

SM-R-ENC-MAC-G1 Svar-APDU skal anvendes med førstegenerasjons sikker meldingsoverføring i 

krypterings- og deretter autentiseringsmodus (se tillegg 11 del A). 

SM-MAC-G2 APDU (kommando og svar) skal anvendes med annengenerasjons sikker 

meldingsoverføring for bare autentisering (authentication-only mode)  

(se tillegg 11 del B). 

SM-C-MAC-G2 Kommando-APDU skal anvendes med annengenerasjons sikker meldings-

overføring for bare autentisering (authentication-only mode) (se tillegg 11  

del B). 

SM-R-ENC-MAC-G2 Svar-APDU skal anvendes med annengenerasjons sikker meldingsoverføring i 

krypterings- og deretter autentiseringsmodus (se tillegg 11 del B). 

TCS_24  Disse sikkerhetsvilkårene kan knyttes sammen på følgende måter: 

AND: Alle sikkerhetsvilkår skal oppfylles 

OR: Minst ett sikkerhetsvilkår skal oppfylles 

Tilgangsreglene for filsystemet, dvs. kommandoene SELECT, READ BINARY og UPDATE BINARY, 

er angitt i kapittel 4. Reglene for de resterende kommandoene er angitt i følgende tabeller:  
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TCS_25  I applikasjonen DF Tachograph G1 brukes følgende tilgangsregler: 

Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

External Authenticate     

—  For 1. generasjons 

autentisering 

ALW ALW ALW ALW 

—  For 2. generasjons 

autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

Internal Authenticate ALW PWD ALW ALW 

General Authenticate ALW ALW ALW ALW 

Get Challenge ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

Process DSRC Message Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: Compute Digital 

Signature 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: Hash Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

PSO: Hash of File ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: Verify Certificate ALW ALW ALW ALW 

PSO: Verify Digital 

Signature 

Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

Verify Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant 

TCS_26  I applikasjonen DF Tachograph_G2 brukes følgende tilgangsregler: 

Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

External Authenticate     

—  Til 1. generasjons 

autentisering 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

—  Til 2. generasjons 

autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

Internal Authenticate Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 
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Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

General Authenticate ALW ALW ALW ALW 

Get Challenge ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

Process DSRC Message Ikke relevant ALW ALW Ikke relevant 

PSO: Compute Digital 

Signature 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: Hash Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

PSO: Hash of File ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: Verify Certificate ALW ALW ALW ALW 

PSO: Verify Digital 

Signature 

Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

Verify Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant 

TCS_27  I MF brukes følgende tilgangsregler: 

Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

External Authenticate     

—  Til 1. generasjons 

autentisering 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

—  Til 2. generasjons 

autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

Internal Authenticate Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

General Authenticate ALW ALW ALW ALW 

Get Challenge ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

Process DSRC Message Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 
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Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

PSO: Compute Digital 

Signature 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: Hash Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: Hash of File Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: Verify Certificate ALW ALW ALW ALW 

Verify Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant 

TCS_28  Et fartsskriverkort kan eventuelt godta en kommando med et høyere sikkerhetsnivå enn det som  

er angitt i sikkerhetsvilkårene. Det vil si at dersom sikkerhetsvilkåret er ALW (eller PLAIN-C), kan 

kortet godta en kommando med sikker meldingsoverføring (krypterings- og/eller autentiseringsmodus). 

Dersom sikkerhetsvilkåret krever sikker meldingsoverføring med autentiseringsmodus, kan farts-

skriverkortet godta en kommando med sikker meldingsoverføring av samme generasjon i autentiserings- 

og krypteringsmodus. 

Merk: Beskrivelsene av kommandoene gir mer informasjon om hvordan kommandoene støtter de 

forskjellige typene fartsskriverkort og de ulike reserverte filene (DF). 

3.4. Oversikt over kommandoer og feilkoder 

Kommandoer og filorganisering er utledet av og i samsvar med ISO/IEC 7816-4. 

I dette avsnittet beskrives følgende APDU-par med kommando-svar: De kommandovariantene som støttes av en 

applikasjon i generasjon 1 og 2, angis i tilsvarende kommandobeskrivelser. 

Kommando INS 

SELECT ‘A4h’ 

READ BINARY ‘B0h’, ‘B1h’ 

UPDATE BINARY ‘D6h’, ‘D7h’ 

GET CHALLENGE ‘84h’ 

VERIFY ‘20h’ 

GET RESPONSE ‘C0h’ 

PERFORM SECURITY OPERATION ‘2Ah’ 

— VERIFY CERTIFICATE  

— COMPUTE DIGITAL SIGNATURE  

— VERIFY DIGITAL SIGNATURE  

— HASH  

— PERFORM HASH OF FILE  

— PROCESS DSRC MESSAGE  
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Kommando INS 

INTERNAL AUTHENTICATE ‘88h’ 

EXTERNAL AUTHENTICATE ‘82h’ 

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT ‘22h’ 

— SET DIGITAL SIGNATURE TEMPLATE  

— SET AUTHENTICATION TEMPLATE  

GENERAL AUTHENTICATE ‘86h’ 

TCS_29  Statusordene SW1 og SW2 returneres i hver svarmelding og angir behandlingsstatus for kommandoen. 

SW1 SW2 Betydning 

90 00 Normal behandling. 

61 XX Normal behandling. XX = antall svarbyte som er tilgjengelig. 

62 81 Varslingsbehandling. En del av de returnerte dataene kan være skadet. 

63 00 Autentiseringen mislyktes (advarsel). 

63 CX Feil CHV (PIN). Teller for gjenværende forsøk gis ved ′X′. 

64 00 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne uendret. Integritetsfeil. 

65 00 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne endret. 

65 81 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne endret — Minnefeil. 

66 88 Sikkerhetsfeil: feil kryptografisk kontrollsum (under sikker meldingsover-

føring) eller 

 feil sertifikat (ved verifisering av sertifikat) eller 

 feil kryptogram (under ekstern autentisering) eller 

 feil signatur (under verifisering av signatur). 

67 00 Feil lengde (feil Lc eller Le). 

68 82 Sikker meldingsoverføring støttes ikke. 

68 83 Siste kommando i kjeden forventet. 

69 00 Forbudt kommando (intet svar tilgjengelig i T=0). 

69 82 Sikkerhetsstatus ikke oppnådd. 

69 83 Autentiseringsmetode blokkert. 

69 85 Vilkår for bruk ikke oppfylt. 

69 86 Kommando ikke tillatt (ingen aktuell EF). 
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SW1 SW2 Betydning 

69 87 Forventede dataobjekter for sikker meldingsoverføring mangler. 

69 88 Feil dataobjekter for sikker meldingsoverføring. 

6A 80 Feil parametrer i datafeltet. 

6A 82 Fil ikke funnet. 

6A 86 Feil parametrer P1-P2. 

6A 88 Referansedata ikke funnet. 

6B 00 Feil parametrer (differanse utenfor EF). 

6C XX Feil lengde, SW2 angir nøyaktig lengde. Ingen datafelt returneres. 

6D 00 Instruksjonskode støttes ikke eller er ugyldig. 

6E 00 Klasse støttes ikke. 

6F 00 Andre kontrollfeil. 

TCS_30  Dersom mer enn én feiltilstand er oppfylt i én kommando-APDU, kan kortet returnere et hvilket som 

helst av de relevante statusordene. 

3.5. Beskrivelse av kommandoer 

I dette kapittel beskrives obligatoriske kommandoer for fartsskriverkortene. 

Ytterligere relevante opplysninger som gjelder de aktuelle kryptografiske operasjonene, er gitt i tillegg 11, «Felles 

sikkerhetsmekanismer», for første- og annengenerasjons fartsskriver. 

Alle kommandoene beskrives uavhengig av den benyttede protokollen (T=0 eller T=1). APDU-bytene CLA, INS, 

P1, P2, Lc og Le blir alltid angitt. Dersom Lc eller Le ikke er nødvendig for den beskrevne kommandoen, er 

tilknyttet lengde, verdi og beskrivelse tom. 

TCS_31  Dersom det anmodes om begge lengdebytene (Lc og Le), må den beskrevne kommandoen deles i to 

deler dersom IFD benytter protokoll T=0: IFD sender kommandoen som beskrevet med P3=Lc + data, 

og sender deretter en GET RESPONSE-kommando (se nr. 3.5.6.) med P3=Le. 

TCS_32  Dersom det bes om begge lengdebytene, og Le=0 (sikker meldingsoverføring), gjelder følgende: 

— Når protokoll T=1 benyttes, skal kortet svare på Le=0 ved å sende alle tilgjengelige utdata. 

— Når protokoll T=0 benyttes, skal IFD sende den første kommandoen med P3=Lc + data, og kortet 

skal svare (på det underforståtte Le=0) med statusbyte ′61La′, der La tilsvarer antall tilgjengelige 

svarbyte. IFD skal deretter generere en GET RESPONSE-kommando med P3=La for å lese 

dataene. 

TCS_33  Et fartsskriverkort kan støtte felt med utvidet lengde i samsvar med ISO/IEC 7816-4 som en 

tilleggsfunksjon. Et fartsskriverkort som støtter felt med utvidet lengde, skal 

— angi støtten for felt med utvidet lengde i ATR, 

— fastsette de støttede bufferstørrelsene ved hjelp av opplysningene om utvidet lengde i  

EF ATR/INFO, se TCS_146,  
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— angi om det støtter felt med utvidet lengde for T = 1 og/eller T = 0 i EF Extended Length, se 

TCS_147, 

— støtte felt med utvidet lengde for første- og annengenerasjons fartsskriverkort. 

Merknader: 

Alle kommandoer er angitt for felt med kort lengde. Bruk av APDU med utvidet lengde framgår klart av 

ISO/IEC 7816-4. 

Generelt er kommandoene angitt for ordinær funksjonstilstand (plain mode), dvs. uten sikker 

meldingsoverføring, siden laget for sikker meldingsoverføring er angitt i tillegg 11. Det framgår klart av 

tilgangsreglene for en kommando om kommandoen skal støtte sikker meldingsoverføring eller ikke, og 

om kommandoen skal støtte førstegenerasjons- og/eller annengenerasjons sikker meldingsoverføring. 

Noen kommandoer beskrives med sikker meldingsoverføring for å illustrere bruken av sikker 

meldingsoverføring. 

TCS_34  Kjøretøyenheten skal utføre en fullstendig felles autentiseringsprotokoll for annengenerasjons 

kjøretøyenheter og kort for en sesjon, herunder (om nødvendig) sertifikatverifiseringen — i DF 

Tachograph, DF Tachograph_G2 eller MF. 

3.5.1 SELECT 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4, men har begrenset anvendelse i forhold til kommandoen 

som er definert i standarden. 

SELECT-kommandoen brukes 

— til å velge en DF-applikasjon (valget må utføres med navn) 

— til å velge en grunnleggende fil som svarer til framlagt fil-ID 

3.5.1.1 Valg et ter  navn (AID) 

Med denne kommandoen kan det velges en DF-applikasjon i kortet. 

TCS_35  Denne kommandoen kan utføres fra et hvilket som helst sted i filstrukturen (etter ATR eller på et 

vilkårlig tidspunkt). 

TCS_36  Når det velges en applikasjon, tilbakestilles det aktuelle sikkerhetsmiljøet. Når en applikasjon er valgt, 

er det ikke lenger valgt noen offentlig nøkkel. Tilgangsvilkåret EXT-AUT G1 går også tapt. Dersom 

kommandoen ble utført uten sikker meldingsoverføring, er de tidligere sesjonsnøklene for sikker 

meldingsoverføring ikke lenger tilgjengelige. 

TCS_37 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘A4h’  

P1 1 ‘04h’ Valg etter navn (AID) 

P2 1 ‘0Ch’ Svar ikke forventet 

Lc 1 ‘NNh’ Antall byte sendt til kortet (lengden på AID): 

‘06h’ for fartsskriverapplikasjonen 

#6-#(5+NN) NN ‘XX..XXh’ AID: ‘FF 54 41 43 48 4F’ for førstegenerasjons farts-

skriverapplikasjon 

AID: ‘FF 53 4D 52 44 54’ for annengenerasjons farts-

skriverapplikasjon 

Det kreves ikke noe svar på SELECT-kommandoen (Le finnes ikke i T=1, eller det bes ikke om svar  

i T=0).  
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TCS_38 Svarmelding (det er ikke bedt om svar) 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom applikasjonen som svarer til AID, ikke blir funnet, returneres behandlingsstatus ‘6A82’. 

— Dersom byten Le er til stede i T=1, returneres statusen ‘6700’. 

— Dersom det i T=0 bes om et svar etter SELECT-kommandoen, returneres statusen ‘6900’. 

— Dersom den valgte applikasjonen anses for å være skadet (det er funnet en integritetsfeil i 

filattributtene), returneres behandlingsstatusen ′6400′ eller ′6581′. 

3.5.1.2 Valg av en grunnleggende fi l  ved h jelp av f i l identi f ikatoren  

TCS_39 Kommandomelding 

TCS_40  Et fartsskriverkort skal støtte annengenerasjons sikker meldingsoverføring som angitt i tillegg 11 del B 

for denne kommandovarianten. 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘A4h’  

P1 1 ‘02h’ Valg av EF under den aktuelle DF 

P2 1 ‘0Ch’ Svar ikke forventet 

Lc 1 ‘02h’ Antall byte sendt til kortet 

#6-#7 2 ‘XXXXh’ Filidentifikator 

Det kreves ikke noe svar på SELECT-kommandoen (Le finnes ikke i T=1, eller det bes ikke om svar i 

T=0). 

TCS_41 Svarmelding (det bes ikke om svar) 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom filen som svarer til filidentifikatoren, ikke blir funnet, returneres behandlingsstatus ‘6A82’. 

— Dersom byten Le er til stede i T=1, returneres statusen ‘6700’. 

— Dersom det i T=0 bes om et svar etter SELECT-kommandoen, returneres statusen ‘6900’. 

— Dersom den valgte filen anses for å være skadet (det er funnet en integritetsfeil i filattributtene), 

returneres behandlingsstatusen ′6400′ eller ′6581′. 

3.5.2 READ BINARY 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4, men har begrenset anvendelse i forhold til kommandoen 

som er definert i standarden.  
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Kommandoen READ BINARY benyttes til å lese data fra en transparent fil. 

Kortets svar består i å returnere de leste dataene, eventuelt innkapslet i en struktur for sikker meldingsoverføring. 

3.5.2.1 Kommando med d i fferanse i  P1 -P2 

Denne kommandoen gjør det mulig for IFD å lese data fra den valgte EF, uten sikker meldingsoverføring. 

Merk: Denne kommandoen uten sikker meldingsoverføring kan bare brukes til å lese en fil som støtter 

sikkerhetsvilkåret ALW for Read access-modus. 

TCS_42 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘B0h’ Read Binary 

P1 1 ‘XXh’ Offset i byte fra begynnelsen av filen: Mest signifikante byte 

P2 1 ‘XXh’ Offset i byte fra begynnelsen av filen: Minst signifikante byte 

Le 1 ‘XXh’ Forventet lengde på data. Antall byte som skal leses 

Merk: Bit 8 i P1 skal være satt til 0. 

TCS_43 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#X X ‘XX..XXh’ Leste data 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom EF ikke velges, returneres behandlingsstatus ′6986′. 

— Dersom sikkerhetsvilkårene for den valgte filen ikke er oppfylt, avbrytes kommandoen med ‘6982’. 

— Dersom differansen ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse > størrelsen på EF), returneres 

behandlingsstatus ′6B00′. 

— Dersom størrelsen på dataene som skal leses, ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse + Le 

> størrelsen på EF), returneres behandlingsstatus ′6700′ eller ′6Cxx′, der ′xx′ angir den nøyaktige 

lengden. 

— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, 

og returnert behandlingsstatus er ′6400′ eller ′6581′. 

— Dersom det påvises en integritetsfeil i de lagrede dataene, skal kortet returnere de dataene det bes 

om, og returnert behandlingsstatus er ′6281′. 

3.5.2.1.1 Kommando med sikker meldingsoverfør ing (eksempler)  

Denne kommandoen gjør det mulig for IFD å lese data fra aktuell valgt EF med sikker meldingsoverføring for å 

kontrollere integriteten til de mottatte dataene og beskytte fortroligheten til dataene dersom sikkerhetsvilkåret  

SM-R-ENC-MAC-G1 (1. generasjon) eller SM-R-ENC-MAC-G2 (2. generasjon) anvendes.  
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TCS_44 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘0Ch’ Det er bedt om sikker meldingsoverføring 

INS 1 ‘B0h’ Read Binary 

P1 1 ‘XXh’ P1 (offset i byte fra begynnelsen av filen): Mest signifikante byte 

P2 1 ‘XXh’ P2 (offset i byte fra begynnelsen av filen): Minst signifikante 

byte 

Lc 1 ‘XXh’ Lengden på inndata for sikker meldingsoverføring 

#6 1 ‘97h’ TLE: Etikett for angivelse av forventet lengde 

#7 1 ‘01h’ LLE: Forventet lengde 

#8 1 ‘NNh’ Angivelse av forventet lengde (opprinnelig Le): Antall byte som 

skal leses 

#9 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#10 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske kontrollsum 

‘04h’ for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring (se tillegg 

11 del A) 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-nøkkellengde for 

annengenerasjons sikker meldingsoverføring (se tillegg 11 del B) 

#11-#(10+L) L ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

Le 1 ‘00h’ Som angitt i ISO/IEC 7816-4 

TCS_45 Svarmelding dersom SM-R-ENC-MAC-G1 (1. generasjon) / SM-R-ENC-MAC-G2 (2. generasjon) 

ikke er påkrevd, og dersom inndataformatet for sikker meldingsoverføring er korrekt: 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 ‘99h’ Etikett for behandlingsstatus (SW1-SW2) - valgfritt 

for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring. 

#2 1 ‘02h’ Lengden på behandlingsstatus 

#3 — #4 2 ‘XX XXh’ Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar 

#5 1 ‘81h’ TPV: Etikett for data med ordinær verdi 

#6 L ‘NNh’ eller 

‘81 NNh’ 

LPV: Lengden på returnerte data (= opprinnelig Le) 

L tilsvarer 2 byte dersom LPV > 127 byte 
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Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#(6+L)-#(5+L+NN) NN ‘XX..XXh’ Ordinær dataverdi 

#(6+L+NN) 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(7+L+NN) 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske 

kontrollsum 

‘04h’ for førstegenerasjons sikker meldings-

overføring (se tillegg 11 del A) 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-nøkkel-

lengde for annengenerasjons sikker meldingsover-

føring (se tillegg 11 del B) 

#(8+L+NN)-

#(7+M+L+NN) 

M ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

TCS_46 Svarmelding dersom SM-R-ENC-MAC-G1 (1. generasjon) / SM-R-ENC-MAC-G2 (2. generasjon) 

er påkrevd, og dersom inndataformatet for sikker meldingsoverføring er korrekt: 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 ‘87h’ TPI CG: Etikett for krypterte data (kryptogram) 

#2 L ‘MMh’ eller 

‘81 MMh’ 

LPI CG: Lengden på returnerte krypterte data 

(avviker fra kommandoens opprinnelige Le pga. 

utfylling) 

L tilsvarer 2 byte dersom LPI CG > 127 byte 

#(2+L)-#(1+L+MM) MM ‘01XX..XXh’ Krypterte data: Utfyllingsindikator og 

kryptogram 

#(2+L+MM) 1 ‘99h’ Etikett for behandlingsstatus (SW1-SW2) - 

valgfritt for førstegenerasjons sikker melding-

soverføring 

#(3+L+MM) 1 ‘02h’ Lengden på behandlingsstatus 

#(4+L+MM) — 

#(5+L+MM) 

2 ‘XX XXh’ Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar 

#(6+L+MM) 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(7+L+MM) 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske 

kontrollsum 

‘04h’ for førstegenerasjons sikker meldingsover-

føring (se tillegg 11 del A) 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-

nøkkellengde for annengenerasjons sikker 

meldingsoverføring (se tillegg 11 del B) 

#(8+L+MM)-

#(7+N+L+MM) 

N ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 
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Kommandoen READ BINARY kan returnere ordinære behandlingsstatuser oppført i TCS_43 under 

etikett ‘99h’ som beskrevet i TCS_59 ved hjelp av svarstrukturen for sikker meldingsoverføring. 

Dessuten kan det oppstå visse feil som særlig gjelder sikker meldingsoverføring. I slike tilfeller 

returneres behandlingsstatus bare, uten at noen struktur for sikker meldingsoverføring tas i bruk: 

TCS_47 Svarmelding dersom inndataformatet for sikker meldingsoverføring er feil 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom ingen nøkkel for aktuell sesjon er tilgjengelig, returneres behandlingsstatus ′6A88′. Dette 

skjer dersom sesjonsnøkkelen ikke er generert på forhånd, eller dersom sesjonsnøkkelen ikke lenger 

er gyldig (i så fall må IFD på nytt utføre en gjensidig autentisering for å definere en ny 

sesjonsnøkkel). 

— Dersom det mangler noen forventede dataobjekter (som angitt ovenfor) i formatet for sikker 

meldingsoverføring, returneres behandlingsstatus ′6987′: Denne feilen oppstår dersom en forventet 

etikett mangler, eller dersom kommandoinnholdet ikke er korrekt oppbygd. 

— Dersom noen dataobjekter ikke er riktige, returneres behandlingsstatus ′6988′: Denne feilen oppstår 

dersom alle nødvendige etiketter finnes, men enkelte lengder avviker fra dem som forventes. 

— Dersom verifiseringen av den kryptografiske kontrollsummen ikke lykkes, returneres behandlings-

status ′6688′. 

3.5.2.2 Kommando med kort  iden tif ikator  fo r EF (grunnleggende fi l )  

Med denne kommandovarianten er det mulig for IFD å velge en EF ved hjelp av en kort EF-identifikator og lese 

data fra denne EF. 

TCS_48  Et fartsskriverkort skal støtte denne kommandovarianten for alle grunnleggende filer med en angitt kort 

EF-identifikator. Disse korte EF-identifikatorene er angitt i kapittel 4. 

TCS_49 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘B0h’ Read Binary 

P1 1 ‘XXh’ Bit 8 er satt til 1 

Bit 7 og 6 er satt til 00 

Bit 5 — 1 koder den korte EF-identifikatoren til den tilsvarende EF 

P2 1 ‘XXh’ Koder en differanse fra 0 til 255 byte i den EF som P1 henviser til 

Le 1 ‘XXh’ Forventet lengde på data. Antall byte som skal leses 

Merk: De korte EF-identifikatorene som brukes til annengenerasjons fartsskriverapplikasjon, er angitt i 

kapittel 4. 

Dersom P1 koder en kort EF-identifikator og kommandoen er vellykket, skal den identifiserte EF bli 

den aktuelle valgte EF (aktuell EF). 

TCS_50 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#L L ‘XX..XXh’ Leste data 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 
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— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom filen som svarer til den korte EF-identifikatoren, ikke blir funnet, returneres behandlings-

status ‘6A82’. 

— Dersom sikkerhetsvilkårene for den valgte filen ikke er oppfylt, avbrytes kommandoen med ‘6982’. 

— Dersom differansen ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse > størrelsen på EF), returneres 

behandlingsstatus ′6B00′. 

— Dersom størrelsen på dataene som skal leses, ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse + Le 

> størrelsen på EF), returneres behandlingsstatus ′6700′ eller ′6Cxx′, der ′xx′ angir den nøyaktige 

lengden. 

— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, 

og returnert behandlingsstatus er ′6400′ eller ′6581′. 

— Dersom det påvises en integritetsfeil i de lagrede dataene, skal kortet returnere de dataene det bes 

om, og returnert behandlingsstatus er ′6281′. 

3.5.2.3 Kommando med u lik ins truksjonsbyte  

Med denne kommandovarianten er det mulig for IFD å lese data fra en EF med 32 768 byte eller mer. 

TCS_51  Et fartsskriverkort som støtter EF-er med 32 768 byte eller mer, skal støtte denne kommandovarianten 

for disse EF-ene. Et fartsskriverkort kan eventuelt støtte denne kommandovarianten for andre EF-er, 

med unntak av EF Sensor_Installation_Data (se TCS_156 og TCS_160). 

TCS_52 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘B1h’ Read Binary 

P1 1 ‘00h’ Aktuell EF 

P2 1 ‘00h’ 

Lc 1 ‘NNh’ Lengden Lc på offset-dataobjekt. 

#6-#(5+NN) NN ‘XX..XXh’ Offset-dataobjekt: 

Etikett ‘54h’ 

Lengde ‘01h’ eller ‘02h’ 

Verdi offset 

Le 1 ‘XXh’ Antall byte som skal leses 

IFD skal kode offset-dataobjektets lengde med minst mulig antall oktetter, dvs. at IFD ved hjelp av 

lengdebyten ‘01h’ skal kode en differanse fra 0 til 255, og ved hjelp av lengdebyten ‘02h’ en differanse 

fra ‘256’ til ‘65535’ byte. 

TCS_53 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#L L ‘XX..XXh’ Leste data som er innkapslet i et objekt med ytterligere data med 

etiketten ‘53h’. 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 
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— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom EF ikke er valgt, returneres behandlingsstatus ′6986′. 

— Dersom sikkerhetsvilkårene for den valgte filen ikke er oppfylt, avbrytes kommandoen med ‘6982’. 

— Dersom differansen ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse > størrelsen på EF), returneres 

behandlingsstatus ′6B00′. 

— Dersom størrelsen på dataene som skal leses, ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse + Le 

> størrelsen på EF), returneres behandlingsstatus ′6700′ eller ′6Cxx′, der ′xx′ angir den nøyaktige 

lengden. 

— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, 

og returnert behandlingsstatus er ′6400′ eller ′6581′. 

— Dersom det påvises en integritetsfeil i de lagrede dataene, skal kortet returnere de dataene det bes 

om, og returnert behandlingsstatus er ′6281′. 

3.5.2.3.1 Kommando med sikker meldingsoverfør ing  (eksempel) 

Følgende eksempel viser bruken av sikker meldingsoverføring dersom sikkerhetsvilkåret SM-MAC-G2 får 

anvendelse. 

TCS_54  Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘0Ch’ Det er bedt om sikker meldingsoverføring 

INS 1 ‘B1h’ Read Binary 

P1 1 ‘00h’ Aktuell EF 

P2 1 ‘00h’ 

Lc 1 ‘XXh’ Lengden på sikret datafelt 

#6 1 ‘B3h’ Etikett for data med ordinær verdi kodet i BER-TLV 

#7 1 ‘NNh’ LPV: lengden på overførte data 

#(8)-#(7+NN) NN ‘XX..XXh’ Ordinære data kodet i BER-TLV, dvs. diffe-

ransedataobjektet med etikett ‘54’ 

#(8+NN) 1 ‘97h’ TLE: Etikett for angivelse av forventet lengde 

#(9+NN) 1 ‘01h’ LLE: Forventet lengde 

#(10+NN) 1 ‘XXh’ Angivelse av forventet lengde (opprinnelig Le): Antall 

byte som skal leses 

#(11+NN) 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(12+NN) 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske kontroll-

sum 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-nøkkel-

lengde for annengenerasjons sikker meldingsoverføring 

(se tillegg 11 del B) 

#(13+NN)-

#(12+M+NN) 

M ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

Le 1 ‘00h’ Som angitt i ISO/IEC 7816-4 
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TCS_55  Svarmelding dersom kommandoen er vellykket 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 ‘B3h’ Ordinære data kodet i BER-TLV 

#2 L ‘NNh’ eller 

‘81 NNh’ 

LPV: Lengde på returnerte data (=opprinnelige Le). 

L tilsvarer 2 byte dersom LPV > 127 byte. 

#(2+L)-#(1+L+NN) NN ‘XX..XXh’ Ordinære data kodet i BER-TLV, dvs. leste data som 

er innkapslet i et objekt med ytterligere data med 

etiketten ‘53h’. 

#(2+L+NN) 1 ‘99h’ Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar 

#(3+L+NN) 1 ‘02h’ Lengden på behandlingsstatus 

#(4+L+NN) — 

#(5+L+NN) 

2 ‘XX XXh’ Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar 

#(6+L+NN) 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(7+L+NN) 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografisk 

kontrollsum 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-nøkkel-

lengde for annengenerasjons sikker meldingsover-

føring (se tillegg 11 del B) 

#(8+L+NN)-

#(7+M+L+NN) 

M ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

3.5.3 UPDATE BINARY 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4, men har begrenset anvendelse i forhold til kommandoen 

som er definert i standarden. 

Med kommandomeldingen UPDATE BINARY startes oppdateringen (sletting + skriving) av bitene som allerede 

fins i en binær EF med bitene som er gitt i kommando-APDU. 

3.5.3.1 Kommando med d i fferanse i  P1 -P2 

Denne kommandoen gjør det mulig for IFD å skrive data i aktuell valgt EF, uten at kortet kontrollerer integriteten 

til de mottatte dataene.  

Merk: Denne kommandoen uten sikker meldingsoverføring kan bare brukes til å oppdatere en fil som støtter 

sikkerhetsvilkåret ALW for Update access-modus. 

TCS_56 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘D6h’ Update Binary 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/335 

 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

P1 1 ‘XXh’ Offset i byte fra begynnelsen av filen: Mest signifikante byte 

P2 1 ‘XXh’ Offset i byte fra begynnelsen av filen: Minst signifikante byte 

Lc 1 ‘NNh’ Lengden Lc av data som skal oppdateres. Antall byte som skal 

skrives. 

#6-#(5+NN) NN ‘XX..XXh’ Data som skal skrives 

Merk: Bit 8 i P1 skal være satt til 0. 

TCS_57 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom EF ikke er valgt, returneres behandlingsstatus ′6986′. 

— Dersom sikkerhetsvilkårene for den valgte filen ikke er oppfylt, avbrytes kommandoen med ‘6982’. 

— Dersom differansen ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse > størrelsen på EF), returneres 

behandlingsstatus ′6B00′. 

— Dersom størrelsen på dataene som skal skrives, ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse + 

Lc > størrelsen på EF), returneres behandlingsstatus ′6700′. 

— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, 

og returnert behandlingsstatus er ′6400′ eller ′6500′. 

— Dersom skriving ikke er mulig, returneres behandlingsstatus ′6581′. 

3.5.3.1.1 Kommando med sikker meldingsoverfør ing (eksempler)  

Denne kommandoen gjør det mulig for IFD å skrive data til aktuell valgt EF, idet kortet kontrollerer integriteten til 

de mottatte dataene. Da fortrolighet ikke er nødvendig, krypteres ikke dataene. 

TCS_58 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘0Ch’ Det er bedt om sikker meldingsoverføring 

INS 1 ‘D6h’ Update Binary 

P1 1 ‘XXh’ Offset i byte fra begynnelsen av filen: 

Mest signifikante byte 

P2 1 ‘XXh’ Offset i byte fra begynnelsen av filen: 

Minst signifikante byte 

Lc 1 ‘XXh’ Lengden på sikret datafelt 



Nr. 47/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#6 1 ‘81h’ TPV: Etikett for data med ordinær verdi 

#7 L ‘NNh’ eller 

‘81 NNh’ 

LPV: Lengden på overførte data. 

L tilsvarer 2 byte dersom LPV > 127 byte. 

#(7+L)-#(6+L+NN) NN ‘XX..XXh’ Ordinær dataverdi (data som skal skrives) 

#(7+L+NN) 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(8+L+NN) 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske 

kontrollsum ‘04h’ for førstegenerasjons sikker 

meldingsoverføring (se tillegg 11 del A) 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-nøkkel-

lengde for annengenerasjons sikker meldingsover-

føring (se tillegg 11 del B) 

#(9+L+NN)-

#(8+M+L+NN) 

M ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

Le 1 ‘00h’ Som angitt i ISO/IEC 7816-4 

TCS_59 Svarmelding dersom inndataformatet for sikker meldingsoverføring er korrekt 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 ‘99h’ TSW: Kode for statusord (skal beskyttes av CC) 

#2 1 ‘02h’ LSW: Lengden på returnerte statusord 

#3-#4 2 ‘XXXXh’ Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar 

#5 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#6 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografisk kontrollsum 

‘04h’ for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring (se tillegg 

11 del A) 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-nøkkellengde for 

annengenerasjons sikker meldingsoverføring (se tillegg 11 del B) 

#7-#(6+L) L ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

De «normale» behandlingsstatuser som beskrives for kommandoen UPDATE BINARY uten sikker 

meldingsoverføring (se nr. 3.6.3.1), kan returneres med svarmeldingsstrukturen beskrevet ovenfor. 

Dessuten kan det oppstå visse feil som særlig gjelder sikker meldingsoverføring. I slike tilfeller 

returneres behandlingsstatus bare, uten at noen struktur for sikker meldingsoverføring tas i bruk: 

TCS_60 Svarmelding ved feil i sikker meldingsoverføring 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 
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— Dersom ingen nøkkel for aktuell sesjon er tilgjengelig, returneres behandlingsstatus ′6A88′. 

— Dersom det mangler noen forventede dataobjekter (som angitt ovenfor) i formatet for sikker 

meldingsoverføring, returneres behandlingsstatus ′6987′. Denne feilen oppstår dersom en forventet 

etikett mangler, eller dersom kommandoinnholdet ikke er korrekt oppbygd. 

— Dersom noen dataobjekter ikke er riktige, returneres behandlingsstatus ′6988′. Denne feilen oppstår 

dersom alle nødvendige etiketter finnes, men enkelte lengder avviker fra de som forventes. 

— Dersom verifiseringen av den kryptografiske kontrollsummen ikke lykkes, returneres behandlings-

status ′6688′. 

3.5.3.2 Kommando med kort  EF- identi f ikator  

Med denne kommandovarianten er det mulig for IFD å velge en EF ved hjelp av en kort EF-identifikator og skrive 

data fra denne EF. 

TCS_61  Et fartsskriverkort skal støtte denne kommandovarianten for alle grunnleggende filer med en angitt kort 

EF-identifikator. Disse korte EF-identifikatorene er angitt i kapittel 4. 

TCS_62 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘D6h’ Update Binary 

P1 1 ‘XXh’ Bit 8 er satt til 1 

Bit 7 og 6 er satt til 00 

Bit 5 — 1 koder den korte EF-identifikatoren til den tilsvarende 

EF 

P2 1 ‘XXh’ Koder en offset fra 0 til 255 byte i den EF som P1 henviser til 

Lc 1 ‘NNh’ Lengden Lc av data som skal oppdateres. Antall byte som skal 

skrives. 

#6-#(5+NN) NN ‘XX..XXh’ Data som skal skrives 

TCS_63 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

Merk: De korte EF-identifikatorene som brukes til annengenerasjons fartsskriverapplikasjon, er angitt i 

kapittel 4. 

Dersom P1 koder en kort EF-identifikator og kommandoen er vellykket, skal den identifiserte EF bli 

den aktuelle valgte EF (aktuell EF). 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom filen som svarer til den korte EF-identifikatoren, ikke blir funnet, returneres behandlings-

status ‘6A82’. 

— Dersom sikkerhetsvilkårene for den valgte filen ikke er oppfylt, avbrytes kommandoen med ‘6982’.  
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— Dersom differansen ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse > størrelsen på EF), returneres 

behandlingsstatus ′6B00′. 

— Dersom størrelsen på dataene som skal skrives, ikke er forenlig med størrelsen på EF (differanse + 

Lc > størrelsen på EF), returneres behandlingsstatus ′6700′. 

— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, 

og returnert behandlingsstatus er ′6400′ eller ′6581′. 

— Dersom skriving ikke er mulig, returneres behandlingsstatus ′6581′. 

3.5.3.3 Kommando med u lik ins truksjonsbyte  

Med denne kommandovarianten er det mulig for IFD å skrive data til en EF med 32 768 byte eller mer. 

TCS_64  Et fartsskriverkort som støtter EF-er med 32 768 byte eller mer, skal støtte denne kommandovarianten 

for disse EF-ene. Et fartsskriverkort kan eventuelt støtte denne kommandovarianten for andre EF-er. 

TCS_65 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘D7h’ Update Binary 

P1 1 ‘00h’ Aktuell EF 

P2 1 ‘00h’ 

Lc 1 ‘NNh’ Lengden LC på dataene i kommandodatafeltet 

#6-#(5+NN) NN ‘XX..XXh’ Offset-dataobjekt med etikett ‘54h’ || Objekt med 

ytterligere data med etikett ‘53h’ som innkapsler dataene 

som skal skrives 

IFD skal kode offset-dataobjektets lengde og lengden på objektet med ytterligere data med minst mulig 

antall oktetter, dvs. at IFD ved hjelp av lengdebyten ‘01h’ skal kode en differanse fra 0 til 255, og ved 

hjelp av lengdebyten ‘02h’ en offset/lengde fra ‘256’ til ‘65535’ byte. 

TCS_66 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom EF ikke er valgt, returneres behandlingsstatus ′6986′. 

— Dersom sikkerhetsvilkårene for den valgte filen ikke er oppfylt, avbrytes kommandoen med ‘6982’. 

— Dersom offset ikke er forenlig med størrelsen på EF (offset > størrelsen på EF), returneres 

behandlingsstatus ′6B00′. 

— Dersom størrelsen på dataene som skal skrives, ikke er forenlig med størrelsen på EF (offset + Lc > 

størrelsen på EF), returneres behandlingsstatus ′6700′.  
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— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, 

og returnert behandlingsstatus er ′6400′ eller ′6500′. 

— Dersom skriving ikke er mulig, returneres behandlingsstatus ′6581′. 

3.5.3.3.1 Kommando med sikker meldingsoverfør ing  (eksempel) 

Følgende eksempel viser bruken av sikker meldingsoverføring dersom sikkerhetsvilkåret SM-MAC-G2 får 

anvendelse. 

TCS_67  Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘0Ch’ Det er bedt om sikker meldingsoverføring 

INS 1 ‘D7h’ Update Binary 

P1 1 ‘00h’ Aktuell EF 

P2 1 ‘00h’ 

Lc 1 ‘XXh’ Lengden på sikret datafelt 

#6 1 ‘B3h’ Etikett for data med ordinær verdi kodet i BER-

TLV 

#7 L ‘NNh’ eller 

‘81 NNh’ 

LPV: Lengden på overførte data. 

L tilsvarer 2 byte dersom LPV > 127 byte. 

#(7+L)-#(6+L+NN) NN ‘XX..XXh’ Ordinære data kodet i BER-TLV, dvs. offset-

dataobjekt med etikett ‘54h’ || Objekt med 

ytterligere data med etikett ‘53h’ som innkapsler 

dataene som skal skrives 

#(7+L+NN) 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(8+L+NN) 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografisk 

kontrollsum 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-

nøkkellengde for annengenerasjons sikker 

meldingsoverføring (se tillegg 11 del B) 

#(9+L+NN)-#(8+M+L+NN) M ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

Le 1 ‘00h’ Som angitt i ISO/IEC 7816-4 

TCS_68  Svarmelding dersom kommandoen er vellykket 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 ‘99h’ TSW: kode for statusord (skal beskyttes av CC) 

#2 1 ‘02h’ LSW: lengden på returnerte statusord 

#3-#4 2 ‘XXXXh’ Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar 

#5 1 ‘8Eh’ TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 
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Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#6 1 ‘XXh’ LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske kontrollsum 

‘08h’, ‘0Ch’ eller ‘10h’, avhengig av AES-nøkkellengde  

for annengenerasjons sikker meldingsoverføring (se tillegg 11 

del B) 

#7-#(6+L) L ‘XX..XXh’ Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

3.5.4 GET CHALLENGE 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4, men har begrenset anvendelse i forhold til kommandoen 

som er definert i standarden. 

Med GET CHALLENGE-kommandoen bes kortet om å sende ut et anrop for å benytte det i en sikkerhetsrelatert 

prosedyre der et kryptogram eller kodede data sendes til kortet. 

TCS_69  Anropet som sendes av kortet, er gyldig bare for neste kommando, som benytter et anrop som sendes til 

kortet. 

TCS_70 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘84h’ INS 

P1 1 ‘00h’ P1 

P2 1 ‘00h’ P2 

Le 1 ‘08h’ Le (forventet lengde på anrop). 

TCS_71 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#8 8 ‘XX..XXh’ Anrop 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom Le avviker fra ′08h′, er behandlingsstatus ′6700′. 

— Dersom parametrene P1 P2 er feil, er behandlingsstatus ′6A86′. 

3.5.5 VERIFY 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4, men har begrenset anvendelse i forhold til kommandoen 

som er definert i standarden. 

Det kreves bare verkstedkort for å støtte denne kommandoen. 

Andre typer fartsskriverkort kan eventuelt ha innført denne kommandoen, men for disse kortene finnes det ingen 

brukertilpasset referanse-CHV. Derfor kan disse kortene ikke utføre denne kommandoen med vellykket resultat. 

For andre typer fartsskriverkort enn verkstedkort omfattes ikke kortets reaksjon på denne kommandoen, dvs. den 

feilkoden som returneres, av denne spesifikasjonen.  
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VERIFY-kommandoen starter sammenligning i kortet av CHV (PIN)-dataene som sendes fra kommandoen, med 

de CHV-referansedataene som er lagret i kortet. 

TCS_72  PIN-koden som legges inn av brukeren, skal være i ASCII-kode og skal utfylles mot høyre av IFD med 

′FFh′-byte til en lengde på 8 byte; se også datatypen WorkshopCardPIN i tillegg 1. 

TCS_73  Første- og annengenerasjons fartsskriverapplikasjoner skal bruke samme referanse-CHV. 

TCS_74  Fartsskriverkortet skal kontrollere om kommandoen er kodet riktig. Dersom kommandoen ikke er kodet 

riktig, skal kortet ikke sammenligne CHV-verdiene, ikke redusere telleren for resterende CHV-forsøk 

og ikke tilbakestille sikkerhetsstatusen ‘PIN_Verified’, men avbryte kommandoen. En kommando er 

kodet riktig dersom bytene CLA, INS, P1, P2 og Lc har de angitte verdiene, Le ikke finnes og 

kommandoens datafelt har korrekt lengde. 

TCS_75  Dersom kommandoen lykkes, starter telleren for gjenværende CHV-forsøk på nytt. Startverdien for 

verdien telleren for gjenværende CHV-forsøk er 5. Dersom kommandoen lykkes, skal kortet sette intern 

sikkerhetsstatus til‘PIN_Verified’. Kortet skal nullstille denne sikkerhetsstatusen dersom kortet 

nullstilles, eller dersom CHV-koden som sendes i kommandoen, ikke er i samsvar med lagret referanse-

CHV. 

Merk: Ved å bruke samme referanse-CHV og en global sikkerhetsstatus slipper en verkstedmedarbeider 

å måtte legge inn PIN-koden på nytt etter å ha valgt en annen DF for fartsskriverapplikasjonen. 

TCS_76  En mislykket sammenligning registreres i kortet, dvs. at telleren for gjenværende CHV-forsøk reduseres 

med én, for å begrense antall ytterligere forsøk på å bruke referanse-CHV. 

TCS_77 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘20h’ INS 

P1 1 ‘00h’ P1 

P2 1 ‘00h’ P2 (verifisert CHV er underforstått kjent) 

Lc 1 ‘08h’ Lengden på overført CHV-kode 

#6-#13 8 ‘XX..XXh’ CHV 

TCS_78 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom referanse-CHV ikke finnes, returneres behandlingsstatus ′6A88′. 

— Dersom CHV er blokkert (telleren for gjenværende forsøk for CHV har verdien null), returneres 

behandlingsstatusen ′6983′. Når CHV først har denne statusen, kan CHV ikke lenger presenteres 

med godt resultat. 

— Dersom sammenligningen er mislykket, blir telleren for gjenværende forsøk redusert, og status 

′63CX′ returneres (X > 0, og X tilsvarer telleren for gjenværende CHV-forsøk). 

— Dersom referanse-CHV anses for å være skadet, returneres behandlingsstatus ′6400′ eller ′6581′. 

— Dersom Lc avviker fra ′08h′, er behandlingsstatus ′6700′.  
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3.5.6 GET RESPONSE 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4. 

Denne kommandoen (som bare er nødvendig og tilgjengelig for protokollen T=0) benyttes til å overføre klargjorte 

data fra kortet til kortleseren (i tilfeller der både Lc og Le er tatt med i en kommando). 

Kommandoen GET RESPONSE skal sendes ut umiddelbart etter kommandoen som klargjør dataene, ellers går 

dataene tapt. Etter utføring av kommandoen GET RESPONSE (med mindre feilen ′61xx′ eller ′6Cxx′ oppstår, se 

nedenfor) er de tidligere klargjorte dataene ikke lenger tilgjengelige. 

TCS_79 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘C0h’  

P1 1 ‘00h’  

P2 1 ‘00h’  

Le 1 ‘XXh’ Antall byte forventet 

TCS_80 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#X X ‘XX..XXh’ Data 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom ingen data er klargjort av kortet, returneres behandlingsstatus ′6900′ eller ′6F00′. 

— Dersom Le overskrider antall tilgjengelige byte, eller dersom Le er null, returneres behandlings-

status ′6Cxx′, der ′xx′ angir det nøyaktige antall tilgjengelige byte. I så fall er de klargjorte dataene 

fortsatt tilgjengelige for en etterfølgende GET RESPONSE-kommando. 

— Dersom Le ikke er null og er mindre enn antall tilgjengelige byte, blir de ønskede dataene sendt på 

normal måte av kortet, og behandlingsstatus ′61xx′ returneres, der ′xx′ angir antall ekstra byte som 

fortsatt er tilgjengelige for en etterfølgende GET RESPONSE-kommando. 

— Dersom kommandoen ikke støttes (protokoll T=1), returnerer kortet ′6D00′. 

3.5.7 PSO: VERIFY CERTIFICATE 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-8, men har begrenset anvendelse i forhold til kommandoen 

som er definert i standarden. 

Kommandoen VERIFY CERTIFICATE benyttes av kortet til å hente en offentlig nøkkel utenfra og kontrollere 

gyldigheten av den. 

3.5.7.1 Førs tegenerasjons par med kommando —  svar  

TCS_81  Denne kommandovarianten støttes bare av en førstegenerasjons fartsskriverapplikasjon.  
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TCS_82  Når en VERIFY CERTIFICATE-kommando lykkes, blir den offentlige nøkkelen lagret for framtidig 

bruk i sikkerhetsmiljøet. Denne nøkkelen skal være uttrykkelig angitt for bruk i sikkerhetsrelaterte 

kommandoer (INTERNAL AUTHENTICATE, EXTERNAL AUTHENTICATE eller VERIFY 

CERTIFICATE) med MSE-kommandoen (se nr. 3.6.10.) ved hjelp av nøkkelidentifikatoren. 

TCS_83  I alle tilfeller benytter kommandoen VERIFY CERTIFICATE den offentlige nøkkelen som tidligere er 

valgt med MSE-kommandoen for å åpne sertifikatet. Denne offentlige nøkkelen må tilhøre en medlems-

stat eller Europa. 

TCS_84 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘2Ah’ Utfør sikkerhetsoperasjon 

P1 1 ‘00h’ P1 

P2 1 ‘AEh’ P2: Ikke-BER-TLV-kodede data (sammenkjeding av dataelementer) 

Lc 1 ‘C2h’ Lc: Lengden på sertifikatet, 194 byte 

#6-#199 194 ‘XX..XXh’ Sertifikat: Sammenkjeding av dataelementer (som beskrevet i tillegg 11) 

TCS_85 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom verifiseringen av sertifikatet ikke lykkes, returneres behandlingsstatus ′6688′. Verifisering 

og utpakking av sertifikatet er beskrevet i tillegg 11 for første- og annengenerasjon. 

— Dersom det ikke finnes noen offentlig nøkkel i sikkerhetsmiljøet, returneres behandlingsstatus 

′6A88′. 

— Dersom den valgte offentlige nøkkelen (som benyttes til utpakking av sertifikatet) anses for å være 

skadet, returneres behandlingsstatus ′6400′ eller ′6581′. 

— Bare førstegenerasjon: Dersom den valgte offentlige nøkkelen (som benyttes til utpakking av 

sertifikatet) har en annen CHA.LSB ( ) enn ′00′ 

(dvs. ikke tilhører en medlemsstat eller Europa), returneres behandlingsstatus ′6985′. 

3.5.7.2 Annengenerasjons par  med kommando —  svar  

Avhengig av kurvestørrelsen kan ECC-sertifikater være så lange at de ikke kan sendes i én enkelt APDU. I så fall 

skal det brukes kommandokjeding i samsvar med ISO/IEC 7816-4, og sertifikatet skal sendes i to etterfølgende 

APDU-er av typen PSO: Verify Certificate. 

Sertifikatets struktur og domeneparametrer er definert i tillegg 11. 

TCS_86  Kommandoen kan utføres i MF, DF Tachograph og DF Tachograph_G2; se også TCS_33.  
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TCS_87 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘X0h’ CLA-byte som angir kommandokjeding: 

'00h' den eneste eller siste kommando i kjeden 

'10h' ikke den siste kommando i en kjede 

INS 1 ‘2Ah’ Utfør sikkerhetsoperasjon 

P1 1 ‘00h’  

P2 1 ‘BEh’ Verifiser selvbeskrivende sertifikat 

Lc 1 ‘XXh’ Lengden på kommandodatafeltet, se TCS_88 og TCS_89. 

#6-#5+L L ‘XX..XXh’ DER-TLV-kodede data: Dataobjekt av typen «ECC Certificate 

Body» som første dataobjekt sammenkjedet med dataobjektet «ECC 

Certificate Signature» som andre dataobjekt eller en del av denne 

sammenkjedingen. Etiketten ‘7F21’ og den tilsvarende lengden skal 

ikke sendes. 

Rekkefølgen på disse dataobjektene er fast. 

TCS_88  På korte APDU-er får følgende bestemmelser anvendelse: IFD skal bruke det minste antall APDU-er 

som kreves for å sende kommandoens innhold, og sende det størst mulige antall byte i den første 

kommando-APDU i samsvar med verdien av Information Field Size Card-byten. Se TCS_14. Dersom 

IFD opptrer annerledes, er kortets atferd utenfor gyldig område. 

TCS_89  På APDU-er med utvidet lengde får følgende bestemmelser anvendelse: Dersom sertifikatet ikke kan 

være i én enkelt APDU, skal kortet støtte kommandokjeding. IFD skal bruke det minste antall APDU-er 

som kreves for å sende kommandoens innhold, og skal sende det størst mulige antall byte i den første 

kommando-APDU. Dersom IFD opptrer annerledes, er kortets atferd utenfor gyldig område. 

Merk: I henhold til tillegg 11 lagrer kortet sertifikatet eller det relevante innholdet i sertifikatet og 

oppdaterer currentAuthenticatedTime. 

Svarmeldingens struktur og statusord er som definert i TCS_85. 

TCS_90  I tillegg til kodene oppført i TCS_85 kan kortet returnere følgende feilkoder: 

— Dersom den valgte offentlige nøkkelen (som benyttes til utpakking av sertifikatet) har en CHA.LSB 

(CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) som ikke egner seg for verifisering av sertifikat i 

henhold til tillegg 11, returneres behandlingsstatus ′6985′. 

— Dersom kortets currentAuthenticatedTime er senere enn sertifikatets utløpsdato, returneres 

behandlingsstatus '6985'. 

— Dersom siste kommando i kjeden er som forventet, returnerer kortet '6883'. 

— Dersom feil parametrer er sendt i kommandodatafeltet, returnerer kortet tilbake '6A80' (også 

dersom dataobjektene ikke sendes i angitt rekkefølge). 

3.5.8 INTERNAL AUTHENTICATE 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4. 

TCS_91  Alle fartsskriverkort skal støtte denne kommandoen i førstegenerasjons DF Tachograph. Kommandoen 

kan eventuelt være tilgjengelig i MF og/eller DF Tachograph_G2. I så fall skal kommandoen avbryte 

med en egnet feilkode, siden kortets private nøkkel (Card.SK) for førstegenerasjons autentiserings-

protokoll bare er tilgjengelig i førstegenerasjons DF Tachograph.  
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Med kommandoen INTERNAL AUTHENTICATE kan IFD autentisere kortet. Autentiseringsprosessen er 

beskrevet i tillegg 11. Den omfatter følgende setninger: 

TCS_92  Kommandoen INTERNAL AUTHENTICATE benytter kortets private nøkkel (som er valgt under-

forstått) til signering av autentiseringsdata, herunder K1 (første element som angir sesjonsnøk-

keloverenskomst) og RND1, og benytter den offentlige nøkkelen som for øyeblikket er valgt (ved hjelp 

av siste MSE-kommando), til å kryptere signaturen og danne autentiseringssymbolet (nærmere 

opplysninger i tillegg 11). 

TCS_93 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’ CLA 

INS 1 ‘88h’ INS 

P1 1 ‘00h’ P1 

P2 1 ‘00h’ P2 

Lc 1 ‘10h’ Lengden på data som sendes til kortet 

#6 — #13 8 ‘XX..XXh’ Anrop som benyttes til å autentisere kortet 

#14 -#21 8 ‘XX..XXh’ VU.CHR (se tillegg 11) 

Le 1 ‘80h’ Lengde på de dataene som ventes fra kortet 

TCS_94 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#128 128 ‘XX..XXh’ Symbol for autentisering av kort (se tillegg 11) 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom det ikke finnes noen offentlig nøkkel i sikkerhetsmiljøet, returneres behandlingsstatus 

′6A88′. 

— Dersom det ikke finnes noen privat nøkkel i sikkerhetsmiljøet, returneres behandlingsstatus ′6A88′. 

— Dersom VU.CHR ikke tilsvarer identifikatoren for aktuell offentlig nøkkel, returneres behandlings-

status ′6A88′. 

— Dersom den valgte private nøkkelen anses for å være skadet, returneres behandlingsstatus ′6400′ 

eller ′6581′. 

TCS_95  Dersom kommandoen INTERNAL AUTHENTICATE lykkes, slettes den eventuelle nøkkelen for den 

aktuelle sesjonen og vil ikke lenger være tilgjengelig. Tilgang til en ny sesjonsnøkkel krever at 

kommandoen EXTERNAL AUTHENTICATE utføres med positivt resultat for førstegenerasjons 

autentiseringsmekanisme. 

3.5.9 EXTERNAL AUTHENTICATE 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4. 

Med kommandoen EXTERNAL AUTHENTICATE kan kortet autentisere IFD. Autentiseringsprosessen er 

beskrevet i tillegg 11 for første- og annengenerasjons fartsskriver (autentisering av kjøretøyenhet).  
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TCS_96  Kommandovarianten for første generasjons mekanisme for gjensidig autentisering støttes bare av en 

førstegenerasjons fartsskriverapplikasjon. 

TCS_97  Kommandovarianten for gjensidig autentisering av annengenerasjons kjøreenhetskort kan utføres i MF, 

DF Tachograph og DF Tachograph_G2; se også TCS_34. 

TCS_98 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’ CLA 

INS 1 ‘82h’ INS 

P1 1 ‘00h’ Nøkler og algoritmer er underforstått kjent 

P2 1 ‘00h’  

Lc 1 ‘XXh’ Lc (lengden på dataene som sendes til kortet) 

#6-#(5+L) L ‘XX..XXh’ 1. generasjons autentisering: Kryptogram (se tillegg 11 del A) 

2. generasjons autentisering: Signatur generert av IFD (se tillegg 11 

del B) 

TCS_99 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom CHA for aktuell fastlagt offentlig nøkkel ikke er en sammenkjeding av AID for 

fartsskriverapplikasjonen og en type kjøretøyenhetsutstyr, returneres behandlingsstatus ′6F00′ (se 

tillegg 11). 

— Dersom en GET CHALLENGE-kommando ikke går umiddelbart foran kommandoen, returneres 

behandlingsstatus ′6985′. 

Førstegenerasjons fartsskriverapplikasjon kan returnere følgende feilkoder: 

— Dersom det ikke finnes noen offentlig nøkkel i sikkerhetsmiljøet, returneres behandlingsstatus 

′6A88′. 

— Dersom det ikke finnes noen privat nøkkel i sikkerhetsmiljøet, returneres behandlingsstatus ′6A88′. 

— Dersom verifiseringen av kryptogrammet er feil, returneres behandlingsstatus ′6688′. 

— Dersom den valgte private nøkkelen anses for å være skadet, returneres behandlingsstatus ′6400′ 

eller ′6581′. 

Kommandovarianten for annengenerasjons autentisering kan returnere følgende feilkode: 

— Dersom verifiseringen av signaturen ikke lykkes, returneres behandlingsstatus ′6300′. 

3.5.10 GENERAL AUTHENTICATE 

Denne kommandoen brukes for protokollen til autentisering av brikke av annen generasjon angitt i tillegg 11 del B 

og er i samsvar med ISO/IEC 7816-4. 

TCS_100  Kommandoen kan utføres i MF, DF Tachograph og DF Tachograph_G2; se også TCS_34.  
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TCS_101 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘86h’  

P1 1 ‘00h’ Nøkler og protokoll er underforstått 

kjent 

P2 1 ‘00h’  

Lc 1 ‘NNh’ Lc: lengden på etterfølgende datafelt 

#6-#(5+L) L ‘7Ch’ + L7C + ‘80h’ + L80 + ‘XX..XXh’ DER-TLV-kodet kortvarig verdi for 

offentlig nøkkel (se tillegg 11) 

Kjøretøyenheten skal sende 

dataobjekter i denne rekkefølgen 

TCS_102 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#L L ‘7Ch’ + L7C + ‘81h’ + ‘08h’ + 

‘XX..XXh’ + ‘82h’ + L82 + 

‘XX..XXh’ 

DER-TLV-kodede dynamiske autentiseringsdata: 

engangstall og autentiseringssymbol (se tillegg 

11) 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Kortet returnerer ‘6A80’ for å angi feil parametrer i datafeltet. 

— Kortet returnerer '6982' dersom kommandoen External Authenticate ikke ble utført med vellykket 

resultat. 

Svarobjektet for dynamiske autentiseringsdata ‘7Ch’ 

— skal finnes dersom operasjonen er vellykket, dvs. at statusordene er '9000', 

— skal ikke finnes i tilfelle av en kjørefeil eller kontrollfeil, dvs. dersom statusordene er i området 

‘6400’ — ‘6FFF’, og 

— kan finnes i tilfelle av en advarsel, dvs. dersom statusordene er i området '6200-63FF'. 

3.5.11 MANAGE SECURITY ENVIRONMENT 

Denne kommandoen benyttes til å fastsette en offentlig nøkkel for autentiseringsformål. 

3.5.11.1 Førs tegenerasjons par med kommando —  svar  

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-4. Bruken av kommandoen er begrenset når det gjelder den 

tilknyttede standarden. 

TCS_103  Denne kommandoen støttes bare av en førstegenerasjons fartsskriverapplikasjon. 

TCS_104  Nøkkelen som det vises til i MSE-datafeltet, forblir aktuell offentlig nøkkel til neste korrekte  

MSE-kommando, det velges en DF eller kortet nullstilles. 

TCS_105  Dersom nøkkelen som det vises til, ikke (allerede) ligger i kortet, skjer det ingen endringer i sikkerhets-

miljøet.  
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TCS_106 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’ CLA 

INS 1 ‘22h’ INS 

P1 1 ‘C1h’ P1: Nøkkelen som det vises til, er gyldig for alle kryptogra-

fioperasjoner 

P2 1 ‘B6h’ P2 (data som det vises til i forbindelse med elektronisk signatur) 

Lc 1 ‘0Ah’ Lc: Lengden på etterfølgende datafelt 

#6 1 ‘83h’ Etikett for henvisning til en offentlig nøkkel i asymmetriske tilfeller 

#7 1 ‘08h’ Lengden på nøkkelreferansen (nøkkelidentifikator) 

#8-#15 8 ‘XX..XXh’ Nøkkelidentifikator som angitt i tillegg 11 

TCS_107 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom nøkkelen som det vises til, ikke ligger i kortet, returneres behandlingsstatusen ′6A88′. 

— Dersom det mangler noen forventede dataobjekter i formatet for sikker meldingsoverføring, 

returneres behandlingsstatus ′6987′. Dette kan skje dersom etiketten '83h' mangler. 

— Dersom noen dataobjekter ikke er riktige, returneres behandlingsstatusen ′6988′. Dette kan skje 

dersom lengden på nøkkelidentifikatoren ikke er ′08h′. 

— Dersom den valgte nøkkelen anses for å være skadet, returneres behandlingsstatus ′6400′ eller 

′6581′. 

3.5.11.2 Annengenerasjons par med kommando —  svar  

Til annengenerasjons autentisering støtter fartsskriverkortet støtter følgende MSE: Definerte kommandoversjoner 

som er i samsvar med ISO/IEC 7816-4. Disse kommandoversjonene støttes ikke for førstegenerasjons 

autentisering. 

3.5.11.2.1 MSE:SET AT for  au tenti ser ing av brikke 

Følgende MSE:SET AT-kommando brukes til å velge parametrene for autentisering av brikke som utføres av en 

etterfølgende General Authenticate-kommando. 

TCS_108  Kommandoen kan utføres i MF, DF Tachograph og DF Tachograph_G2; se også TCS_34. 

TCS_109 MSE:SET AT-kommandomelding for autentisering av brikke 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘22h’  
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Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

P1 1 ‘41h’ Definert for intern autentisering 

P2 1 ‘A4h’ Autentisering 

Lc 1 ‘NNh’ Lc: Lengden på etterfølgende datafelt 

#6-#(5+L) L ‘80h’ + ‘0Ah’ + ‘XX..XXh’ DER-TLV-kodet henvisning til kryptografisk 

mekanisme: Objektidentifikator for autentisering 

av krets (bare verdi, etikett ‘06h’ utelates). 

Se tillegg 1 for verdiene for objektidentifikatorer; 

bytenotasjonen skal benyttes. Se tillegg 11 for 

veiledning om hvordan man skal velge en av 

disse objektidentifikatorene. 

3.5.11.2.2 MSE:SET AT for  au tenti ser ing av kjøretøyenhet  

Følgende MSE:SET AT-kommando brukes til å velge parametrene og nøklene for autentisering av kjøretøyenhet 

som utføres av en etterfølgende External Authenticate-kommando. 

TCS_110  Kommandoen kan utføres i MF, DF Tachograph og DF Tachograph_G2; se også TCS_34. 

TCS_111 MSE:SET AT-kommandomelding for autentisering av kjøretøyenhet 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘22h’  

P1 1 ‘81h’ Definert for ekstern autentisering 

P2 1 ‘A4h’ Autentisering 

Lc 1 ‘NNh’ Lc: Lengden på etterfølgende datafelt 

#6-#(5+L) L ‘80h’ + ‘0Ah’ + ‘XX..XXh’ DER-TLV-kodet henvisning til kryptografisk 

mekanisme: Objektidentifikator for autentisering 

av kjøretøyenhet (bare verdi, etikett ‘06h’ 

utelates). 

Se tillegg 1 for verdiene for objektidentifikatorer; 

bytenotasjonen skal benyttes. Se tillegg 11 for 

veiledning om hvordan man skal velge en av 

disse objektidentifikatorene. 

‘83h’ + ‘08h’ + ‘XX..XXh’ DER-TLV-kodet henvisning til kjøretøyenhetens 

offentlige nøkkel foretatt av den henvisningen til 

sertifikatinnehaveren som er nevnt i nøkkelens 

sertifikat. 

‘91h’ + L91 + ‘XX..XXh’ DER-TLV-kodet komprimert gjengivelse av 

kjøretøyenhetens kortvarige offentlige nøkkel 

som vil ved autentiseringen av krets (se tillegg 

11). 

3.5.11.2.3 MSE:SET DST 

Følgende MSE:SET DST-kommando brukes til å fastsette en offentlig nøkkel enten 

— for verifisering av en signatur som er gitt i en etterfølgende PSO: Verify Digital Signature-kommando, eller  
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— for verifisering av signaturen i et sertifikat som er gitt i en etterfølgende PSO: Verify Certificate-kommando 

TCS_112  Kommandoen kan utføres i MF, DF Tachograph og DF Tachograph_G2; se også TCS_33. 

TCS_113 MSE:SET DST-kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’  

INS 1 ‘22h’  

P1 1 ‘81h’ Definert for verifisering 

P2 1 ‘B6h’ Elektronisk signatur 

Lc 1 ‘NNh’ Lc: Lengden på etterfølgende datafelt 

#6-#(5+L) L ‘83h’ + ‘08h’ + ‘XX...XXh’ DER-TLV-kodet henvisning til en offentlig 

nøkkel, dvs. henvisningen til sertifikat-

innehaveren som er nevnt i den offentlige 

nøkkelens sertifikat. 

For alle kommandoversjoner er svarmeldingens struktur og statusord gitt ved 

TCS_114 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. Protokollen er valgt og initialisert. 

— '6A80' angir feil parametrer i kommandodatafeltet. 

— ‘6A88’ angir at data som det vises til (dvs. en nøkkel det vises til), ikke er tilgjengelig. 

3.5.12 PSO: HASH 

Denne kommandoen benyttes til å overføre resultatet av en hash-beregning for visse data. Kommandoen benyttes 

til verifisering av elektroniske signaturer. Hash-verdien lagres midlertidig for den etterfølgende kommandoen PSO: 

Verify Digital Signature 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-8. Bruken av kommandoen er begrenset når det gjelder den 

tilknyttede standarden. 

Det kreves bare kontrollkort for å støtte denne kommandoen i DF Tachograph og DF Tachograph_G2. 

Andre typer fartsskriverkort kan eventuelt ha innført denne kommandoen. Kommandoen kan eventuelt være 

tilgjengelig i MF. 

Førstegenerasjons kontrollkortapplikasjon støtter bare SHA-1. 

TCS_115  Den midlertidig lagrede hash-verdien oppheves dersom en ny hash-verdi beregnes ved hjelp av 

kommandoen PSO: HASH, dersom en DF er valgt, og dersom fartsskriverkortet tilbakestilles.  



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/351 

 

TCS_116 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’ CLA 

INS 1 ‘2Ah’ Utfør sikkerhetsoperasjon 

P1 1 ‘90h’ Returner hash-kode 

P2 1 ‘A0h’ Etikett: Datafeltet inneholder dataobjekter som er relevante for 

hashing 

Lc 1 ‘XXh’ Lengden Lc på etterfølgende datafelt 

#6 1 ‘90h’ Etikett for hash-kode 

#7 1 ‘XXh’ Lengden L på hash-kode: 

‘14h’ i førstegenerasjons applikasjon (se tillegg 11 del A) 

‘20h’, ‘30h’ eller ‘40h’ i annengenerasjons applikasjon (se tillegg  

11 del B) 

#8-#(7+L) L ‘XX..XXh’ Hash-kode 

TCS_117 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom det mangler noen forventede dataobjekter (som angitt ovenfor), returneres behandlings-

status ′6987′. Dette kan skje dersom en av etikettene ′90h′ mangler. 

— Dersom noen dataobjekter ikke er riktige, returneres behandlingsstatusen ′6988′. Denne feilen 

oppstår dersom den nødvendige etiketten finnes, men har en annen lengde enn ′14h′ for SHA-1, 

‘20h’ for SHA-256, ‘30h’ for SHA-384, ‘40h’ for SHA-512 (annengenerasjons applikasjon). 

3.5.13 PERFORM HASH of FILE 

Denne kommandoen er ikke i samsvar med ISO/IEC 7816-8. CLA-byten i denne kommandoen angir derfor at det 

skjer en opphavsrettslig beskyttet anvendelse av PERFORM SECURITY OPERATION/HASH. 

Det kreves bare sjåførkort og verkstedkort for å støtte denne kommandoen i DF Tachograph og DF 

Tachograph_G2. 

Andre typer fartsskriverkort kan eventuelt ha innført denne kommandoen. Dersom et foretakskort eller kontrollkort 

har innført denne kommandoen, skal kommandoen innføres som angitt i dette kapittel. 

Kommandoen kan eventuelt være tilgjengelig i MF. Dersom dette er tilfellet, skal kommandoen innføres som angitt 

i dette kapittel, dvs. skal ikke tillate beregning av en hash-verdi, men avsluttes med en egnet feilkode. 

TCS_118  Kommandoen PERFORM HASH OF FILE benyttes til hashing av dataområdet i aktuell valgt 

transparent EF. 

TCS_119  Et fartsskriverkort skal støtte denne kommandoen bare for EF-er som er oppført i kapittel 4 under 

DF_Tachograph og DF_Tachograph_G2, med følgende unntak. Et fartsskriverkort skal ikke støtte 

kommandoen for EF Sensor_Installation_Data i DF Tachograph_G2.  



Nr. 47/352 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

TCS_120  Resultatet av hash-operasjonen lagres midlertidig i kortet. Det kan så benyttes til å få en elektronisk 

signatur av filen ved hjelp av kommandoen PSO: COMPUTE DIGITAL SIGNATURE. 

TCS_121  Den midlertidig lagrede verdien for hash of file skal oppheves dersom det beregnes en ny hash of file-

verdi ved hjelp av kommandoen PSO: Hash of File dersom en DF er valgt, og dersom fartsskriverkortet 

tilbakestilles. 

TCS_122  Førstegenerasjons fartsskriverapplikasjon skal støtte SHA-1. 

TCS_123  Annengenerasjons fartsskriverapplikasjon skal støtte SHA-1 og SHA-2 (256, 384 og 512 biter). 

TCS_124 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘80h’ CLA 

INS 1 ‘2Ah’ Utfør sikkerhetsoperasjon 

P1 1 ‘90h’ Etikett: Hash 

P2 1 ‘XXh’ P2: Angir hvilken algoritme som skal brukes til hashing av dataene i den 

aktuelle valgte transparente filen: 

‘00h’ for SHA-1 

‘01h’ for SHA-256 

‘02h’ for SHA-384 

‘03h’ for SHA-512 

TCS_125 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom den aktuelle EF ikke tillater denne kommandoen (EF Sensor_Installation_Data i DF 

Tachograph_G2), returneres behandlingsstatus ‘6985’. 

— Dersom valgt EF anses for å være skadet (integritetsfeil i filattributter eller lagrede data), returneres 

behandlingsstatus ′6400′ eller ′6581′. 

— Dersom den valgte filen ikke er en transparent fil, returneres behandlingsstatus ′6986′. 

3.5.14 PSO: COMPUTE DIGITAL SIGNATURE 

Denne kommandoen benyttes til å beregne den elektroniske signaturen av en tidligere beregnet hash-kode  

(se PERFORM HASH OF FILE, nr. 3.5.13). 

Det kreves bare sjåførkort og verkstedkort for å støtte denne kommandoen i DF Tachograph og DF 

Tachograph_G2. 

Andre typer fartsskriverkort kan eventuelt ha innført denne kommandoen, men skal ikke ha noen signaturnøkkel. 

Derfor kan disse kortene ikke utføre kommandoen med vellykket resultat, men avslutte med en egnet feilkode. 

Kommandoen kan eventuelt være tilgjengelig i MF. Dersom dette er tilfellet, skal kommandoen avsluttes med en 

egnet feilkode.  
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Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-8. Bruken av kommandoen er begrenset når det gjelder den 

tilknyttede standarden. 

TCS_126  Denne kommandoen skal ikke beregne den elektroniske signaturen av en tidligere beregnet hash-kode 

med kommandoen PSO: HASH. 

TCS_127  Kortets private nøkkel benyttes til å beregne den elektroniske signaturen; nøkkelen er underforstått kjent 

av kortet. 

TCS_128  Førstegenerasjons fartsskriverapplikasjon utfører en elektronisk signatur med en utfyllingsmetode som 

er i samsvar med PKCS1 (se tillegg 11 for nærmere opplysninger). 

TCS_129  Annengenerasjons fartsskriverkort beregner en elliptisk kurve basert på en elektronisk signatur  

(se tillegg 11 for nærmere opplysninger). 

TCS_130 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’ CLA 

INS 1 ‘2Ah’ Utfør sikkerhetsoperasjon 

P1 1 ‘9Eh’ Elektronisk signatur som skal returneres 

P2 1 ‘9Ah’ Etikett: Datafeltet inneholder data som skal signeres. Etter som det ikke er 

tatt med noe datafelt, forutsettes det at dataene allerede ligger i kortet (hash 

of file). 

Le 1 ‘NNh’ Lengden på den forventede signaturen 

TCS_131 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#L L ‘XX..XXh’ Signatur av tidligere beregnet hash 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom den underforstått valgte private nøkkelen anses for å være skadet, returneres 

behandlingsstatus ‘6400’ eller ‘6581’. 

— Dersom den hash som var beregnet i en tidligere Perform Hash of File-kommando, ikke er 

tilgjengelig, returneres behandlingsstatus ‘6985’. 

3.5.15 PSO: VERIFY DIGITAL SIGNATURE 

Denne kommandoen benyttes til å verifisere den elektroniske signaturen som gis som inndata, i samsvar med 

PKCS1 for en melding hvis hash er kjent av kortet. Signaturalgoritmen er underforstått kjent av kortet. 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-8. Bruken av kommandoen er begrenset når det gjelder den 

tilknyttede standarden. 

Det kreves bare kontrollkort for å støtte denne kommandoen i DF Tachograph og DF Tachograph_G2. 

Andre typer fartsskriverkort kan eventuelt ha innført denne kommandoen. Kommandoen kan eventuelt være 

tilgjengelig i MF. 

TCS_132  Kommandoen VERIFY DIGITAL SIGNATURE benytter alltid den offentlige nøkkelen som er valgt av 

foregående Manage Security Environment MSE: Sett DST-kommando og forrige hash-kode som er lagt 

inn med kommandoen PSO: HASH.  
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TCS_133 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘00h’ CLA 

INS 1 ‘2Ah’ Utfør sikkerhetsoperasjon 

P1 1 ‘00h’  

P2 1 ‘A8h’ Etikett: Datafeltet inneholder dataobjekter som er relevante for 

verifisering 

Lc 1 ‘83h’ Lengden Lc på etterfølgende datafelt 

6 1 ‘9Eh’ Etikett for elektronisk signatur 

#7-#8 2 ‘81 XXh’ Lengden på den elektroniske signaturen: 

128 byte kodet i samsvar med tillegg 11 del A for førstegenerasjons 

fartsskriverapplikasjon 

Avhengig av det valgte kurven for annengenerasjons farts-

skriverapplikasjon (se tillegg 11 del B) 

#9-#(8+L) L ‘XX..XXh’ Innholdet av den elektroniske signaturen 

TCS_134 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— Dersom verifiseringen av signaturen ikke lykkes, returneres behandlingsstatus ′6688′. Verifiserings-

prosessen er beskrevet i tillegg 11. 

— Dersom det ikke er valgt noen offentlig nøkkel, returneres behandlingsstatus ′6A88′. 

— Dersom det mangler noen forventede dataobjekter (som angitt ovenfor), returneres behandlings-

status ′6987′. Dette kan skje dersom en av de nødvendige etikettene mangler. 

— Dersom det ikke er noen hash-kode tilgjengelig for å behandle kommandoen (som et resultat av en 

foregående PSO: HASH-kommando), returneres behandlingsstatus ′6985. 

— Dersom noen dataobjekter ikke er riktige, returneres behandlingsstatusen ′6988′. Dette kan skje 

dersom lengden på en av de nødvendige dataobjektene ikke er riktig. 

— Dersom den valgte offentlige nøkkelen anses for å være skadet, returneres behandlingsstatus ′6400′ 

eller ′6581′. 

3.5.16 PROCESS DSRC MESSAGE 

Denne kommandoen brukes til å verifisere DSRC-meldingens integritet og autentisitet, og til å dekryptere dataene 

som sendes fra en kjøretøyenhet til en kontrollmyndighet eller et verksted over DSRC-forbindelsen. Kortet utleder 

krypteringsnøkkelen og MAC-nøkkelen som brukes til å sikre DSRC-meldingen som beskrevet i tillegg 11 del B 

kapittel 13. 

Det kreves bare kontrollkort og verkstedkort for å støtte denne kommandoen i DF Tachograph_G2. 

Andre typer fartsskriverkort kan eventuelt ha innført denne kommandoen, men skal ikke ha noen DSRC-

hovednøkkel. Derfor kan disse kortene ikke utføre kommandoen med vellykket resultat, men avslutte med en egnet 

feilkode.  
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Kommandoen kan eventuelt være tilgjengelig i MF og/eller DF Tachograph. Dersom dette er tilfellet, skal 

kommandoen avsluttes med en egnet feilkode. 

TCS_135  DSRC-hovednøkkelen er tilgjengelig bare i DF Tachograph_G2, dvs. at kontroll- og verkstedkortet skal 

støtte en vellykket kjøring av kommandoen bare i DF Tachograph_G2. 

TCS_136  Kommandoen skal bare dekryptere DSRC-dataene og verifisere den kryptografiske kontrollsummen, 

men ikke tolke inndataene. 

TCS_137  Rekkefølgen på dataobjektene i kommandofeltet er fastsatt ved denne spesifikasjonen. 

TCS_138 Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘80h’ Beskyttet CLA 

INS 1 ‘2Ah’ Utfør sikkerhetsoperasjon 

P1 1 ‘80h’ Svardata: Ordinær verdi 

P2 1 ‘B0h’ Kommandodata: Ordinær verdi som er kodet i 

BER-TLV og omfatter SM-dataobjekter 

Lc 1 ‘NNh’ Lengden Lc på etterfølgende datafelt 

#6-#(5+L) L ‘87h’ + L87 + ‘XX..XXh’ DER-TLV-kodet indikatorbyte for utfyllings-

innhold fulgt av kryptert fartsskriverinnhold. For 

indikatorbyten for utfyllingsinnhold skal verdien 

‘00h’ anvendes (”no further indication” (ingen 

ytterligere angivelse) i samsvar med ISO/IEC 

7816- 4:2013, tabell 52). Se tillegg 11 del B 

kapittel 13 for krypteringsmekanismen. 

Tillatte verdier for lengden L87 er multipler av 

AES-blokklengden pluss 1 for indikatorbyten for 

utfyllingsinnhold, dvs. fra 17 byte til og med  

193 byte. 

Merk: Se ISO/IEC 7816-4:2013 tabell 49 for SM-

dataobjekt med etikett '87h'. 

‘81h’ + ‘10h’ DER-TLV-kodet kontrollreferansemal for 

fortrolighet som nester sammenkjedingen av 

følgende dataelementer (se tillegg 1 DSRC-

SecurityData og tillegg 11 del B kapittel 13): 

— tidsstempel på 4 byte 

— teller på 3 byte 

— serienummer for kjøretøyenheten på 8 byte 

— versjon for DSRC-hovednøkkel 1 byte 

Merk: Se ISO/IEC 7816-4:2013 tabell 49 for SM-

dataobjekt med etikett '81h'. 

‘8Eh’ + L8E + ‘XX..XXh’ DER-TLV-kodet MAC over DSRC meldingen. Se 

tillegg 11 del B kapittel 13 for MAC-algoritme og 

beregning. 

Merk: Se ISO/IEC 7816-4:2013 tabell 49 for SM-

dataobjekt med etikett '8Eh'. 
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TCS_139 Svarmelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#L L ‘XX..XXh’ Manglende (i tilfelle feil) eller dekrypterte data (utfylling fjernet) 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer kortet ‘9000’. 

— '6A80' angir feil parametrer i kommandodatafeltet (brukes også dersom dataobjektene ikke sendes i 

angitt rekkefølge). 

— '6A88' angir at data som det vises til, ikke er tilgjengelig, dvs. at DSRC-hovednøkkelen det vises 

til, ikke er tilgjengelig. 

— ‘6900’ angir at verifiseringen av den kryptografiske kontrollsummen eller dekrypteringen av 

dataene mislyktes. 

4.  FARTSSKRIVERKORTENES STRUKTUR 

Dette avsnitt angir fartsskriverkortenes filstruktur for lagring av tilgjengelige data. 

Det angir ikke kortprodusentavhengige interne strukturer, for eksempel filstartetiketter, eller lagring og behandling 

av dataelementer som trengs bare for intern bruk, som ,  

 eller . 

TCS_140  Et annengenerasjon fartsskriverkort skal inneholde masterfilen (MF) og en første- og annengenerasjons 

fartsskriverapplikasjon av samme type (f.eks. sjåførkortapplikasjoner). 

TCS_141  Et fartsskriverkort skal minst støtte det minste antall poster som er angitt for de tilsvarende 

applikasjonene, og skal ikke støtte flere poster enn det høyeste antall poster som er angitt for de 

tilsvarende applikasjonene. 

Det største og minste antall poster er angitt i dette kapittelet for de forskjellige applikasjonene. 

Opplysninger om de sikkerhetsvilkårene som benyttes i tilgangsreglene i hele dette kapittelet, finnes i 

kapittel 3.3. Generelt angir tilgangsmodusen 'read' kommandoen READ BINARY med like, og dersom 

de støttes, ulike INS-byte, unntatt EF Sensor_Installation_Data på verkstedkortet, se TCS_156 og 

TCS_160. Tilgangsmodusen 'update' angir Update Binary-kommandoen med like, og dersom de støttes, 

ulike INS-byte, og tilgangsmodusen ‘select’ angir SELECT-kommandoen. 

4.1. Masterfil (MF) 

TCS_142  Etter brukertilpasning skal masterfilen (MF) ha følgende permanente filstruktur og filtilgangsregler: 

Merk: Den korte EF-identifikatoren SFID angis som desimaltall, f.eks. tilsvarer verdien 30 binærverdien 

11110. 
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I denne tabellen benyttes følgende forkortelse for sikkerhetsvilkåret: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

TCS_143  Alle EF-strukturer skal være transparente. 

TCS_144  Masterfilen (MF) skal ha følgende datastruktur: 

  

TCS_145  Den grunnleggende filen EF DIR skal inneholde følgende applikasjonsrelaterte dataobjekter: ‘61 08 4F 

06 FF 54 41 43 48 4F 61 08 4F 06 FF 53 4D 52 44 54’ 

TCS_146  Den grunnleggende filen EF ATR/INFO skal finnes dersom fartsskriverkortet angir i sitt ATR at det 

støtter felter med utvidet lengde. I dette tilfellet skal EF ATR/INFO inneholde dataobjektet med 

informasjon om utvidet lengde (DO‘7F66’) som angitt i ISO/IEC 7816-4:2013 nr. 12.7.1. 

TCS_147  Den grunnleggende filen EF Extended_Length skal finnes dersom fartsskriverkortet angir i sitt ATR at 

det støtter felter med utvidet lengde. I dette tilfellet skal EF inneholde følgende dataobjekt: ‘02 01 xx’ 

der verdien ‘xx’ angir hvorvidt felter med utvidet lengde støttes for protokollen T = 1 og/eller T = 0. 

Verdien ‘01’ angir støtte for felt med utvidet lengde for protokollen T = 1. 

Verdien ‘10’ angir støtte for felt med utvidet lengde for protokollen T = 0. 

Verdien ‘11’ angir støtte for felt med utvidet lengde for protokollen T = 1 og T = 0. 

4.2. Sjåførkortapplikasjoner 

4.2.1 Førstegenerasjons sjåførkortapplikasjon 

TCS_148  Etter brukertilpasning skal førstegenerasjons sjåførkortapplikasjon ha følgende permanente filstruktur 

og filtilgangsregler:   
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I denne tabellen benyttes følgende forkortelser for sikkerhetsvilkårene: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

SC2 ALW OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

SC3 SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

TCS_149  Alle EF-strukturer skal være transparente. 

TCS_150  Førstegenerasjons sjåførkortapplikasjon skal ha følgende datastruktur:   
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TCS_151  Følgende verdier, som er benyttet som størrelsesangivelser i tabellen ovenfor, er laveste og høyeste 

verdier for antall poster i sjåførkortets datastruktur for en førstegenerasjons applikasjon: 

 

4.2.2 Annengenerasjons sjåførkortapplikasjon 

TCS_152  Etter brukertilpasning skal annengenerasjons sjåførkortapplikasjon ha følgende permanente filstruktur 

og filtilgangsregler: 

Merk: Den korte EF-identifikatoren SFID angis som desimaltall. For eksempel tilsvarer verdien  

30 binærverdien 11110. 

 

I denne tabellen benyttes følgende forkortelse for sikkerhetsvilkåret: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

TCS_153  Alle EF-strukturer skal være transparente. 

TCS_154  Annengenerasjons sjåførkortapplikasjon skal ha følgende datastruktur:   
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TCS_155  Følgende verdier, som er benyttet som størrelsesangivelser i tabellen ovenfor, er laveste og høyeste 

verdier for antall poster i sjåførkortets datastruktur for en annengenerasjons applikasjon: 

 

4.3. Verkstedkortapplikasjoner 

4.3.1 Førstegenerasjons verkstedkortapplikasjon 

TCS_156  Etter brukertilpasning skal førstegenerasjons verkstedkortapplikasjon ha følgende permanente filstruktur 

og filtilgangsregler:   
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I denne tabellen benyttes følgende forkortelser for sikkerhetsvilkårene: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

SC2 ALW OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

SC3 SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

SC4 For READ BINARY-kommandoen med like INS-byte: 

(PLAIN-C AND SM-R-ENC-G1) OR (SM-C-MAC-G1 AND SM-R-ENC-MAC-G1) OR 

(SM-C-MAC-G2 AND SM-R-ENC-MAC-G2) 

For READ BINARY-kommandoen med ulike INS-byte: NEV 

TCS_157  Alle EF-strukturer skal være transparente. 

TCS_158  Førstegenerasjons verkstedkortapplikasjon skal ha følgende datastruktur:   
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TCS_159  Følgende verdier, som er benyttet som størrelsesangivelser i tabellen ovenfor, er laveste og høyeste 

verdier for antall poster i verkstedkortets datastruktur for en førstegenerasjons applikasjon: 

 

4.3.2 Annengenerasjons verkstedkortapplikasjon 

TCS_160  Etter brukertilpasning skal annengenerasjons verkstedkortapplikasjon ha følgende permanente 

filstruktur og filtilgangsregler: 

Merk: Den korte EF-identifikatoren SFID angis som desimaltall. For eksempel tilsvarer verdien  

30 binærverdien 11110.  



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/369 

 

 

I denne tabellen benyttes følgende forkortelser for sikkerhetsvilkårene: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

SC5 For Read Binary-kommandoen med like INS-byte: SM-C-MAC-G2 AND SM-R-ENC-MAC-G2 

For Read Binary-kommandoen med ulike INS-byte: NEV 

TCS_161  Alle EF-strukturer skal være transparente. 

TCS_162  Annengenerasjons verkstedkortapplikasjon skal ha følgende datastruktur:   
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TCS_163  Følgende verdier, som er benyttet som størrelsesangivelser i tabellen ovenfor, er laveste og høyeste 

verdier for antall poster i verkstedkortets datastruktur for en annengenerasjons applikasjon: 

 

4.4. Kontrollkortapplikasjoner 

4.4.1 Førstegenerasjons kontrollkortapplikasjon 

TCS_164  Etter brukertilpasning skal førstegenerasjons kontrollkortapplikasjon ha følgende permanente filstruktur 

og filtilgangsregler: 

 

I denne tabellen benyttes følgende forkortelser for sikkerhetsvilkårene: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

SC2 ALW OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

SC3 SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

SC6 EXT-AUT-G1 OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

TCS_165  Alle EF-strukturer skal være transparente.  
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TCS_166  Førstegenerasjons kontrollkortapplikasjon skal ha følgende datastruktur:  

 

TCS_167  Følgende verdier, som er benyttet som størrelsesangivelser i tabellen ovenfor, er laveste og høyeste 

verdier for antall poster i kontrollkortets datastruktur for en førstegenerasjons applikasjon: 

 

4.4.2 Annengenerasjons kontrollkortapplikasjon 

TCS_168  Etter brukertilpasning skal annengenerasjons kontrollkortapplikasjon ha følgende permanente filstruktur 

og filtilgangsregler: 

Merk: Den korte EF-identifikator SFID angis som desimaltall. For eksempel tilsvarer verdien  

30 binærverdien 11110.  
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I denne tabellen benyttes følgende forkortelse for sikkerhetsvilkåret: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

TCS_169  Alle EF-strukturer skal være transparente.  
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TCS_170  Annengenerasjons kontrollkortapplikasjon skal ha følgende datastruktur:  

 

TCS_171  Følgende verdier, som er benyttet som størrelsesangivelser i tabellen ovenfor, er laveste og høyeste 

verdier for antall poster i kontrollkortets datastruktur for en annengenerasjons applikasjon: 

 

4.5. Foretakskortapplikasjoner 

4.5.1 Førstegenerasjons foretakskortapplikasjon  
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TCS_172  Etter brukertilpasning skal førstegenerasjons foretakskortapplikasjon ha følgende permanente filstruktur 

og filtilgangsregler:  

 

I denne tabellen benyttes følgende forkortelser for sikkerhetsvilkårene: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

SC2 ALW OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

SC3 SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

SC6 EXT-AUT-G1 OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2 

TCS_173  Alle EF-strukturer skal være transparente. 

TCS_174  Førstegenerasjons foretakskortapplikasjon skal ha følgende datastruktur: 
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TCS_175  Følgende verdier, som er benyttet som størrelsesangivelser i tabellen ovenfor, er laveste og høyeste 

verdier for antall poster i foretakskortets datastruktur for en førstegenerasjons applikasjon: 

 

4.5.2 Annengenerasjons foretakskortapplikasjon 

TCS_176  Etter brukertilpasning skal annengenerasjons foretakskortapplikasjon ha følgende permanente filstruktur 

og filtilgangsregler: 

Merk: Den korte EF-identifikator SFID angis som desimaltall, f.eks. tilsvarer verdien 30 binærverdien 

11110. 

 

I denne tabellen benyttes følgende forkortelse for sikkerhetsvilkåret: 

SC1 ALW OR SM-MAC-G2 

TCS_177  Alle EF-strukturer skal være transparente.  
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TCS_178  Annengenerasjons foretakskortapplikasjon skal ha følgende datastruktur:  

 

TCS_179  Følgende verdier, som er benyttet som størrelsesangivelser i tabellen ovenfor, er laveste og høyeste 

verdier for antall poster i foretakskortets datastruktur for en annengenerasjons applikasjon: 
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Tillegg 3 

PIKTOGRAMMER 

PIC_001  Fartsskriveren kan også benytte følgende piktogrammer og kombinasjoner av piktogrammer (eller piktogrammer og 

kombinasjoner av piktogrammer som er like nok til at de utvetydig kan identifiseres med disse): 

1.  GRUNNLEGGENDE PIKTOGRAMMER 

 Personer Handlinger Funksjonsinnstillinger 

 Foretak  Foretaksmodus 

 Kontrollør Kontroll Kontrollmodus 

 Fører Kjøring Driftsmodus 

 Verksted/prøvingsstasjon Inspeksjon/kalibrering Kalibreringsmodus 

 Produsent   
 

 Aktiviteter Varighet 

 Rådighet Aktuell rådighetsperiode 

 Kjøring Kontinuerlig kjøretid 

 Hvile Aktuell hvileperiode 

 Annet arbeid Aktuell arbeidsperiode 

 Pause Samlet pausetid 

 Ukjent  
 

 Utstyr Funksjoner 

 Førerens kortleseråpning  

 Annenførerens kortleseråpning  

 Kort  

 Klokke  

 Skjerm Visning 

 Ekstern lagring Overføring 

 Strømforsyning  

 Skriver/utskrift Utskrift 

 Føler  

 Dekkdimensjon  

 Kjøretøy/kjøretøyenhet  

 GNSS-utstyr  

 Innretning for fjernavlest 

påvisning 

 

 ITS-grensesnitt  
 

 Særlige forhold 

 Utenfor intervall 

 Overfart med ferge / transport med tog 
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 Diverse   

 Hendelser  Feil 

 Start på daglig arbeidstid  Slutt på daglig arbeidstid 

 Sted   

 Manuell innlegging av føreraktiviteter   

 Sikkerhet   

 Hastighet   

 Tid   

 Totalt/sum   

 

 Kvalifikatorer 

24h Daglig 

 Ukentlig 

 Annenhver uke 

 Fra eller til 

2.  KOMBINASJONER AV PIKTOGRAMMER 

 Diverse   

 Kontrollsted   

 Sted der daglig arbeidstid begynner  Sted der daglig arbeidstid slutter 

 Fra kl.  Til kl. 

 Fra kjøretøy   

 Utenfor intervall (start)  Utenfor intervall (slutt) 

 

 Kort 

 Sjåførkort 

 Foretakskort 

 Kontrollkort 

 Verkstedkort 

 Ikke kort 

 

 Kjøring 

 Flere førere 

 Kjøretid i løpet av én uke 

 Kjøretid i løpet av to uker 
 

 Utskrifter 

 Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort 

 Daglig utskrift av føreraktiviteter fra 

kjøretøyenhet 

 Utskrift av hendelser og feil fra kort 

 Utskrift av hendelser og feil fra 

kjøretøyenhet 

 Utskrift av tekniske data 

 Utskrift av hastighetsoverskridelser 
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 Hendelser 

 Innsetting av ugyldig kort 

 Kortkonflikt 

 Tidsoverlapping 

 Kjøring uten riktig kort 

 Innsetting av kort under kjøring 

 Siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet 

 Hastighetsoverskridelse 

 Brudd på strømforsyningen 

 Feil i bevegelsesdata 

 Kjøretøybevegelseskonflikt 

 Sikkerhetsbrudd 

 Tidsjustering (utført av verksted) 

 Kontroll av hastighetsoverskridelse 

 

 Feil 

 Kortfeil (førerens kortleseråpning) 

 Kortfeil (annenførerens kortleseråpning) 

 Visningsfeil 

 Feil ved overføring 

 Skriverfeil 

 Feil ved føler 

 Intern feil i kjøretøyenhet 

 GNSS-feil 

 Feil ved fjernavlest påvisning 

 

 Manuell innlegging 

 Fortsatt samme daglige arbeidstid? 

 Slutt på forrige arbeidstid? 

 Bekreft eller legg inn sted der arbeidstid 

slutter 

 Legg inn starttidspunkt 

 Legg inn sted der arbeidstid begynner 

Merk: Andre kombinasjoner av piktogrammer som danner identifikatorer for utskriftsblokker eller poster, er angitt i 

tillegg 4. 

 _____  
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Tillegg 4 

UTSKRIFTER 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1.  GENERELT .............................................................................................................................................................  383 

2.  SPESIFIKASJON AV DATABLOKKER.....................................................................................................................  383 

3.  SPESIFIKASJON AV UTSKRIFTER ..........................................................................................................................  390 

3.1.  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort ..............................................................................................................  390 

3.2.  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet ...............................................................................................  391 

3.3.  Utskrift av hendelser og feil fra kort ......................................................................................................................  392 

3.4.  Utskrift av hendelser og feil fra kjøretøyenhet .......................................................................................................  392 

3.5.  Utskrift av tekniske data .........................................................................................................................................  393 

3.6.  Utskrift av hastighetsoverskridelser .......................................................................................................................  393 

3.7  Historikk for innsatte kort ......................................................................................................................................  394 

1.  GENERELT 

Hver utskrift består av en sammenkjeding av ulike datablokker, som kan være angitt ved en blokkidentifikator. 

En datablokk inneholder én eller flere poster, som kan være angitt ved en postidentifikator. 

PRT_001 Når en blokkidentifikator står umiddelbart foran en postidentifikator, skrives postidentifikatoren ikke ut. 

PRT_002 Når et dataelement er ukjent eller ikke kan skrives ut av datatilgangsrettslige årsaker, skrives det ut 

mellomrom i stedet. 

PRT_003 Dersom innholdet av en hel linje er ukjent eller ikke trenger å bli skrevet ut, utelates hele linjen. 

PRT_004 Numeriske datafelt skrives ut høyrejustert, med mellomrom som tusen- og millionskilletegn, og uten 

foranstilte nuller. 

PRT_005 Strengdatafelt skrives ut venstrejustert og utfylt med mellomrom til dataelementets lengde, eller om 

nødvendig forkortet til dataelementets lengde (navn og adresser). 

PRT_006 Ved linjeskift som følge av lang tekst skal et spesialtegn (en prikk midt på linjen i høyden, ”•”) skrives ut 

som første tegn på neste linje. 

2.  SPESIFIKASJON AV DATABLOKKER 

I dette kapittel er følgende notasjonsregler benyttet: 

— Tegn med fet skrift angir ren tekst som skal skrives ut (utskrift med vanlige tegn). 

— Vanlige tegn angir variabler (piktogrammer eller data) som ved utskrift skal erstattes med de aktuelle verdiene. 

— Variabelnavn kombineres med understrekingstegn for å vise tilgjengelig dataelementlengde for variabelen. 

— Datoer angis i formatet «dd/mm/åååå» (dag, måned, år). Formatet «dd.mm.åååå» kan også benyttes. 

— Betegnelsen «kortidentifikasjon» består av følgende elementer: korttypen gjennom en kombinasjon av 

kortpiktogrammer, kortutstedende medlemsstats kode, en skråstrek og kortnummeret med erstatningsindeksen og 

fornyelsesindeksen atskilt med mellomrom: 

P  x x x / x x x x x x x x x x x x x x  x  x 
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PRT_007  Ved utskrift skal følgende datablokker og/eller dataposter benyttes, i samsvar med følgende betydninger og 

formater: 

  

Blokk- eller postnummer 

 Betydning 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet. 

2  Type utskrift. 

Blokkidentifikator 

 Piktogramkombinasjon i utskrift (se tillegg 3), innstilling av  
hastighetsbegrenser (utskrift bare ved hastighetsoverskridelse) 

3  Identifikasjon av kortinnehaver 

 Blokkidentifikator. P = piktogram for personer 

 Kortinnehavers etternavn 

 Kortinnehavers fornavn (eventuelt) 

 Kortidentifikasjon 

 Eventuell utløpsdato for kortet og kortets generasjon (GEN 1  

eller GEN 2)(*) 

Dersom kortet ikke er et personlig kort og er uten kortinnehaverens etternavn, skal i stedet navnet på foretaket, verkstedet eller 

kontrollorganet skrives ut. 

(*) Kortets generasjon kan skrives ut bare av smarte fartsskrivere. 

4  Kjøretøyidentifikasjon 

Blokkidentifikator 

VIN 

Registreringsmedlemsstat og VRN 

5  Identifikasjon av kjøretøyenhet 

 Blokkidentifikator 

 Navn på produsenten av kjøretøyenheten 

 Kjøretøyenhetens delenummer 

 Generasjon av kjøretøyenhet(*) 

(*) Kortets generasjon kan skrives ut bare av smarte fartsskrivere. 

6  Siste kalibrering av fartsskriver 

 Blokkidentifikator 

 Verkstedets navn 

 Identifikasjon av verkstedkort 

 Dato for kalibrering 
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7 Siste kontroll (ved en kontrollør) 

 Blokkidentifikator 

 Identifikasjon av kontrollørens kort 

 Kontrolldato, -klokkeslett og -type 

Kontrolltype: Høyst fem piktogrammer. Kontrolltypen kan være (ev. en kombinasjon av flere):  

: Overføring fra kort : Overføring fra kjøretøyenhet : Utskrift : Visning : Kontroll av kalibrering ved veien 

8 Føreraktiviteter som er lagret i et kort i den rekkefølgen de er inntruffet 

 Blokkidentifikator 

 Dato for forespørsel (kalenderdag for utskriften) + kortets teller for  

daglig tilstedeværelse 

8a Forholdet «utenfor intervall» ved begynnelsen av denne dagen  

(la feltet være tomt dersom dette forholdet ikke er åpent) 

8.1 Periode da kortet ikke var satt inn 

8.1a  Postidentifikator (periodens start) 

8.1b  Ukjent periode. Starttidspunkt, varighet 

8.1c Aktivitet lagt inn manuelt  

 Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet. 

8.2 Innsetting av kort i kortleseråpning S 

 Postidentifikator; S = piktogram for kortleseråpning 

 Kjøretøyets registreringsmedlemsstat og VRN 

 Kjøretøyets kilometerstand ved innsetting av kortet 

8.3 Aktivitet (mens kortet satt i) 

 Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet, mannskapsstatus  

(mannskapspiktogram dersom FLERE FØRERE, tomt dersom ÉN FØRER) 

8.3a Særlige forhold. Tidspunkt for innlegging, piktogram  

(eller piktogramkombinasjon) for særlige forhold. 

8.4 Uttak av kort 

 Kjøretøyets kilometerstand og tilbakelagt strekning siden siste  

innsetting ved kjent kilometerstand 

9 Føreraktiviteter lagret i en kjøretøyenhet i kronologisk rekkefølge for hver kortleseråpning 

 Blokkidentifikator 

 Dato for forespørsel (kalenderdag for utskriften) 

 Kjøretøyets kilometerstand kl. 00.00 og kl. 24.00 

10 Aktiviteter registrert i kortleseråpning S 

 Blokkidentifikator 

10a Forholdet «utenfor intervall» ved begynnelsen av denne dagen  

(la feltet være tomt dersom dette forholdet ikke er åpnet) 

10.1 Periode da det satt noe kort i kortleseråpning S 

 Postidentifikator. 

 Ikke noe kort satt inn 

 Kjøretøyets kilometerstand ved periodens begynnelse 

10.2 Innsetting av kort 

 Postidentifikator for innsetting av kort 

 Førers navn 



Nr. 47/386 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

 
  

 Førers fornavn 

 Identifikasjon av sjåførkort 

 Eventuell utløpsdato for kortet og kortets generasjon (GEN 1  

eller GEN 2)(*) 

 Registreringsmedlemsstat og VRN foregående kjøretøy som er benyttet 

 Dato og klokkeslett for uttak av kort fra foregående kjøretøy 

 Tom linje 

 Kjøretøyets kilometerstand ved innsetting av kortet, manuell  

innlegging av flagg for føreraktiviteter (M for ja, tom for nei). 

 Dersom det ikke ble satt inn noe sjåførkort på den dagen utskriften er  
foretatt, skal avlesningen av kilometerstand for blokk 10.2 

 Dersom det ikke ble satt inn noe sjåførkort på den dagen utskriften  

er foretatt, skal avlesningen av kilometerstand for blokk 10.2  

 fra siste tilgjengelig kortinnsetting forut for nevnte dag benyttes. 

10.3  Aktivitet 

 Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet, mannskapsstatus  

(mannskapspiktogram dersom FLERE FØRERE, tomt dersom ÉN FØRER) 

10.3a  Særlige forhold. Tidspunkt for innlegging, piktogram (eller  
piktogramkombinasjon) for særlige forhold. 

10.4  Uttak av kort eller slutt på «ikke kort»-periode 

 Kjøretøyets kilometerstand ved uttak av kortet eller ved slutten på  

«intet kort»-perioden, og tilbakelagt strekning siden innsetting, eller  

siden starten på "intet kort"-perioden. 

(*)  Kortets generasjon kan bare skrives ut av smarte fartsskrivere. 

11  Døgnsammendrag 

 Blokkidentifikator 

11.1  Kjøretøyenhetens sammendrag av perioder uten kort i førerens  

kortleseråpning 
 Blokkidentifikator 

11.2  Kjøretøyenhetens sammendrag av perioder uten kort i  

annenførerens kortleseråpning 
 Blokkidentifikator 

11.3  Kjøretøyenhetens døgnsammendrag for hver fører 

 Postidentifikator 

 Førers etternavn 

 Førers fornavn 
 Identifikasjon av sjåførkort 

11.4  Innlegging av sted der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter 

 pi = piktogram for sted for start/slutt, klokkeslett, stat, region 

 Kilometerstand 

11.5  Innlegging av sted der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter 

 og etter 3 timer kontinuerlig kjøretid 

 Kilometerstand 

11.6  Totalverdier for aktivitet (fra et kort) 

 Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning 

 Samlet varighet av arbeid og tilgjengelighet 

 Samlet varighet av hvile og ukjent 

 Samlet varighet av mannskapsaktiviteter 

11.7  Totalverdier for aktivitet (perioder uten kort i førerens  
kortleseråpning) 

 Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning 

 Samlet varighet av arbeid og tilgjengelighet 

 Samlet varighet av hvile 
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11.8  Totalverdier for aktivitet (perioder uten kort i annenførerens  

kortleseråpning) 

 Samlet varighet av arbeid og tilgjengelighet 

 Samlet varighet av hvile 

11.9  Totalverdier for aktivitet (per fører, begge kortleseråpninger  

medregnet) 

 Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning 

 Samlet varighet av arbeid og tilgjengelighet 

 Samlet varighet av hvile 
 Samlet varighet av mannskapsaktiviteter 

Dersom det kreves daglig utskrift for aktuell dag, beregnes opplysningene for døgnsammendraget på grunnlag av dataene  
som er tilgjengelige på utskriftstidspunktet. 

12  Hendelser og/eller feil som er lagret i et kort 

12.1  Blokkidentifikator for 5 siste «hendelser og feil» fra et kort 

12.2  Blokkidentifikator for alle registrerte «hendelser» i et kort 

12.3  Blokkidentifikator for alle registrerte «feil» i et kort 

12.4  Registrering av hendelser og/eller feil 

 Postidentifikator 

 Piktogram for hendelser/feil, formålet med posten, startdato  
og -klokkeslett 

 Kode for (eventuell) ekstra hendelse/feil, varighet 

 Registreringsmedlemsstat og VRN for kjøretøyet der hendelsen eller  

feilen oppstod 

13  Hendelser og/eller feil som er lagret, eller som er under registrering i en kjøretøyenhet 

13.1  Blokkidentifikator for 5 siste «hendelser og feil» fra kjøretøyenheten 

13.2  Blokkidentifikator for alle «hendelser» som er registrert eller som  

er under registrering i en kjøretøyenhet 

13.3  Blokkidentifikator for alle «feil» som er registrert eller som er  

under registrering i en kjøretøyenhet 

13.4  Registrering av hendelser og/eller feil 

 Postidentifikator 

 Piktogram for hendelser/feil, formålet med posten, startdato  
og -klokkeslett 

 Eventuell ekstra hendelses-/feilkode, antall tilsvarende hendelser i  

gjeldende døgn, varighet 

 Angivelse av kortene som er satt inn ved start eller slutt på hendelsen  

eller feilen  

 (opptil 4 linjer uten å gjenta samme kortnumre) 

 Tilfelle da det ikke var satt inn noe kort 

 Produsentspesifikke data 

Formålet med registrering (p) er en numerisk kode som angir grunnen til at hendelsen eller feilen ble registrert, kodet i samsvar 

med dataelementet EventFaultRecordPurpose. 

Literal er en tekststreng på høyst 12 tegn som er spesifikk for produsenten. 

ErrorCode er en kode på høyst 12 tegn som er spesifikk for produsenten. 
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14  Identifikasjon av kjøretøyenhet 

 Blokkidentifikator 

 Navn på produsenten av kjøretøyenheten 

 Adressen til produsenten av kjøretøyenheten 

 Kjøretøyenhetens delenummer 

 Kjøretøyenhetens typegodkjenningsnummer 

 Kjøretøyenhetens serienummer 

 Kjøretøyenhetens produksjonsår 

 Versjon av og installeringsdato for kjøretøyenhetens programvare 

15  Identifikasjon av føler 

 Blokkidentifikator 

15.1  Post for paring 

 Følerens serienummer 

 Følerens typegodkjenningsnummer 

 Dato for paring av føleren 

16  GNSS-identifikasjon 

 Blokkidentifikator 

16.1  Post for kopling 

 Serienummer for eksternt GNSS-utstyr 

 Typegodkjenningsnummer for eksternt GNSS-utstyr 

 Dato for kopling av eksternt GNSS-utstyr 

17  Kalibreringsdata 

 Blokkidentifikator 

17.1  Post for kalibrering 

 Postidentifikator 

 Verksted som har utført kalibreringen 

 Verkstedets adresse 

 Identifikasjon av verkstedkort 

 Verkstedkortets utløpsdato 

 Tom linje 

 Kalibreringsdato + formål med kalibreringen 

 VIN 

 Registreringsmedlemsstat og VRN 

 Kjøretøyets kilometerfaktor 

 Fartsskriverkonstant 

 Dekkenes rulleomkrets 

 Dimensjon på de monterte dekkene 

 Innstilling av hastighetsbegrenser 

 Gammel og ny kilometerstand 

Formålet med kalibreringen (p) er en numerisk kode som angir grunnen til at kalibreringsparametrene ble registrert, kodet i 

samsvar med dataelementet CalibrationPurpose. 
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18  Tidsjustering 

 Blokkidentifikator 

18.1  Tidsjusteringspost 

 Postidentifikator 

 Gammel dato og gammelt klokkeslett 

 Ny dato og nytt klokkeslett 

 Verkstedet som har utført tidsjusteringen 

 Verkstedets adresse 

 Identifikasjon av verkstedkort 

 Verkstedkortets utløpsdato 

19 Siste hendelse og feil som er registrert i kjøretøyenheten 

 Blokkidentifikator 

 Dato og klokkeslett for siste hendelse 

 Dato og klokkeslett for siste feil 

20 Opplysninger som gjelder kontroll av hastighetsoverskridelse 

 Blokkidentifikator 

 Dato og klokkeslett for siste KONTROLL AV  
HASTIGHETSOVERSKRIDELSE 

 Dato og klokkeslett for første hastighetsoverskridelse og antall  

hendelser med hastighetsoverskridelse siden da 

21 Post for hastighetsoverskridelse 

21.1 Blokkidentifikatoren «Første hastighetsoverskridelse etter siste  

kalibrering» 

21.2 Blokkidentifikatoren «De 5 alvorligste overskridelsene i løpet av  
de 365 siste dager»  

21.3 Blokkidentifikatoren «Den alvorligste overskridelsen for hver av  

de 10 siste dager med forekomst» 

21.4 Postidentifikator 
 Dato, klokkeslett og varighet 

 Høyeste hastighet og gjennomsnittshastighet, antall lignende  
hendelser i aktuelt døgn 

 Førers etternavn 

 Førers fornavn 

 Identifikasjon av sjåførkort 

21.5 Dersom det i en blokk ikke finnes noen post for hastighetsoverskridelse 

22 Håndskrevne opplysninger 

 Blokkidentifikator 

22.1 Kontrollsted 

22.2 Kontrollørens underskrift 

22.3 Fra kl. 

22.4 Til kl. 

22.5 Førerens underskrift 

«Håndskrevne opplysninger»: Sett inn så mange blanke linjer over et håndskrevet punkt at det blir nok plass til å skrive inn de 

ønskede opplysningene eller undertegne. 
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3.  UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER 

I dette kapittel er følgende notasjonsregler benyttet: 

N Skriv ut blokk eller post nummer N 

  

N Skriv ut blokk eller post nummer N gjentatt så mange ganger som nødvendig 

  

X/Y Skriv ut blokk(er) eller post(er) X og/eller Y etter behov, gjenta så mange ganger som 

nødvendig 

3.1. Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort 

PRT_008  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kontrolløren (dersom det er satt inn et kontrollkort i kjøretøyenheten) 

3 Identifikasjon av føreren (fra kortet som er omfattet av utskriften + GEN) 

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra) 

5 Identifikasjon av kjøretøyenheten (kjøretøyenheten som utskriften tas fra + GEN) 

6 Siste kalibrering av denne kjøretøyenheten 

7 Siste kontroll av den kontrollerte føreren 

8 Skilletegn for føreraktiviteter 

8a Forholdet «utenfor intervall» ved begynnelsen av denne dagen 

8.1a/8.1b/8.1c/ 

8.2/8.3/8.3a/8.4 

Føreraktiviteter i kronologisk rekkefølge 

11 Skilletegn for døgnsammendrag 

23 Siste kort som er satt inn i kjøretøyenheten 

 Blokkidentifikator 

23.1 Innsatt kort 

 Postidentifikator 

 Korttype, generasjon, versjon, produsent(*) <gen> <version> <MC> 

 Kortidentifikasjon Card Identification 

 Kortets serienummer Card Serial Number 

 Dato og klokkeslett kortet sist ble satt inn dd/mm/yyyy hh:mm 

 (*) (alt på samme linje) 

 med 

 type kort: Piktogram, ett tegn + mellomrom 

 gen: GEN1 eller GEN2, 4 tegn + mellomrom 

 versjon: inntil 10 tegn 

 MC: produsentkode, 3 tegn 
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11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge 

11.5 GNSS-data 

11.6 Totalverdier for aktiviteter 

12.1 Skilletegn for hendelser eller feil fra kort 

12.4 Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret i kortet) 

13.1 Skilletegn for hendelser eller feil fra kjøretøyenhet 

13.4 Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret eller i ferd med å bli 

registrert i kjøretøyenheten) 

22.1 Kontrollsted 

22.2 Kontrollørens underskrift 

22.5 Førerens underskrift 

3.2. Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet 

PRT_009  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kortinnehaveren (for alle kort som er satt inn i kjøretøyenheten + GEN) 

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra) 

5 Identifikasjon av kjøretøyenheten (kjøretøyenheten som utskriften tas fra + GEN) 

6 Siste kalibrering av denne kjøretøyenheten 

7 Siste kontroll av denne fartsskriveren 

9 Skilletegn for føreraktiviteter 

10 Skilletegn for førerens kortleseråpning (kortleseråpning 1) 

10a Forholdet «utenfor intervall» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1/10.2/10.3/10.3a/ 

10.4 

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (førerens kortleseråpning) 

10 Skilletegn for annenførerens kortleseråpning (kortleseråpning 2) 

10a Forholdet «utenfor intervall» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1/10.2/10.3/10.3a/ 

10.4 

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (annenførerens kortleseråpning) 

11 Skilletegn for døgnsammendrag 

11.1 Sammendrag av perioder uten kort i førerens kortleseråpning 

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge 

11.5 GNSS-data 

11.6 Totalverdier for aktiviteter 

11.2 Sammendrag av perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning 

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge 

11.5 GNSS-data 
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11.7 Totalverdier for aktiviteter 

11.3 Sammendrag av føreraktiviteter, begge kortleseråpninger medregnet 

 11.4  Steder innlagt av denne føreren i kronologisk rekkefølge 

11.5 GNSS-data 

11.8 Totalverdier for aktiviteter for denne føreren 

13.1 Skilletegn for hendelser og feil 

12.4 Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret eller i ferd med å bli 

registrert i kjøretøyenheten) 

13.1 Kontrollsted 

22.2 Kontrollørens underskrift 

22.3 Fra kl. (plass der en fører uten kort kan angi aktuelle perioder som er relevante for 

ham/henne) 
22.4 Til kl. 

22.5 Førerens underskrift 

3.3. Utskrift av hendelser og feil fra kort 

PRT_010  Utskrift av hendelser og feil fra kort skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kontrolløren (dersom det er satt inn et kontrollkort i kjøretøyenheten + 

GEN). 

3 Identifikasjon av føreren (fra kortet som er omfattet av utskriften) 

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra) 

12.2 Skilletegn for hendelser 

12.4 Poster for hendelser (alle hendelser som er lagret i kortet) 

12.3 Skilletegn for feil 

12.4 Poster for feil (alle feil som er lagret i kortet) 

22.1 Kontrollsted 

22.2 Kontrollørens underskrift 

22.5 Førerens underskrift 

3.4. Utskrift av hendelser og feil fra kjøretøyenhet 

PRT_011  Utskrift av hendelser og feil fra kjøretøyenhet skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kortinnehaveren (for alle kort som er satt inn i kjøretøyenheten + GEN) 

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra) 
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13.2 Skilletegn for hendelser 

13.4 Poster for hendelser (alle hendelser som er lagret eller i ferd med å bli registrert i 

kjøretøyenheten) 

13.3 Skilletegn for feil 

13.4 Poster for feil (alle feil som er lagret eller i ferd med å bli registrert i kjøretøyenheten) 

22.1 Kontrollsted 

22.2 Kontrollørens underskrift 

22.5 Førerens underskrift 

3.5. Utskrift av tekniske data 

PRT_012  Utskrift av tekniske data skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kortinnehaveren (for alle kort som er satt inn i kjøretøyenheten + GEN) 

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra) 

14 Identifikasjon av kjøretøyenhet 

15 Identifikasjon av føler 

15.1 Data for paring av føleren (alle tilgjengelige data i kronologisk rekkefølge) 

16 GNSS-identifikasjon 

16.1 Koplingsdata for eksternt GNSS-utstyr (alle tilgjengelige data i kronologisk rekkefølge) 

17 Skilletegn for kalibreringsdata 

17.1 Poster for kalibrering (alle tilgjengelige poster i kronologisk rekkefølge) 

18 Skilletegn for tidsjustering 

18.1 Poster for tidsjustering (alle tilgjengelige poster fra tidsjustering og fra kalibrerings-

dataposter) 

19 Siste hendelse og feil som er registrert i kjøretøyenheten 

3.6. Utskrift av hastighetsoverskridelser 

PRT_013  Utskrift av hastighetsoverskridelser skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kortinnehaveren (for alle kort som er satt inn i kjøretøyenheten + GEN) 

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra) 

20 Opplysninger som gjelder kontroll av hastighetsoverskridelse 

21.1 Identifikator for data som gjelder hastighetsoverskridelse 

21.4/21.5 Første hastighetsoverskridelse etter siste kalibrering 
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21.2 Identifikator for data som gjelder hastighetsoverskridelse 

21.4/21.5 De 5 alvorligste hastighetsoverskridelsene i løpet av de 365 siste dager 

21.3 Identifikator for data som gjelder hastighetsoverskridelse 

21.4/21.5 Den alvorligste hastighetsoverskridelsen for hver av de 10 siste dager den er forekommet 

22.1 Kontrollsted 

22.2 Kontrollørens underskrift 

22.5 Førerens underskrift 

3.7. Historikk for innsatte kort 

PRT_014  Historikken for innsatte kort skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kortinnehavere (for alle kort som er satt inn i kjøretøyenheten) 

23 De siste kortene som er satt inn i kjøretøyenheten 

23.1 Innsatte kort (inntil 88 poster) 

12.3 Skilletegn for feil 

 _____  
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Tillegg 5 

VISNING 

I dette tillegg er følgende notasjonsregler benyttet: 

— Tegn med fet skrift angir ren tekst som skal vises (visning på skjermen med vanlige tegn). 

— Vanlige tegn angir variabler (piktogrammer eller data) som ved visning skal erstattes med de aktuelle verdiene: 

— dd mm yyyy: dag, måned, år, 

— hh: timer, 

— mm: minutter, 

— D: varighetspiktogram, 

— EF: kombinasjon av piktogrammer for hendelser eller feil, 

— O: piktogram for funksjonsinnstilling. 

DIS_001  Fartsskriveren skal vise data ved hjelp av følgende formater: 

Data Format 

Standardskjermbilde 

Lokal tid  

Funksjonsinnstilling  

Opplysninger som gjelder føreren  

Opplysninger som gjelder annenføreren  

Forholdet «utenfor intervall» åpnet  

Skjermbilde for varsling 

Overskridelse av kontinuerlig kjøretid  

Hendelse eller feil  

Andre skjermbilder 

UTC-dato 

 klokkeslett 

Kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid for føreren  

Kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid for annenføreren  

Akkumulert kjøretid for føreren for forrige og inneværende uke  

Akkumulert kjøretid for annenføreren for forrige og inneværende uke  
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Tillegg 6 

FRONTKONTAKT FOR KALIBRERING OG DATAOVERFØRING 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1.  MASKINVARE .......................................................................................................................................................  396 

1.1.  Kontakt .....................................................................................................................................................................  396 

1.2.  Kontaktfordeling ......................................................................................................................................................  397 

1.3.  Blokkdiagram ...........................................................................................................................................................  398 

2.  GRENSESNITT FOR OVERFØRING ...........................................................................................................................  398 

3.  GRENSESNITT FOR KALIBRERING ..........................................................................................................................  399 

1.  MASKINVARE 

1.1. Kontakt 

INT_001  Kontakten for overføring/kalibrering skal ha seks pinner, være tilgjengelig fra frontpanelet uten at noen del av 

fartsskriveren må tas av, og være i samsvar med følgende tegning (alle dimensjoner i mm): 
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Figuren nedenfor viser en vanlig sekspinners koplingsplugg: 

 

1.2. Kontaktfordeling 

INT_002  Kontaktene skal fordeles i samsvar med følgende tabell: 

Pinne Beskrivelse Merknad 

1 Batteriets minuspol Koplet til kjøretøybatteriets minuspol 

2 Datakommunikasjon. K-linje (ISO 14230-1) 
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Pinne Beskrivelse Merknad 

3 RxD — overføring Fartsskrivers inndata 

4 Inngangs- og utgangs-

signal 

Kalibrering 

5 Permanent utgangseffekt Det fastsatte spenningsområdet er kjøretøyets strømforsyning minus 3 V 

for å ta hensyn til spenningsfallet over beskyttelseskretsen 

Utgangseffekt 40 mA 

6 TxD — overføring Fartsskrivers utdata 

1.3. Blokkdiagram 

INT_003  Blokkdiagrammet skal være i samsvar med følgende: 

 

2.  GRENSESNITT FOR OVERFØRING 

INT_004  Grensesnittet for overføring skal være i samsvar med RS232-spesifikasjonene. 

INT_005  Grensesnittet for overføring skal ha én startbit, 8 databiter (med den minst signifikante bit først), én lik 

paritetsbit og 1 stoppbit. 

 

Organisering av databyte 

Startbit: én bit med logisk nivå 0 

Databiter: overføres med minst signifikante bit først 

Paritetsbit: lik paritet 

Stoppbit: én bit med logisk nivå 1  

Start-

bit 

Paritets-

bit 
Stopp-

bit 

Databiter DO-D7 
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Ved overføring av numeriske data som består av mer enn én byte, overføres den mest signifikante byte først og den minst 

signifikante byte sist. 

INT_006  Overføringshastigheten skal kunne reguleres mellom 9 600 bps og 115 200 bps. Overføring skal kunne  

skje med høyest mulig overføringshastighet, og innledende hastighet etter kommunikasjonsstart skal settes til  

9 600 bps. 

3.  GRENSESNITT FOR KALIBRERING 

INT_007  Datakommunikasjonen skal være i samsvar med ISO 14230-1 Road vehicles - Diagnostic Systems - Keyword 

protocol 2000 - Part 1: Physical layer, First edition: 1999. 

INT_008  Inngangs-/utgangssignal skal være i samsvar med følgende elektriske spesifikasjoner: 

Parameter Laveste Typisk Høyeste Merknad 

U low (inn)   1,0 V I = 750 μA 

U high (inn) 4 V   I = 200 μA 

Frekvens   4 kHz  

U low (ut)   1,0 V I = 1 mA 

U high (ut) 4 V   I = 1 mA 

INT_009  Inngangs-/utgangssignalet skal være i samsvar med følgende tidsdiagrammer: 

 

 _____  

Følersignal (ut) 

Prøvingssignal (inn) 

UTC-klokkesignal (ut) 

min. 100 
μsec. 

min. 100 
μsec. 

Følerfrekvens 

min. 100 
μsec. 

min. 100 
μsec. 

Prøvingsfrekvens 

min. 100 
μsec. 

min. 100 
μsec. 

brøkdel av et sekund eller antall 
hele sekunder 
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4.  OVERFØRING AV ET FARTSSKRIVERKORT VIA EN KJØRETØYENHET .......................................................  421 

1.  INNLEDNING 

I dette tillegget angis framgangsmåtene som skal følges ved ulike typer dataoverføring til et eksternt lagringsmedium 

samt de protokoller som må gjennomføres for å sikre korrekt overføring av data og full kompatibilitet av det 

overførte dataformatet, slik at alle kontrollører kan ha tilgang til disse dataene og mulighet til å kontrollere deres 

autentisitet og integritet før de analyseres. 

1.1. Virkeområde 

Data kan overføres til et eksternt lagringsmedium 

— fra en kjøretøyenhet via en intelligent reservert enhet (IDE) koplet til kjøretøyenheten, 

— fra et fartsskriverkort via en IDE-enhet med kortleser (IFD), 

— fra et fartsskriverkort via en kjøretøyenhet ved hjelp av en IDE koplet til kjøretøyenheten. 

For at autentisiteten og integriteten av overførte data som er lagret på et eksternt lagringsmedium, skal kunne 

fastslås, blir det ved dataoverføring tilføyd en signatur i samsvar med tillegg 11 (felles sikkerhetsmekanismer). 

Identifikasjon av kildeutstyr (kjøretøyenhet eller kort) og sikkerhetssertifikater (fra medlemsstaten og for utstyret) 

blir også overført. Den som kontrollerer dataene, skal uavhengig være innehaver av en sikker europeisk offentlig 

nøkkel. 

DDP_001  Data som lastes ned i én overføringssesjon, må lagres på det eksterne lagringsmediet i én fil. 

1.2. Akronymer og notasjoner 

Følgende akronymer benyttes i dette tillegget: 

AID Applikasjonsidentifikator (Application Identifier) 

ATR Svar på tilbakestilling (Answer To Reset) 

CS Kontrollsumbyte (Checksum byte) 

DF Reservert fil (Dedicated File) 

DS_ Diagnosesesjon (Diagnostic Session) 

EF Grunnleggende fil (Elementary File) 

ESM Eksternt lagringsmedium (External Storage Medium) 

FID Filidentifikator (File Identifier (File ID)) 

FMT Formatbyte (første byte i meldingshodet) 

ICC Smartkort, kort med integrert krets (Integrated Circuit Card) 

IDE Intelligent reservert enhet (Intelligent Dedicated Equipment): Utstyret som benyttes til å overføre data til det 

eksterne datamediet (f.eks. PC) 

IFD Kortleser (Interface Device) 
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KWP Nøkkelordprotokoll 2000 (Keyword Protocol 2000) 

LEN Lengdebyte (siste byte i meldingshodet) 

PPS Valg av protokollparameter (Protocol Parameter Selection) 

PSO Utfør sikkerhetsoperasjon (Perform Security Operation) 

SID Tjenesteidentifikator (Service Identifier) 

SRC Kildebyte (Source byte) 

TGT Målbyte (Target Byte) 

TLV Etikettlengde (Tag Length Value) 

TREP Parameter for svar på overføring (Transfer Response Parameter) 

TRTP Parameter for anmodning om overføring (Transfer Request Parameter) 

VU Kjøretøyenhet (Vehicle Unit) 

2.  OVERFØRING AV DATA FRA KJØRETØYENHET 

2.1. Framgangsmåte for overføring 

For å overføre data fra kjøretøyenheten må operatøren gjøre følgende: 

— sette fartsskriverkortet inn i en kortleseråpning i kjøretøyenheten(*), 

— kople IDE-enheten til overføringskontakten på kjøretøyenheten, 

— opprette forbindelse mellom IDE-enheten og kjøretøyenheten, 

— på IDE-enheten velge de dataene som skal overføres, og sende anmodningen til kjøretøyenheten, 

— avslutte overføringssesjonen. 

2.2. Protokoll for dataoverføring 

Protokollen har en master/slave-struktur, slik at IDE-enheten fungerer som master og kjøretøyenheten som slave. 

Meldingsstruktur, -typer og -flyt er hovedsakelig basert på nøkkelordprotokoll 2000 (KWP) (ISO 14230-2 Road 

vehicles — Diagnostic systems — Keyword protocol 2000 — Part 2: Data link layer). 

Applikasjonslaget er hovedsakelig basert på aktuelt utkast til ISO 14229-1 (Road vehicles — Diagnostic systems — 

Part 1: Diagnostic services, utgave 6 av 22. februar 2001). 

2.2.1 Meldingsstruktur 

DDP_002  Alle meldinger som utveksles mellom IDE-enheten og kjøretøyenheten, er formatert med en struktur i 

tre deler: 

— Et meldingshode som består av en formatbyte (FMT), en målbyte (TGT), en kildebyte (SRC) og 

eventuelt en lengdebyte (LEN). 

— Et datafelt som består av en tjenesteidentifikatorbyte (SID) og et variabelt antall databyte som kan 

omfatte en valgfri diagnosesesjonsbyte (DS_) eller en valgfri overføringsparameterbyte (TRTP eller 

TREP). 

— En kontrollsum som består av en kontrollsumbyte (CS). 

Meldingshode Datafelt Kontrollsum 

FMT TGT SRC LEN SID DATA … … … CS 

4 byte Høyst 255 byte 1 byte 

  

(*) Det innsatte kortet vil utløse de nødvendige tilgangsrettighetene til overføringsfunksjonen og til dataene. Det skal imidlertid være mulig å 

overføre data fra et sjåførkort som er satt inn i en av kjøretøyenhetens kortleseråpninger når det ikke befinner seg noen annen type kort i 

den andre kortleseråpningen.  
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TGT- og SRC-byten representerer den fysiske adressen til mottakeren og avsenderen av meldingen. 

Verdiene er F0 Hex for IDE-enheten og EE Hex for kjøretøyenheten. 

LEN-byten er lengden av datafeltdelen. 

Kontrollsumbyten er 8-bitssummene modulo 256 for alle bytene i meldingen unntatt selve 

kontrollsummen. 

FMT-, SID-, DS-, TRTP- og TREP-bytene er definert senere i dette dokumentet. 

DDP_003  Dersom dataene som meldingen skal overføre, er lengre enn plassen i datafeltdelen, blir meldingen 

sendt som flere delmeldinger. Hver slik delmelding har et hode, samme SID og TREP og en 

delmeldingsteller på 2 byte som angir delmeldingens nummer i meldingen som helhet. For å gi mulighet 

for feilkontroll og avbrudd kvitterer IDE-enheten for hver delmelding. IDE-enheten kan akseptere 

delmeldingen, be om at den overføres på nytt, be kjøretøyenheten om å gjenta eller avbryte 

dataoverføringen. 

DDP_004  Dersom den siste delmeldingen inneholder nøyaktig 255 byte i datafeltet, må en endelig delmelding 

med et tomt (unntatt SID, TREP og delmeldingsteller) datafelt tilføyes for å angi slutten på meldingen. 

Eksempel: 

Meldingshode SID TREP Melding CS 

4 byte Lengre enn 255 byte  

blir overført som: 

Meldingshode SID TREP 00 01 Delmelding 1 CS 

4 byte 255 byte  

 

Meldingshode SID TREP 00 02 Delmelding 2 CS 

4 byte 255 byte  

… 

Meldingshode SID TREP xx yy Delmelding 1 CS 

4 byte Mindre enn 255 byte  

eller som: 

Meldingshode SID TREP 00 01 Delmelding 1 CS 

4 byte 255 byte  

 

Meldingshode SID TREP 00 02 Delmelding 2 CS 

4 byte 255 byte  
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… 

Meldingshode SID TREP xx yy Delmelding n CS 

4 byte 255 byte  

 

Meldingshode SID TREP xx yy + 1 CS 

4 byte 4 byte  

2.2.2 Meldingstyper 

Kommunikasjonsprotokollen for dataoverføring mellom kjøretøyenheten og IDE-enheten forutsetter utveksling av 

åtte ulike meldingstyper. 

Tabellen nedenfor gir et sammendrag av meldingene. 

Meldingsstruktur 
Høyst 4 byte 

Meldingshode 

Høyst 255 byte 

Data 

1 byte 

Kontroll-

sum 

IDE -> <- VU FMT TGT SRC LEN SID DS_/TRTP DATA CS 

Start Communication Request 81 EE F0  81   E0 

Positive Response Start 

Communication 

80 F0 EE 03 C1  EA, 8F 9B 

Start Diagnostic Session Request 80 EE F0 02 10 81  F1 

Positive Response Start Diagnostic 80 F0 EE 02 50 81  31 

Link Control Service  

Verify Baud Rate (stage 1) 

 9 600 baud 80 EE F0 04 87  01,01,01 EC 

 19 200 baud 80 EE F0 04 87  01,01,02 ED 

 38 400 baud 80 EE F0 04 87  01,01,03 EE 

 57 600 baud 80 EE F0 04 87  01,01,04 EF 

 115 200 baud 80 EE F0 04 87  01,01,05 F0 

Positive Response Verify Baud 

Rate 

80 F0 EE 02 C7  01 28 

Transition Baud Rate (stage 2) 80 EE F0 03 87  02,03 ED 

Request Upload 80 EE F0 0A 35  00,00, 

00,00, 

00,FF,FF, 

FF,FF 

99 

Positive Response Request 

Upload 

80 F0 EE 03 75  00,FF D5 
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Meldingsstruktur 
Høyst 4 byte 

Meldingshode 

Høyst 255 byte 

Data 

1 byte 

Kontroll-

sum 

IDE -> <- VU FMT TGT SRC LEN SID DS_/TRTP DATA CS 

Transfer Data Request  

Overview 80 EE F0 02 36 01  97 

Activities 80 EE F0 06 36 02 Date CS 

Events & Faults 80 EE F0 02 36 03  99 

Detailed Speed 80 EE F0 02 36 04  9A 

Technical Data 80 EE F0 02 36 05  9B 

Card download 80 EE F0 02 36 06 Slot CS 

Positive Response Transfer Data 80 F0 EE Len 76 TREP Data CS 

Request Transfer Exit 80 EE F0 01 37   96 

Positive Response Request 

Transfer Exit 

80 F0 EE 01 77   D6 

Stop Communication Request 80 EE F0 01 82   E1 

Positive Response Stop 

Communication 

80 F0 EE 01 C2   21 

Acknowledge sub message 80 EE F0 Len 83  Data CS 

Negative responses  

General reject 80 F0 EE 03 7F Sid Req 10 CS 

Service not supported 80 F0 EE 03 7F Sid Req 11 CS 

Sub function not supported 80 F0 EE 03 7F Sid Req 12 CS 

Incorrect Message Length 80 F0 EE 03 7F Sid Req 13 CS 

Conditions not correct or 

Request sequence error 

80 F0 EE 03 7F Sid Req 22 CS 

Request out of range 80 F0 EE 03 7F Sid Req 31 CS 

Upload not accepted 80 F0 EE 03 7F Sid Req 50 CS 

Response pending 80 F0 EE 03 7F Sid Req 78 CS 

Data not available 80 F0 EE 03 7F Sid Req FA CS 

Merknader: 

— Sid Req = SID for den tilsvarende anmodningen. 

— TREP = TRTP for den tilsvarende anmodningen. 

— Skyggelagte celler viser at ingenting overføres 

— Betegnelsen «upload» (opplasting) (som sett fra IDE-enheten) benyttes av hensyn til kompatibilitet med ISO 

14229. Det betyr det samme som «download» (dataoverføring) (sett fra kjøretøyenheten). 

— Mulige delmeldingstellere på 2 byte vises ikke i denne tabellen. 

— Slot er nummeret på kortleseråpningen, enten «1» (kort i førerens kortleseråpning) eller «2» (kort i 

annenførerens kortleseråpning). 

— Dersom det ikke er angitt kortleseråpning, skal kjøretøyenheten velge kortleseråpning 1 dersom et kort er satt 

inn i denne åpningen, og kortleseråpning 2 bare dersom den spesifikt velges av brukeren. 
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2.2.2.1 S tart  Communication Request  (SID 81)  

DDP_005  Denne meldingen sendes av IDE-enheten for å opprette kommunikasjonsforbindelsen med 

kjøretøyenheten. Den innledende kommunikasjonen skjer alltid ved 9 600 baud (til hastigheten endres 

ved hjelp av lenkekontrolltjenestene). 

2.2.2.2 Posi t ive Response  Start  Communication  (SID C1)  

DDP_006  Denne meldingen sendes av kjøretøyenheten som positivt svar på en anmodning om å starte 

kommunikasjon. Den inneholder de to nøkkelbytene ‘EA’‘8F’, som angir at enheten støtter protokollen, 

og hodet inneholder opplysninger om mål, kilde og lengde. 

2.2.2.3 S tart  Diagnost ic  Session  Request  (SID 10)  

DDP_007  Meldingen med anmodning om å starte diagnosesesjonen sendes av IDE-enheten for å be om en ny 

diagnosesesjon med kjøretøyenheten. Underfunksjonen «default session» (81 Hex) angir at en 

standarddiagnosesesjon skal åpnes. 

2.2.2.4 Posi t ive Response Start  Diagnostic (SID 50)  

DDP_008  Meldingen om positivt svar på start diagnosesesjon sendes av kjøretøyenheten for å svare positivt på 

anmodningen om å åpne en diagnosesesjon. 

2.2.2.5 Link Contro l  Service  (SID 87)  

DDP_052  Lenkekontrolltjenesten benyttes av IDE-enheten til å initialisere en endring i overføringshastigheten. 

Dette gjøres i to trinn. I trinn én foreslår IDE-enheten endringen i overføringshastighet, med angivelse 

av den nye hastigheten. Når en positiv melding mottas fra kjøretøyenheten, sender IDE-enheten en 

bekreftelse på den nye overføringshastigheten til kjøretøyenheten (trinn to) IDE-enheten skifter deretter 

til den nye overføringshastigheten. Når bekreftelsen er mottatt, skifter kjøretøyenheten til den nye 

overføringshastigheten. 

2.2.2.6 Link Contro l  Posit ive Response (SID C7)  

DDP_053  Positivt svar på lenkekontroll sendes av kjøretøyenheten for å svare positivt på anmodningen om 

lenkekontrolltjeneste (trinn én). Merk at det ikke svares på anmodningen om bekreftelse (trinn to). 

2.2.2.7 Request  Upload (SID 35)  

DDP_009  Meldingen med anmodning om opplasting sendes av IDE-enheten for å angi overfor kjøretøyenheten at 

det anmodes om en dataoverføring. For å oppfylle kravene i ISO 14229 er det inkludert data om adresse, 

størrelse og format for de ønskede dataene. Ettersom disse opplysningene ikke er kjent for IDE-enheten 

før overføring, settes minneadressen til 0, formatet til ukryptert og ukomprimert og minnestørrelsen til 

høyeste verdi. 

2.2.2.8 Posi t ive Response Request  Upload (SID 75)  

DDP_010  Meldingen med positivt svar på anmodningen om opplasting sendes av kjøretøyenheten for å angi 

overfor IDE-enheten at kjøretøyenheten er klar til å overføre data. For å oppfylle kravene i ISO 14229 

inneholder den positive svarmeldingen data som forteller IDE-enheten at ytterligere meldinger med 

positivt svar om dataoverføring vil inneholde høyst 00FF hex byte. 

2.2.2.9 Transfer Data Request  (SID 36)  

DDP_011  Anmodningen om dataoverføring sendes av IDE-enheten for å angi overfor kjøretøyenheten hvilken 

type data som skal overføres. Overføringens type angis av en parameter for anmodning om 

dataoverføring (TRTP) på én byte. 

Det fins seks typer dataoverføring: 

— oversikt (TRTP 01), 

— aktiviteter på en nærmere angitt dato (TRTP 02), 

— hendelser og feil (TRTP 03),  
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— detaljert hastighet (TRTP 04), 

— tekniske data (TRTP 05), 

— overføring av data fra kort (TRTP 06). 

DDP_054  IDE-enheten må be om oversikt over dataoverføringen (TRTP 01) under en dataoverføringssesjon, 

ettersom bare dette kan sikre at kjøretøyenhetens sertifikater registreres i den overførte filen (slik at den 

elektroniske signaturen kan verifiseres). 

I det andre tilfellet (TRTP 02) er det angitt i meldingen med anmodning om dataoverføring hvilken 

kalenderdag ( -format) som skal overføres. 

2.2.2.10 Posi t ive Response Transfer Data (SID 76)  

DDP_012  Kjøretøyenheten sender en melding med positivt svar på overføring av data sendes som svar på 

anmodningen om overføring av data. Meldingen inneholder dataene det blir bedt om, med en parameter 

for svar på overføring (TREP) som svarer til TRTP i anmodningen. 

DDP055  I det første tilfellet (TREP 01) vil kjøretøyenheten sende data som hjelper IDE-operatøren i valg av data 

som vedkommende ønsker å overføre videre. Opplysningene i denne meldingen omfatter 

— sikkerhetssertifikater, 

— kjøretøyidentifikasjon, 

— kjøretøyenhetens aktuelle dato og klokkeslett, 

— minste og største overførbare dato (kjøretøyenhetsdata), 

— angivelse av kort som er satt inn i kjøretøyenheten, 

— tidligere overføringer til et foretak, 

— foretakslåser, 

— tidligere kontroller. 

2.2.2.11 Request  Transfer  Exi t  (SID 37)  

DDP_013  Meldingen om avslutning av dataoverføring sendes av IDE-enheten for å informere kjøretøyenheten om 

at overføringssesjonen er avsluttet. 

2.2.2.12 Posi t ive Response Request  Transfer Exit  (SID 77)  

DDP_014  Meldingen med positivt svar på anmodning om avslutning av dataoverføring sendes av kjøretøyenheten 

for å bekrefte anmodningen om avslutning av overføringen. 

2.2.2.13 S top Communicat ion Request  (SID 82)  

DDP_015  Meldingen om anmodningen om å stanse kommunikasjonen sendes av IDE-enheten for å avbryte 

kommunikasjonsforbindelsen med kjøretøyenheten. 

2.2.2.14 Posi t ive Response Stop  Communication  (SID C2)  

DDP_016  Positivt svar på meldingen om å stanse kommunikasjon sendes av kjøretøyenheten for å bekrefte 

anmodningen om å stanse kommunikasjonen. 

2.2.2.15 Acknowledge Sub Message (SID 83)  

DDP_017  Delmeldingsbekreftelsen sendes av IDE-enheten for å bekrefte mottak av de enkelte delene av en 

melding som overføres som flere delmeldinger. Datafeltet inneholder den SID som mottas fra 

kjøretøyenheten, og en tobytes kode som følger: 

— MsgC + 1 bekrefter korrekt mottak av delmelding nummer MsgC. 

 Anmodning fra IDE-enhet til kjøretøyenheten om å sende neste delmelding 

— MsgC angir et problem ved mottak av delmelding nummer MsgC. 

 Anmodning fra IDE-enheten til kjøretøyenheten om å sende delmeldingen på nytt. 
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— FFFF ber om avslutning av meldingen. 

 Dette kan benyttes av IDE-enheten til å avslutte overføringen av meldingen fra kjøretøyenheten, 

uansett årsak. 

Den siste delmeldingen i en melding (LEN-byte < 255) kan bekreftes med en hvilken som helst av disse 

kodene, eller bekreftelse kan utelates. 

Svar fra kjøretøyenheten som består av flere delmeldinger, er: 

— Positive Response Transfer Data (SID 76) 

2.2.2.16 Negative Response (SID 7F)  

DDP_018  Som svar på ovennevnte anmodningsmeldinger sender kjøretøyenheten melding med negativt svar når 

kjøretøyenheten ikke kan etterkomme anmodningen. Datafeltene i meldingen inneholder svarets SID 

(7F), anmodningens SID og en kode som angir årsaken til det negative svaret. Følgende koder er 

tilgjengelige: 

— 10 generell avvisning 

 Handlingen kan ikke utføres av andre årsaker enn dem som er omtalt nedenfor. 

— 11 tjenesten støttes ikke 

 Anmodningens SID ble ikke forstått. 

— 12 delfunksjonen støttes ikke 

 Anmodningens DS eller TRTP ble ikke forstått, eller det er ikke flere delmeldinger å overføre. 

— 13 feil meldingslengde 

 Lengden av den mottatte meldingen er feil 

— 22 feil vilkår eller feil i anmodningssekvens 

 Tjenesten det spørres etter, er ikke aktiv, eller anmodningssekvensen er feil. 

— 31 anmodning er utenfor gyldig område 

 Anmodningens parameterpost (datafelt) er ikke gyldig. 

— 50 opplasting ikke godtatt 

 Anmodningen kan ikke utføres (kjøretøyenheten er ikke i korrekt funksjonsinnstilling, eller det er 

en intern feil i kjøretøyenheten). 

— 78 venter på svar 

 Handlingen det bes om, kan ikke utføres i tide, og kjøretøyenheten er ikke klar til å motta en ny 

anmodning. 

— FA-data er ikke tilgjengelig 

 Dataobjektet for en anmodning om dataoverføring er ikke tilgjengelig i kjøretøyenheten (det er 

f.eks. ikke satt inn noe kort …). 

2.2.3 Meldingsflyt 

En typisk meldingsflyt under en vanlig dataoverføringsprosedyre er som følger: 

IDE  VU 

Start Communication Request ⇨  

 ⇦ Positive Response 

Start Diagnostic Service Request ⇨  

 ⇦ Positive Response 

Request Upload ⇨  

 ⇦ Positive Response 
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IDE  VU 

Transfer Data Request Overview ⇨  

 ⇦ Positive Response 

Transfer Data Request #2 ⇨  

 ⇦ Positive Response #1 

Acknowledge Sub Message #1 ⇨  

 ⇦ Positive Response #2 

Acknowledge Sub Message #2 ⇨  

 ⇦ Positive Response #m 

Acknowledge Sub Message #m ⇨  

 ⇦ Positive Response (Data Field < 255 Bytes) 

Acknowledge Sub Message (optional) ⇨  

… 

Transfer Data Request #n ⇨  

 ⇦ Positive Response 

Request Transfer Exit ⇨  

 ⇦ Positive Response 

Stop Communication Request ⇨  

 ⇦ Positive Response 

2.2.4 Synkronisering 

DDP_019  Under normal drift er tidsparametrene i følgende figur relevante: 

Figur 1 

Meldingsflyt, synkronisering 
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der 

P1 = tidsrommet mellom bytene i svaret fra kjøretøyenheten, 

P2 = tidsrommet mellom slutten av anmodningen fra IDE-enheten og begynnelsen på svaret fra 

kjøretøyenheten, eller mellom slutten av bekreftelsen fra IDE-enheten og begynnelsen på det 

neste svaret fra kjøretøyenheten, 

P3 = tidsrommet mellom slutten av svaret fra kjøretøyenheten og begynnelsen på den nye 

anmodningen, eller mellom slutten av svaret fra kjøretøyenheten og begynnelsen på 

bekreftelsen fra IDE-enheten, eller mellom slutten på anmodningen fra IDE-enheten og 

begynnelsen på ny anmodning fra IDE-enheten dersom kjøretøyenheten ikke svarer, 

P4 = tidsrommet mellom bytene i anmodningen fra IDE-enheten, 

P5 = utvidet verdi for P3 for overføring fra kort. 

De tillatte verdiene for synkroniseringsparametrene vises i tabellen nedenfor (det utvidede KWP-

synkroniseringsparametersettet, som benyttes ved fysisk adressering for å øke hastigheten på 

kommunikasjonen). 

Synkroniseringsparameter 
Nedre grense- 

verdi (ms) 

Øvre grense- 

verdi (ms) 

P1 0 20 

P2 20 1000(*) 

P3 10 5000 

P4 5 20 

P5 10 20 minutter 

(*) Dersom kjøretøyenheten gir et negativt svar som inneholder en kode som betyr «anmodningen ble riktig mottatt, 

venter på svar», utvides denne verdien til samme øvre grenseverdi som for P3. 

2.2.5 Feilhåndtering 

Dersom en feil oppstår under meldingsutvekslingen, endres meldingsflyten etter hvilket utstyr som har oppdaget 

feilen, og meldingen som utløste feilen. 

I figur 2 og 3 vises framgangsmåtene for feilhåndtering for henholdsvis kjøretøyenheten og IDE-enheten. 

2.2.5.1 Fasen Start kommunikasjon 

DDP_020  Dersom IDE-enheten oppdager en feil i start kommunikasjon-fasen, enten i synkroniseringen eller i 

bitstrømmen, vil den vente i et tidsrom på P3min før den sender anmodningen på ny. 

DDP_021  Dersom kjøretøyenheten oppdager en feil i sekvensen fra IDE-enheten, skal den ikke sende noe svar, og 

vente på en ny melding med anmodning om å starte kommunikasjon innen et tidsrom på P3max. 

2.2.5.2 Kommunikasjonsfase  

To ulike feilhåndteringsområder kan defineres: 

1. Kjøretøyenheten oppdager en IDE-overføringsfeil 

DDP_022  For hver mottatte melding skal kjøretøyenheten oppdage eventuelle synkroniseringsfeil, byteform-

atfeil (f.eks. overtredelser med hensyn til start- og stoppbiter) og rammefeil (feil i antallet mottatte 

byte, feil kontrollsumbyte). 

DDP_023  Dersom kjøretøyenheten oppdager en av de ovennevnte feilene, sender den ikke noe svar og 

ignorerer den mottatte meldingen.  
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DDP_024  Kjøretøyenheten kan oppdage andre feil i den mottatte meldingens format eller innhold (f.eks.  

at meldingen ikke støttes) selv om meldingen oppfyller kravene til lengde og kontrollsum; i et  

slikt tilfelle skal kjøretøyenheten gi IDE-enheten melding med et negativt svar med angivelse av 

feilens art. 

Figur 2 

Håndtering av feil ved kjøretøyenhet 
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2. IDE-enheten oppdager en feil ved dataoverføringen fra kjøretøyenheten 

DDP_025  For hver mottatte melding skal IDE-enheten oppdage eventuelle synkroniseringsfeil, byteformatfeil 

(f.eks. overtredelser med hensyn til start- og stoppbiter) og rammefeil (feil i antallet mottatte byte, 

feil kontrollsumbyte). 

DDP_026  IDE-enheten skal oppdage feil i sekvensen, som feil økning av tellerne for delmeldinger i 

påfølgende mottatte meldinger. 

DDP_027  Dersom IDE-enheten oppdager en feil eller det ikke kom svar fra kjøretøyenheten innenfor 

tidsrommet P2max, blir meldingen med anmodningen sendt på ny, til den er sendt høyst tre ganger. 

Når det gjelder denne feilsøkingen, vil en bekreftelse på en delmelding bli ansett som en anmodning 

til kjøretøyenheten. 

DDP_028  IDE-enheten skal vente i et tidsrom på minst P3min før den begynner hver dataoverføring; 

ventetiden skal måles fra siste beregnede forekomst av en stoppbit etter at feilen ble oppdaget. 

Figur 3 

Håndtering av feil ved IDE-enheten 

 

2.2.6 Innhold i svarmelding 

I dette avsnittet angis innholdet av datafeltene i de ulike positive svarmeldingene. 

Dataelementene er definert i tillegg 1 (dataordliste). 

Merknad: For dataoverføring ved bruk av annengenerasjons utstyr representeres hvert dataelement på øverste nivå 

av en matrise av poster, selv om det inneholder bare én post. En matrise av poster starter med et meldingshode, som 

inneholder posttype, postens størrelse og antall poster. Matriser av poster betegnes som «…RecordArray» (med 

meldingshode) i tabellene nedenfor.  
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2.2.6.1 Posi t ive Response Transfer Data Overview  

DDP_029  Datafeltet i meldingen med positivt svar på oversikt over data til overføring skal gi følgende data i 

følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 01 Hex og med passende oppdeling og telling av 

delmeldinger: 

Datastruktur for 1. generasjon 

Dataelement  Merknad 

 

 

 Sikkerhetssertifikater for kjøretøyenhet 

 

 

 Kjøretøyidentifikasjon 

  Gjeldende dato og klokkeslett for kjøretøyenhet 

  Overføringstidsrom 

  Typer av kort som er satt inn i kjøretøyenheten 

  Tidligere dataoverføring fra kjøretøyenhet 

  Alle lagrede foretakslåser. Dersom avsnittet er tomt, 

sendes bare noOfLocks = 0 

  Alle kontrollposter som er lagret i kjøretøyenheten. 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare noOfControls = 0. 

  RSA-signatur for alle data (unntatt sertifikater) fra 

VehicleIdentificationNumber til siste byte i siste 

VuControlActivityRecord. 

 

Datastruktur for 2. generasjon 

Dataelement  Merknad 

  Sertifikat fra medlemsstaten 

  Sertifikat for kjøretøyenheten 

  Kjøretøyidentifikasjon 

  Kjøretøyets registreringsnummer 

  Gjeldende dato og klokkeslett for kjøretøyenhet 

  Overføringstidsrom 

  Typer av kort som er satt inn i kjøretøyenheten 

  Tidligere dataoverføring fra kjøretøyenhet 

  Alle lagrede foretakslåser. Dersom avsnittet er tomt, 

sendes bare et meldingshode for matrisen med 

noOfRecords = 0. 

  Alle kontrollposter som er lagret i kjøretøyenheten. 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare et meldingshode for 

matrisen med noOfRecords = 0. 

  ECC-signatur for alle foregående data unntatt 

sertifikatene. 
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2.2.6.2 Posi t ive Response Transfer Data Activi t ies  

DDP_030  Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av aktivitetsdata skal gi følgende 

data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 02 Hex og med passende oppdeling og telling av 

delmeldinger: 

Datastruktur for 1. generasjon 

Dataelement  Merknad 

  Dato for overført døgn 

  Kilometerstand ved det overførte døgnets slutt 

  Data om innsettings- og uttakssykluser for kort. 

— Dersom dette avsnittet ikke inneholder noen tilgjen-

gelige data, sendes bare noOfVuCardIWRecords = 0. 

— Når en VuCardIWRecord strekker seg over 00 (kortet 

ble satt inn foregående døgn) eller over 24 (kortet ble 

tatt ut følgende døgn), skal den vises i sin helhet for 

begge de aktuelle døgn. 

  Status for kortleseråpning kl. 00.00 og aktivitetsendringer 

som er registrert for det overførte døgnet. 

  Stedsdata registrert for det overførte døgnet. Dersom 

avsnittet er tomt, sendes bare noOfPlaceRecords = 0. 

  Data om særlige forhold som er registrert for det overførte 

døgnet. Dersom avsnittet er tomt, sendes bare 

noOfSpecificConditionRecords = 0. 

  RSA-signatur for alle data fra TimeReal til siste byte i 

siste post for særlige forhold. 
 

Datastruktur for 2. generasjon 

Dataelement  Merknad 

  Dato for overført døgn 

  Kilometerstand ved det overførte døgnets slutt 

  Data om innsettings- og uttakssykluser for kort. 

— Dersom dette avsnittet ikke inneholder noen 

tilgjengelige data, sendes bare et meldingshode for 

matrisen med noOfRecords = 0. 

— Når en VuCardIWRecord strekker seg over 00 (kortet 

ble satt inn foregående døgn) eller over 24 (kortet ble 

tatt ut følgende døgn), skal den vises i sin helhet for 

begge de aktuelle døgn. 

  Status for kortleseråpning kl. 00.00 og aktivitetsendringer 

som er registrert for det overførte døgnet. 

  Stedsdata registrert for det overførte døgnet. Dersom 

avsnittet er tomt, sendes bare et meldingshode for 

matrisen med noOfRecords = 0. 

  Kjøretøyets GNSS-posisjoner dersom førerens 

kontinuerlige kjøretid når et multiplum av tre timer. 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare et meldingshode for 

matrisen med noOfRecords = 0. 

  Data om særlige forhold som er registrert for det overførte 

døgnet. Dersom avsnittet er tomt, sendes bare et 

meldingshode for matrisen med noOfRecords = 0. 

  ECC-signatur for alle foregående data. 
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2.2.6.3 Posi t ive Response Transfer Data Events and  Fault s  

DDP_031  Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av datahendelser og -feil skal 

inneholde følgende data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 03 Hex og med passende 

oppdeling og telling av delmeldinger: 

Datastruktur for 1. generasjon 

Dataelement  Merknad 

  Alle feil som er lagret eller i ferd med å bli registrert i 

kjøretøyenheten. 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare noOfVuFaults = 0. 

  Alle hendelser (unntatt hastighetsoverskridelser) som er 

lagret eller er i ferd med å bli registrert i kjøretøyenheten.  

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare noOfVuEvents = 0. 

  Data om siste kontroll av hastighetsoverskridelse (dersom 

ingen data foreligger, sendes standardverdien). 

  Alle hendelser av typen hastighetsoverskridelse som er 

lagret i kjøretøyenheten. 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare noOfVuOver-

SpeedingEvents = 0. 

  Alle hendelser av typen tidsjustering som er lagret i 

kjøretøyenheten (utenfor rammen av en full kalibrering). 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare noOfVuTimeAdj-

Records = 0. 

  RSA-signatur for alle data fra noOfVuFaults til siste byte i 

siste post for tidsjustering. 
 

Datastruktur for 2. generasjon 

Dataelement  Merknad 

  Alle feil som er lagret eller i ferd med å bli registrert i 

kjøretøyenheten. 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare et meldingshode for 

matrisen med noOfRecords = 0. 

  Alle hendelser (unntatt hastighetsoverskridelser) som er 

lagret eller er i ferd med å bli registrert i kjøretøyenheten. 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare et meldingshode for 

matrisen med noOfRecords = 0. 

  Data om siste kontroll av hastighetsoverskridelse (dersom 

ingen data foreligger, sendes standardverdien). 

  Alle hendelser av typen hastighetsoverskridelse som er 

lagret i kjøretøyenheten. 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare et meldingshode for 

matrisen med noOfRecords = 0. 

  Alle hendelser av typen tidsjustering som er lagret i 

kjøretøyenheten (utenfor rammen av en full kalibrering). 

Dersom avsnittet er tomt, sendes bare et meldingshode for 

matrisen med noOfRecords = 0. 

   

  ECC-signatur for alle foregående data. 
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2.2.6.4 Positive Response Transfer Data Detailed Speed 

DDP_032  Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av detaljerte hastighetsdata skal 

inneholde følgende data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 04 Hex og med passende 

oppdeling og telling av delmeldinger: 

Datastruktur for 1. generasjon 

Dataelement  Merknad 

  Alle detaljerte hastighetsdata som er lagret i kjøretøyenhe-

ten (én hastighetsblokk per minutt der kjøretøyet har vært 

i bevegelse). 

60 hastighetsverdier per minutt (én per sekund). 

  RSA-signatur for alle data fra noOfSpeedBlocks til siste 

byte i siste hastighetsblokk. 

 

Datastruktur for 2. generasjon 

Dataelement  Merknad 

  Alle detaljerte hastighetsdata som er lagret i kjøretøyen-

heten (én hastighetsblokk per minutt der kjøretøyet har 

vært i bevegelse). 

60 hastighetsverdier per minutt (én per sekund). 

  ECC-signatur for alle foregående data. 

2.2.6.5 Posi t ive Response Transfer Data Technical  Data  

DDP_033  Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av tekniske data skal inneholde 

følgende data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 05 Hex og med passende oppdeling og 

telling av delmeldinger: 

Datastruktur for 1. generasjon 

Dataelement  Merknad 

   

   

  Alle kalibreringsposter som er lagret i kjøretøyenheten. 

  RSA-signatur for alle data fra vuManufacturerName til 

siste byte i siste VuCalibrationRecord. 
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Datastruktur for 2. generasjon 

Dataelement  Merknad 

   

  Alle paringer med bevegelsesfølere som er lagret i 

kjøretøyenheten 

  Alle koplinger for eksternt GNSS-utstyr som er lagret i 

kjøretøyenheten 

  Alle kalibreringsposter som er lagret i kjøretøyenheten. 

  Alle data om innsetting av kort som er lagret i kjøretøyen-

heten. 

   

   

  ECC-signatur for alle foregående data. 

2.3. Lagring av filer på eksterne lagringsmedier 

DDP_034  Når en dataoverføringssesjon har omfattet overføring av data fra en kjøretøyenhet, skal IDE-enheten 

lagre i én fysisk fil alle data som er mottatt fra kjøretøyenheten i løpet av overføringssesjonen i 

meldinger om positivt svar på dataoverføringer. Data som skal lagres, omfatter ikke meldingshoder, 

delmeldingstellere, tomme delmeldinger og kontrollsummer, men omfatter SID og TREP (bare for den 

første delmeldingen dersom det er flere delmeldinger). 

3.  PROTOKOLL FOR OVERFØRING FRA FARTSSKRIVERKORT 

3.1. Virkeområde 

I dette avsnittet beskrives direkte overføring av data fra et fartsskriverkort til en IDE-enhet. IDE-enheten er ikke en 

del av det sikre miljøet, og derfor utføres det ingen autentisering mellom kortet og IDE-enheten. 

3.2. Definisjoner 

Overføringssesjon: Hver gang data overføres fra et kort med integrert(e) krets(er). Sesjonen omfatter hele 

framgangsmåten, fra kortleserens tilbakestilling av kortet med integrert krets til kortet med 

integrert krets deaktiveres (uttak av kort eller neste tilbakestilling). 

Signert datafil: En fil fra smartkortet. Filen overføres til kortleseren som ren tekst. På smartkortet hashes og 

signeres filen, og signaturen overføres til kortgrensesnittenheten. 

3.3. Overføring fra kort 

DDP_035  Overføring fra et fartsskriverkort omfatter følgende trinn: 

— Overføring av kortets fellesopplysninger i de grunnleggende filene  og . Disse opplysningene 

er valgfrie og sikres ikke med elektronisk signatur. 

— Overføring av de grunnleggende filene  (eller ) og 

. Disse opplysningene sikres ikke med elektronisk signatur. 

 Det er obligatorisk å overføre disse filene for hver overføringssesjon. 

— Overføring av de andre grunnleggende filene med applikasjonsdata (i  og 

 dersom relevant) unntatt den grunnleggende filen . Disse 

opplysningene er sikret med elektronisk signatur. 

— Ved hver overføringssesjon er det obligatorisk å overføre minst de grunnleggende filene 

 og .  
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— Ved overføring av sjåførkort er det dessuten obligatorisk å overføre følgende grunnleggende filer: 

 

— Ved overføring fra sjåførkort skal datoen  i den grunnleggende filen 

 oppdateres. 

— Ved overføring fra verkstedkort skal kalibreringstelleren i den grunnleggende filen 

 tilbakestilles. 

— Ved overføring fra verkstedkort skal  ikke overføres. 

3.3.1 Initialiseringssekvens 

DDP_036  IDE-enheten skal innlede sekvensen som følger: 

Kort Retning IDE-enhet/kortleser Betydning/merknader 

 ⇦ Tilbakestilling av maskinvare  

ATR ⇨   

Protokollparametrer kan benyttes for å gå over til en høyere overføringshastighet når dette støttes av 

smartkortet. 

3.3.2 Sekvens for usignerte datafiler 

DDP_037 Sekvensen for overføring av ICC, IC, Card_Certificate (eller CardSignCertificate) og CA_Certificate er 

som følger: 

Kort Retning IDE-enhet/kortleser Betydning/merknader 

 ⇦ Select File Velg fil etter filidentifikatorer 

OK ⇨   

 ⇦ Read Binary Dersom filen inneholder mer 

data enn bufferstørrelsen på 

leseren eller kortet, må 

kommandoen gjentas til hele 

filen er lest. 

Fildata 

OK 

⇨ Lagre data på eksternt 

lagringsmedium 

i samsvar med datalagrings-

format 3.4 

Merknad 1: Før den grunnleggende filen Card_Certificate (eller CardSignCertificate) velges, må 

fartsskriverapplikasjonen være valgt (velges ved hjelp av applikasjonsidentifikator). 

Merknad 2: Valg og lesing av en fil kan også utføres i ett trinn ved hjelp av en Read Binary-kommando 

med en kort EF-identifikator.  
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3.3.3 Sekvens for signerte datafiler 

DDP_038  Følgende sekvens skal benyttes for hver av følgende filer som må overføres med tilhørende signatur: 

Kort Retning IDE-enhet/kortleser Betydning/merknader 

 ⇦ Select File  

OK ⇨   

 ⇦ Perform Hash of File Beregner hash-verdien av 

datainnholdet av den valgte 

filen ved hjelp av den 

fastsatte hash-algoritmen i 

samsvar med tillegg 11. 

Denne kommandoen er ikke 

en ISO-kommando. 

Beregn Hash of File og lagre 

hash-verdien midlertidig 

   

OK ⇨   

 ⇦ Read Binary Dersom filen inneholder flere 

data enn bufferen til leseren 

eller kortet kan inneholde, må 

kommandoen gjentas til hele 

filen er lest. 

Fildata 

OK 

⇨ Lagre mottatte data på 

eksternt lagringsmedium 

i samsvar med datalagrings-

format 3.4 

 ⇦ PSO: Compute Digital 

Signature 

 

Utfør sikkerhetsoperasjonen 

«beregn elektronisk signatur» 

(Compute Digital Signature) 

ved hjelp av den midlertidig 

lagrede hash-verdien 

   

Signatur 

OK 

⇨ Dataene tilføyes til tidligere 

lagrede data på eksternt 

lagringsmedium 

i samsvar med datalagrings-

format 3.4 

Merknad: Valg og lesing av en fil kan også utføres i ett trinn ved hjelp av en Read Binary-kommando 

med en kort EF-identifikator. I dette tilfellet kan den grunnleggende filen velges og leses før 

kommandoen Perform Hash of File utføres. 

3.3.4 Sekvens for tilbakestilling av kalibreringstelleren 

DDP_039  Sekvensen for tilbakestilling av telleren  i den grunnleggende 

filen  på et verkstedkort er som følger: 

Kort Retning IDE-enhet/kortleser Betydning/merknader 

 ⇦ Select File EF 

Card_Download 

Velg fil etter filidentifikatorer 

OK ⇨   
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Kort Retning IDE-enhet/kortleser Betydning/merknader 

 ⇦ Update Binary 

NoOfCalibrationsSinceDownl

oad = ‘00 00’ 

 

tilbakestiller kortets 

overføringsnummer 

   

OK ⇨   

Merknad: Valg og oppdatering av en fil kan også utføres i ett trinn ved hjelp av en Update Binary-

kommando med en kort EF-identifikator. 

3.4. Format for lagring av data 

3.4.1 Innledning 

DDP_040  De overførte dataene må lagres etter følgende vilkår: 

— Dataene skal lagres transparent. Det betyr at byterekkefølgen og rekkefølgen av bitene i byten som 

overføres fra kortet, må bevares ved lagringen. 

— Alle filer på kortet som overføres i en overføringssesjon, lagres i én enkelt fil på det eksterne 

lagringsmediet. 

3.4.2 Filformat 

DDP_041  Filformatet er en sammenkjeding av flere TLV-objekter. 

DDP_042  Etiketten for en grunnleggende fil skal være filidentifikatoren pluss tilføyelsen '00'. 

DDP_043  Etiketten for en grunnleggende fils signatur skal være filens filidentifikator pluss tilføyelsen '01'. 

DDP_044  Lengden er en verdi på to byte. Verdien definerer antall byte i verdifeltet. Verdien 'FF FF' i lengdefeltet 

er forbeholdt framtidig bruk. 

DDP_045  Når en fil ikke overføres, skal ikke noe som gjelder filen, lagres (ingen etikett og ingen nullengde). 

DDP_046  En signatur skal lagres som neste TLV-objekt rett etter TLV-objektet som inneholder filens data. 

Definisjon Betydning Lengde 

FID (2 byte) || '00' Etikett for grunnleggende fil 

(filidentifikator) 

3 byte 

FID (2 byte) || '01' Etikett for grunnleggende fils 

signatur (filidentifikator) 

3 byte 

xx xx Lengde på verdifelt 2 byte 

Eksempel på data i en overføringsfil på et eksternt lagringsmedium: 

Etikett Lengde Verdi 

  Data i EF ICC 

  Data i EF Card_Certificate 

  … 

  Data i EF  

  Signaturen til EF  
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4.  OVERFØRING AV ET FARTSSKRIVERKORT VIA EN KJØRETØYENHET 

DDP_047  Kjøretøyenheten må gjøre det mulig å overføre innholdet av et sjåførkort som er satt inn i en tilkoplet 

IDE-enhet. 

DDP_048  IDE-enheten skal sende en melding med anmodning om overføring av kortdata til kjøretøyenheten for å 

initialisere denne overføringsmodusen (se 2.2.2.9.). 

DDP_049  Kjøretøyenheten skal deretter overføre hele kortet, fil for fil, i samsvar med protokollen for 

kortoverføring som fastsatt i nr. 3, og videresende alle data som er mottatt fra kortet, til IDE-enheten i 

korrekt TLV-filformat (se 3.4.2.) og innkapslet i en melding om positivt svar på overføring av data. 

DDP_050  IDE-enheten skal hente kortdata fra meldingen med positivt svar på overføring av data (og fjerne alle 

meldingshoder, SID, TREP, delmeldingstellere og kontrollsummer) og lagre dem i én fysisk fil som 

beskrevet i nr. 2.3. 

DDP_051  Kjøretøyenheten skal deretter eventuelt oppdatere filen  eller filen 

 på sjåførkortet. 

 _____  
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1.  INNLEDNING 

Dette tillegget beskriver hvordan data utveksles mellom en kjøretøyenhet og prøvingsutstyr via K-linjen, som er en del 

av kalibreringsgrensesnittet beskrevet i tillegg 6. Det beskriver også kontrollen av inn-/utdatalinjen på kalibre-

ringstilkoplingen. 

Opprettelse av K-linjekommunikasjon er beskrevet i avsnitt 4, «Kommunikasjonstjenester». 

I dette tillegget benyttes begrepet «diagnosesesjoner» for å bestemme omfanget av K-linjekontroll under ulike forhold. 

Standardsesjonen er «StandardDiagnosticSession», der alle data kan leses fra en kjøretøyenhet, men ingen data kan 

skrives til en kjøretøyenhet. 

Valg av diagnosesesjon er beskrevet i avsnitt 5, «Administrasjonstjenester». 

Dette tillegget skal anses som relevant for begge generasjoner av kjøretøyenheter og verkstedkort, i samsvar med 

kravene til samvirkingsevne fastsatt i denne forordning. 

CPR_001  Ved hjelp av «ECUProgrammingSession» kan data legges inn i kjøretøyenheten. Ved innlegging av 

kalibreringsdata skal kjøretøyenheten i tillegg være i kalibreringsmodus (CALIBRATION). 

Dataoverføring via K-linje er beskrevet i avsnitt 6, «Dataoverføringstjenester». Formatet for dataene som 

overføres, er nærmere omtalt i avsnitt 8, «Formater for dataRecords». 

CPR_002  Ved hjelp av «ECUAdjustmentSession» kan valg av I/U-modus for I/U-signallinjen (for kalibrering) gjøres 

via K-linjegrensesnittet. Kontroll av I/U-signallinjen (for kalibrering) er beskrevet i avsnitt 7, «Kontroll av 

prøvingsimpulser — funksjonsenhet for kontroll av inn-/utdata». 

CPR_003  I hele dette dokumentet omtales prøvingsutstyrets adresse som «tt». Selv om det kan være foretrukne 

adresser for prøvingsutstyr, skal kjøretøyenheten svare korrekt på alle prøvingsutstyrsadresser. Den fysiske 

adressen til kjøretøyenheten er 0xEE. 

2.  TERMER, DEFINISJONER OG REFERANSER 

Protokollene, meldingene og feilkodene er hovedsakelig basert på et utkast til ISO 14229-1 (Road vehicles — 

Diagnostic systems — Part 1: Diagnostic services, utgave 6 av 22. februar 2001). 

Bytekoding og heksadesimalverdier benyttes for tjenesteidentifikatorene, tjenesteanmodningene og -svarene og 

standardparametrene. 

Termen «prøvingsutstyr» viser til utstyret som benyttes til å legge inn programmerings-/kalibreringsdata i 

kjøretøyenheten. 

Termene «klient» og «server» viser til henholdsvis prøvingsutstyret og kjøretøyenheten. 

Termen ECU står for «electronic control unit» (elektronisk kontrollenhet) og viser til kjøretøyenheten. 
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 Referanser: 

ISO 14230-2: Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword protocol 2000 — Part 2: Data Link Layer. 

First edition: 1999. 

Vehicles — Diagnostic. 

3.  OVERSIKT OVER TJENESTER 

3.1. Tilgjengelige tjenester 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over tjenestene som vil være tilgjengelige i fartsskriveren, og som er fastsatt i dette 

dokumentet. 

CPR_004  Tabellen angir tjenestene som er tilgjengelige i en aktivert diagnosesesjon. 

— I første kolonne er tilgjengelige tjenester oppført. 

— I annen kolonne står avsnittsnummeret i dette tillegget der tjenesten er nærmere beskrevet. 

— I tredje kolonne angis verdier tildelt tjenesteidentifikatorer for anmodningsmeldinger. 

— I fjerde kolonne angis tjenestene i «StandardDiagnosticSession» (SD) som skal iverksettes i hver 

kjøretøyenhet. 

— I femte kolonne angis tjenestene i «ECUAdjustmentSession (ECUAS) som skal iverksettes for å 

muliggjøre kontroll av I/U-signallinjen i kalibreringstilkoplingen på frontpanelet til kjøretøyenheten. 

— I sjette kolonne angis tjenestene i «ECUProgrammingSession» (ECUPS) som skal iverksettes for å 

muliggjøre programmering av parametrer i kjøretøyenheten. 

Tabell 1 

Tabell med sammendrag av tjenesteidentifikatorverdier 

 Diagnosesesjoner 

Navn på diagnosetjeneste Avsnitt 
Verdi for 

tjeneste-ID 
SD ECUAS ECUPS 

StartCommunication 4.1 81    

StopCommunication 4.2 82    

TesterPresent 4.3 3E    

StartDiagnosticSession 5.1 10    

SecurityAccess 5.2 27    

ReadDataByIdentifier 6.1 22    

WriteDataByIdentifier 6.2 2E    

InputOutputControlByIdentifier 7.1 2F    

 Dette symbolet betyr at vedkommende tjeneste er obligatorisk i denne diagnosesesjonen. 

 Der det ikke er noe symbol, betyr det at denne tjenesten ikke er tillatt i diagnosesesjonen. 
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3.2. Svarkoder 

Svarkoder er definert for hver tjeneste. 

4.  KOMMUNIKASJONSTJENESTER 

Noen tjenester er nødvendige for å opprette og opprettholde kommunikasjon. De vises ikke i applikasjonslaget. De 

tilgjengelige tjenestene er beskrevet i følgende tabell: 

Tabell 2 

Kommunikasjonstjenester 

Navn på tjeneste Beskrivelse 

StartCommunication Klienten ber om å starte en kommunikasjonssesjon med én eller flere servere. 

StopCommunication Klienten ber om at aktuell kommunikasjonssesjon avsluttes. 

TesterPresent Klienten angir overfor serveren at forbindelsen fortsatt er aktiv. 

CPR_005  Tjenesten StartCommunication benyttes for å begynne kommunikasjon. Utførelse av enhver tjeneste 

forutsetter at kommunikasjon opprettes, og at kommunikasjonsparametrene er tilpasset ønsket modus. 

4.1. Tjenesten StartCommunication 

CPR_006  Ved mottak av StartCommunication-indikasjon skal kjøretøyenheten kontrollere om den ønskede 

kommunikasjonsforbindelsen kan opprettes under de aktuelle forhold. Gyldige forhold for opprettelse av 

en kommunikasjonsforbindelse er beskrevet i ISO-dokument 14230-2. 

CPR_007  Deretter skal kjøretøyenheten utføre alle operasjoner som er nødvendige for å opprette kommunikasjons-

forbindelsen og sende et StartCommunication-svar med valgte parametrer for positivt svar. 

CPR_008  Dersom en kjøretøyenhet som allerede er initialisert (og som er i en diagnosesesjon), mottar en ny 

StartCommunication-anmodning (f.eks. pga. feilretting i prøvingsutstyret), skal anmodningen godtas og 

kjøretøyenheten initialiseres på nytt. 

CPR_009  Dersom kommunikasjonsforbindelsen av en eller annen grunn ikke kan opprettes, skal kjøretøyenheten 

fortsette med å fungere på samme vilkår som umiddelbart før forsøket på å opprette kommunikasjons-

forbindelsen. 

CPR_010  Meldingen med StartCommunication-anmodningen må være fysisk adressert. 

CPR_011  Initialiseringen av kjøretøyenheten for tjenester utføres ved hjelp av «hurtiginitialisering»: 

— Før enhver aktivitet er det en periode med tomgangstid for databussen. 

— Prøvingsutstyret sender deretter et initialiseringsmønster. 

— Alle opplysninger som er nødvendige for å opprette kommunikasjonsforbindelsen, ligger i svaret fra 

kjøretøyenheten. 

CPR_012  Etter at initialiseringen er fullført, 

— settes alle kommunikasjonsparametrer til verdier som er definert i tabell 4, ut fra nøkkelbytene, 

— venter kjøretøyenheten på den første anmodningen fra prøvingsutstyret,  
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— er kjøretøyenheten i standard diagnosemodus, dvs. StandardDiagnosticSession, 

— er I/U-signallinjen for kalibrering i standardtilstand, dvs. deaktivert. 

CPR_014  Overføringshastigheten på K-linjen skal være 10 400 baud. 

CPR_016  Hurtiginitialiseringen starter ved at prøvingsutstyret sender et oppvåkningsmønster (Wup) på K-linjen. 

Etter tomgangstiden på K-linjen begynner mønsteret med en Tinil-lavtid. Prøvingsutstyret overfører den 

første biten av StartCommunication-tjenesten etter en periode med Twup etter den første fallende kanten. 

 

CPR_017  Synkroniseringsverdiene for hurtiginitialisering og kommunikasjon generelt er beskrevet i tabellene 

nedenfor. Det er ulike muligheter for tomgangstid: 

— Første overføring etter at strømmen er slått på, Tidle = 300 ms. 

— Etter avslutning av en StopCommunication-tjeneste, Tidle = P3 min. 

— Etter brudd på kommunikasjonen ved tidsavbrudd P3 max, Tidle = 0. 

Tabell 3 

Synkroniseringsverdier for hurtiginitialisering 

Parameter Laveste verdi Høyeste verdi 

Tinil 25 ± 1 ms 24 ms 26 ms 

Twup 50 ± 1 ms 49 ms 51 ms 

Tabell 4 

Synkroniseringsverdier for kommunikasjon 

Synkroniserings-

parameter 
Parameterbeskrivelse 

Nedre grenseverdi 

(ms) 

Øvre grenseverdi 

(ms) 

laveste høyeste 

P1 Tid mellom byte for svar fra kjøretøyenheten 0 20 

P2 Tid mellom anmodning fra prøvingsutstyr og svar 

fra kjøretøyenhet, eller to svar fra kjøretøyenheten 

25 250 

P3 Tid mellom slutt på svar fra kjøretøyenhet og start 

på ny anmodning fra prøvingsutstyret 

55 5000 

P4 Tid mellom byte for anmodning fra prøvingsutstyret 5 20 
  

Oppvåknings-
mønster Twup 

Prøvingsutstyr 

Start 
Communication 

K-linje 

Tomgangstid 

Tidle 

Tinil Start 
Communication 
Positive Response 

P2 P3 

VU Tester 

Service 

Request 

VU 

Service 

Response 

P4 
Tid mellom byte 
Prøvingsutstyr 

P1 
Tid mellom byte 
Kjøretøyenhet (VU) 
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CPR_018  Meldingsformatet for hurtiginitialisering er beskrevet i følgende tabeller: (MERK: «Hex» betyr 

heksadesimaler) 

Tabell 5 

Melding om StartCommunication-anmodning 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 81 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Tjenesteidentifikator for StartCommunication-

anmodning 

81 SCR 

#5 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 6 

Melding om positivt svar på StartCommunication 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på Start-

Communication 

C1 SCRPR 

#6 Nøkkelbyte 1 EA KB1 

#7 Nøkkelbyte 2 8F KB2 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

CPR_019  Det finnes ikke noe negativt svar på StartCommunication-anmodningen; dersom det ikke er noe positivt 

svar å overføre, blir kjøretøyenheten ikke initialisert, ingenting overføres, og enheten fortsetter i normal 

driftsmodus. 

4.2. Tjenesten StopCommunication 

4.2.1 Meldingsbeskrivelse 

Formålet med denne tjenesten i kommunikasjonslaget er å avslutte en kommunikasjonssesjon. 

CPR_020  Ved mottak av StopCommunication-indikasjon skal kjøretøyenheten kontrollere om kommunikasjonen kan 

avsluttes under de aktuelle forhold. I så fall skal kjøretøyenheten utføre alle nødvendige operasjoner for å 

avslutte kommunikasjonen.  
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CPR_021  Dersom kommunikasjonen kan avsluttes, skal kjøretøyenheten sende et StopCommunication-svar med 

valgte parametrer for positivt svar før kommunikasjonen avsluttes. 

CPR_022  Dersom kommunikasjonen av en eller annen grunn ikke kan avsluttes, skal kjøretøyenheten sende et 

StopCommunication-svar med valgt parameter for negativt svar. 

CPR_023  Dersom kjøretøyenheten oppdager tidsavbrudd av P3 max, skal kommunikasjonen avsluttes uten at det 

sendes svar. 

4.2.2 Meldingsformat 

CPR_024  Meldingsformatene for StopCommunication-primitivene er beskrevet i følgende tabeller: 

Tabell 7 

Melding om StopCommunication-anmodning 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 01 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for StopCommunication-

anmodning 

82 SPR 

#6 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 8 

Melding om positivt svar på StopCommunication 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 01 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på Stop-

Communication 

C2 SPRPR 

#6 Kontrollsum 00-FF CS 
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Tabell 9 

Melding om negativt svar på StopCommunication 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for negativt svar 7F NR 

#6 Tjenesteidentifikator for StopCommunication-

anmodning 

82 SPR 

#7 responseCode = generalReject 10 RC_GR 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

4.2.3 Parameterdefinisjon 

Denne tjenesten krever ingen parameterdefinisjon. 

4.3. Tjenesten TesterPresent 

4.3.1 Meldingsbeskrivelse 

Tjenesten TesterPresent brukes av prøvingsutstyret til å angi for serveren at det fortsatt er i aktiv forbindelse med den, 

for å hindre at serveren automatisk går tilbake til vanlig drift og eventuelt stanser kommunikasjonen. Tjenesten, som 

sendes med jevne mellomrom, holder diagnosesesjonen/kommunikasjonen aktiv ved at P3-telleren tilbakestilles hver 

gang en anmodning om denne tjenesten mottas. 

4.3.2 Meldingsformat 

CPR_079  Meldingsformatene for TesterPresent-primitivene er beskrevet i tabellene nedenfor. 

Tabell 10 

Melding om TesterPresent-anmodning 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 02 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for TesterPresent-

anmodning 

3E TP 
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Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#6 Delfunksjon = responseRequired = [ yes 01 RESPREQ_Y 

no ] 02 RESPREQ_NO 

#7 Kontrollsum 00-FF CS 

CPR_080 Dersom parameteren responseRequired settes til «yes», skal serveren svare med følgende positive 

svarmelding. Dersom parameteren er satt til «no», sender ikke serveren noe svar. 

Tabell 11 

Melding om positivt svar på TesterPresent 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 01 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på Tester-

Present 

7E TPPR 

#6 Kontrollsum 00-FF CS 

CPR_081  Tjenesten skal støtte følgende negative svarkoder: 

Tabell 12 

Melding om negativt svar på TesterPresent 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for negativt svar 7F NR 

#6 Tjenesteidentifikator for TesterPresent-anmodning 3E TP 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/431 

 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#7 responseCode = [SubFunctionNotSupported-

InvalidFormat 

12 RC_SFNS_IF 

incorrectMessageLength] 13 RC_IML 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

5.  ADMINISTRASJONSTJENESTER 

De tilgjengelige tjenestene er beskrevet i følgende tabell: 

Tabell 13 

Administrasjonstjenester 

Navn på tjeneste Beskrivelse 

StartDiagnosticSession Klienten ber om å starte en diagnosesesjon med en kjøretøyenhet. 

SecurityAccess Klienten ber om tilgang til funksjoner som er forbeholdt autoriserte brukere. 

5.1. Tjenesten StartDiagnosticSession 

5.1.1 Meldingsbeskrivelse 

CPR_025  Tjenesten StartDiagnosticSession brukes til å aktivere ulike diagnosesesjoner i serveren. En diagnosesesjon 

aktiverer et bestemt sett tjenester som angitt i tabell 17. En sesjon kan aktivere tjenester som er spesifikke 

for kjøretøyprodusenten, og som ikke omtales i dette dokumentet. Reglene for iverksetting skal oppfylle 

følgende krav: 

— Det skal til enhver tid være nøyaktig én diagnosesesjon aktiv i kjøretøyenheten. 

— Kjøretøyenheten skal alltid starte StandardDiagnosticSession når den slås på. Dersom ingen annen 

diagnosesesjon startes, skal StandardDiagnosticSession være åpen så lenge kjøretøyenheten er slått på. 

— Dersom prøvingsutstyret sender anmodning om en diagnosesesjon som allerede er åpen, skal 

kjøretøyenheten sende melding om et positivt svar. 

— Hver gang prøvingsutstyret sender anmodning om en ny diagnosesesjon, skal kjøretøyenheten først 

sende melding om positivt svar på anmodning om StartDiagnosticSession før den nye sesjonen åpnes i 

kjøretøyenheten. Dersom kjøretøyenheten ikke er i stand til å starte den nye diagnosesesjonen som det 

sendes anmodning om, skal den sende melding om negativt svar på StartDiagnosticSession, og aktuell 

sesjon skal fortsette. 

CPR_026  En diagnosesesjon skal startes bare dersom det er opprettet kommunikasjon mellom klienten og 

kjøretøyenheten. 

CPR_027  Synkroniseringsparametrene som er definert i tabell 4, skal være aktive etter en vellykket Start-

DiagnosticSession med parameteren diagnosticSession satt til «StandardDiagnosticSession» i anmodnings-

meldingen dersom en annen diagnosesesjon tidligere var aktiv.  
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5.1.2 Meldingsformat 

CPR_028  Meldingsformatene for StartDiagnosticSession-primitivene er beskrevet i følgende tabeller: 

Tabell 14 

Melding om StartDiagnosticSession-anmodning 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 02 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for StartDiagnosticSession-

anmodning 

10 STDS 

#6 diagnosticSession = [én verdi fra tabell 17] xx DS_… 

#7 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 15 

Melding om positivt svar på StartDiagnosticSession 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 02 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på Start-

DiagnosticSession 

50 STDSPR 

#6 diagnosticSession = [samme verdi som i byte #6 i 

tabell 14] 

xx DS_… 

#7 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 16 

Melding om negativt svar på StartDiagnosticSession 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 
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Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for negativt svar 7F NR 

#6 Tjenesteidentifikator for StartDiagnosticSession-

anmodning 

10 STDS 

#7 ResponseCode = [subFunctionNotSupported(a) 12 RC_SFNS 

incorrectMessageLength(b) 13 RC_IML 

conditionsNotCorrect(c) 22 RC_CNC 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

(a) – verdien som er satt inn i byte #6 i anmodningsmeldingen, støttes ikke, dvs. finnes ikke i tabell 17, 

(b) – lengden på meldingen er feil, 

(c) – kriteriene for anmodningen StartDiagnosticSession er ikke oppfylt. 

5.1.3 Parameterdefinisjon 

CPR_029  Parameteren diagnosticSession (DS_) brukes av tjenesten StartDiagnosticSession til å velge en nærmere 

bestemt atferd av serveren eller serverne. Følgende diagnosesesjoner er angitt i dette dokumentet: 

Tabell 17 

Definisjon av verdier for diagnosticSession 

Hex Beskrivelse Huskesymbol 

81 StandardDiagnosticSession 

Denne diagnosesesjonen muliggjør aktivering av alle tjenester angitt i 

tabell 1 kolonne 4 «SD». Disse tjenestene gir mulighet for lesing av data fra 

en server (kjøretøyenhet). Diagnosesesjonen er aktiv etter vellykket 

initialisering mellom klienten (prøvingsutstyret) og serveren 

(kjøretøyenheten). Denne diagnosesesjonen kan overskrives av andre 

diagnosesesjoner angitt i dette avsnittet. 

SD 

85 ECUProgrammingSession 

Denne diagnosesesjonen muliggjør aktivering av alle tjenester angitt i 

tabell 1 kolonne 6 «ECUPS». Disse tjenestene støtter minneprogrammering 

av en server (kjøretøyenhet). Denne diagnosesesjonen kan overskrives av 

andre diagnosesesjoner angitt i dette avsnittet. 

ECUPS 

87 ECUAdjustmentSession 

Denne diagnosesesjonen muliggjør aktivering av alle tjenester angitt i tabell 

1 kolonne 5 «ECUAS». Disse tjenestene støtter inn-/utdatastyring for en 

server (kjøretøyenhet). Denne diagnosesesjonen kan overskrives av andre 

diagnosesesjoner angitt i dette avsnittet. 

ECUAS 
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5.2. Tjenesten SecurityAccess 

Skriving av kalibreringsdata er ikke mulig med mindre kjøretøyenheten er i kalibreringsmodus (CALIBRATION). For 

å få tilgang til kalibreringsmodus (CALIBRATION) må man sette et gyldig verkstedkort i kjøretøyenheten og legge inn 

riktig PIN-kode. 

Når kjøretøyenheten er i kalibrerings- eller kontrollmodus (CALIBRATION eller CONTROL), er tilgang til inn-/ 

utdatalinjen for kalibrering også mulig. 

Tjenesten SecurityAccess gir mulighet til å legge inn PIN-koden og angi overfor prøvingsutstyret om kjøretøyenheten 

er i kalibreringsmodus CALIBRATION) eller ikke. 

Det kan godtas at PIN-koden legges inn på andre måter. 

5.2.1 Meldingsbeskrivelse 

Tjenesten SecurityAccess består av SecurityAccess-meldingen «requestSeed», som senere eventuelt følges av en 

«sendKey»-melding. Tjenesten SecurityAccess må utføres etter tjenesten StartDiagnosticSession. 

CPR_033  Prøvingsutstyret skal bruke SecurityAccess-meldingen «requestSeed» for å kontrollere om kjøretøyenheten 

er klar til å motta en PIN-kode. 

CPR_034  Dersom kjøretøyenheten allerede er i kalibreringsmodus (CALIBRATION), skal den svare på 

anmodningen ved å sende en startverdi på 0x0000 ved hjelp av tjenesten positivt svar på SecurityAccess. 

CPR_035  Dersom kjøretøyenheten er klar til å motta en PIN-kode for verifisering ved hjelp av et verkstedkort, skal 

den svare på anmodningen ved å sende en startverdi som er større enn 0x0000 ved hjelp av tjenesten 

positivt svar på SecurityAccess. 

CPR_036  Dersom kjøretøyenheten ikke er klar til å motta en PIN-kode fra prøvingsutstyret, enten fordi 

verkstedkortet som er satt inn, ikke er gyldig, eller fordi det ikke er satt inn noe verkstedkort, eller fordi 

kjøretøyenheten venter å få overført den påkrevde PIN-koden på en annen måte, skal den svare på 

anmodningen ved å sende et negativt svar fulgt av en svarkode som er satt til conditionsNotCorrect-

OrRequestSequenceError. 

CPR_037  Prøvingsutstyret skal til slutt bruke SecurityAccess-meldingen «sendKey» til å sende en PIN-kode til 

kjøretøyenheten. For å gi tid til kortautentiseringsprosessen skal kjøretøyenheten bruke den negative 

svarkoden requestCorrectlyReceived-ResponsePending for å forlenge svartiden. Lengste svartid skal 

imidlertid ikke overskride fem minutter. Så snart den ønskede tjenesten er fullført, skal kjøretøyenheten 

sende en positiv svarmelding eller en negativ svarmelding med en annen svarkode enn førstnevnte. Den 

negative svarkoden requestCorrectlyReceived-ResponsePending kan gjentas av kjøretøyenheten til den 

ønskede tjenesten er fullført og den endelige svarmeldingen er sendt. 

CPR_038  Kjøretøyenheten skal svare på denne anmodningen med tjenesten positivt svar på SecurityAccess bare når 

den er i kalibreringsmodus (CALIBRATION). 

CPR_039  I følgende tilfeller skal kjøretøyenheten svare på denne anmodningen med et negativt svar med svarkoden 

satt til 

— subFunctionNot supported: ugyldig format for delfunksjonsparameteren (accessType), 

— conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError: kjøretøyenheten er ikke klar til å motta innlegging av 

en PIN-kode, 

— invalidKey: PIN-koden er ikke gyldig, og antall PIN-kontrollforsøk er ikke overskredet, 

— exceededNumberOfAttempts: PIN-koden er ikke gyldig, og antall PIN-kontrollforsøk er overskredet, 

— generalReject: PIN-koden er riktig, men gjensidig autentisering med verkstedkortet mislyktes.  
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5.2.2 Meldingsformat — SecurityAccess — requestSeed 

CPR_040  Meldingsformatene for SecurityAccess «requestSeed»-primitivene er beskrevet i følgende tabeller: 

Tabell 18 

SecurityAccess-anmodning — requestSeed-melding 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 02 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for SecurityAccess-

anmodning 

27 SA 

#6 accessType — requestSeed 7D AT_RSD 

#7 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 19 

Melding om positivt svar på SecurityAccess — requestSeed 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 04 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på 

SecurityAccess 

67 SAPR 

#6 accessType — requestSeed 7D AT_RSD 

#7 Høy startverdi (Seed High) 00-FF SEEDH 

#8 Lav startverdi (Seed Low) 00-FF SEEDL 

#9 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 20 

Melding om negativt svar på SecurityAccess 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 
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Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for negativeResponse 7F NR 

#6 Tjenesteidentifikator for SecurityAccess-anmodning 27 SA 

#7 responseCode = [conditionsNotCorrectOrReque

stSequenceError 

22 RC_CNC 

incorrectMessageLength] 13 RC_IML 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

5.2.3 Meldingsformat — SecurityAccess — sendKey 

CPR_041  Meldingsformatene for SecurityAccess «sendKey»-primitivene er beskrevet i følgende tabeller: 

Tabell 21 

SecurityAccess-anmodning — sendKey-melding 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Byte for ekstra lengde m+2 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for SecurityAccess-

anmodning 

27 SA 

#6 accessType — sendKey 7E AT_SK 

#7 til #m + 6 Nøkkel #1 (høy) xx KEY 

… …  

Nøkkel #m (lav, m må være minst 4 og høyst 8) xx  

#m + 7 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 22 

Melding om positivt svar på SecurityAccess — sendKey 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 
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Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#4 Byte for ekstra lengde 02 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på 

SecurityAccess 

67 SAPR 

#6 accessType — sendKey 7E AT_SK 

#7 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 23 

Melding om negativt svar på SecurityAccess 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for NegativeResponse 7F NR 

#6 Tjenesteidentifikator for SecurityAccess-anmodning 27 SA 

#7 ResponseCode = [generalReject 10 RC_GR 

subFunctionNotSupported 12 RC_SFNS 

incorrectMessageLength 13 RC_IML 

conditionsNotCorrectOrReques

tSequenceError 

22 RC_CNC 

invalidKey 35 RC_IK 

exceededNumberOfAttempts 36 RC_ENA 

requestCorrectlyReceived-

ResponsePending] 

78 RC_RCR_RP 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

6.  DATAOVERFØRINGSTJENESTER 

De tilgjengelige tjenestene er beskrevet i følgende tabell: 

Tabell 24 

Dataoverføringstjenester 

Navn på tjeneste Beskrivelse 

ReadDataByIdentifier Klienten ber om overføring av aktuell verdi av en post med tilgang gjennom 

recordDataIdentifier 

WriteDataByIdentifier Klienten ber om å skrive en post med tilgang gjennom recordDataIdentifier 
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6.1. Tjenesten ReadDataByIdentifier 

6.1.1 Meldingsbeskrivelse 

CPR_050  Tjenesten ReadDataByIdentifier benyttes av klienten for å be om overføring av datapostverdier fra en 

server. Dataene angis av en recordDataIdentifier. Produsenten av kjøretøyenheten er ansvarlig for at 

vilkårene for serveren er oppfylt når denne tjenesten utføres. 

6.1.2 Meldingsformat 

CPR_051  Meldingsformatene for ReadDataByIdentifier-primitivene er beskrevet i følgende tabeller: 

Tabell 25 

Melding om ReadDataByIdentifier-anmodning 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for ReadDataByIdentifier-

anmodning 

22 RDBI 

#6 til #7 recordDataIdentifier = [en verdi fra tabell 28] xxxx RDI_… 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 26 

Melding om positivt svar på ReadDataByIdentifier 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde m+3 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på 

ReadDataByIdentifier 

62 RDBIPR 

#6 og #7 recordDataIdentifier = [samme verdi som byte #6 og 

#7 i tabell 25] 

xxxx RDI_... 

#8 til #m + 7 dataRecord[] = [data#1 xx DREC_DATA1 

: : : 

data#m] xx DREC_DATAm 

#m + 8 Kontrollsum 00-FF CS 
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Tabell 27 

Melding om negativt svar på ReadDataByIdentifier 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for NegativeResponse 7F NR 

#6 Tjenesteidentifikator for ReadDataByIdentifier-

anmodning 

22 RDBI 

#7 ResponseCode= [requestOutOfRange 31 RC_ROOR 

incorrectMessageLength 13 RC_IML 

conditionsNotCorrect] 22 RC_CNC 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

6.1.3 Parameterdefinisjon 

CPR_052  Parameteren recordDataIdentifier (RDI_) i anmodningen ReadDataByIdentifier angir en datapost. 

CPR_053  Verdiene for recordDataIdentifier som defineres i dette dokumentet, er vist i tabellen nedenfor. 

Tabellen for recordDataIdentifier består av fire kolonner og en rekke linjer. 

— Den første kolonnen (hex) inneholder heksadesimalverdien som er tildelt til den recordDataIdentifier 

som er angitt i tredje kolonne. 

— I den andre kolonnen (dataelement) angis dataelementet i tillegg 1 som ligger til grunn for 

recordDataIdentifier (omkoding kan av og til være nødvendig). 

— I den tredje kolonnen (beskrivelse) angis navnet på den tilsvarende recordDataIdentifier. 

— I den fjerde kolonnen (huskesymbol) angis huskesymbolet for denne recordDataIdentifier. 

Tabell 28 

Definisjon av recordDataIdentifier-verdier 

Hex Dataelement 
recordDataIdentifier-navn 

(se format i nr. 8.2) 
Huskesymbol 

F90B  TimeDate RDI_TD 

F912  HighResolutionTotalVehicleDistance RDI_HRTVD 

F918  Kfactor RDI_KF 
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Hex Dataelement 
recordDataIdentifier-navn 

(se format i nr. 8.2) 
Huskesymbol 

F91C  LfactorTyreCircumference RDI_LF 

F91D  WvehicleCharacteristicFactor RDI_WVCF 

F921  TyreSize RDI_TS 

F922  NextCalibrationDate RDI_NCD 

F92C  SpeedAuthorised RDI_SA 

F97D  RegisteringMemberState RDI_RMS 

F97E  VehicleRegistrationNumber RDI_ VRN 

F190  VIN RDI_ VIN 

CPR_054  Parameteren dataRecord (DREC_) brukes av den positive svarmeldingen på ReadDataByIdentifier til å 

levere dataposten som er angitt ved recordDataIdentifier, til klienten (prøvingsutstyret). Dataformatene er 

angitt i nr. 8. Ytterligere valgfrie datapostverdier for brukeren, herunder kjøretøyenhetsspesifikke inndata, 

interne data og utdata, kan fås, men de er ikke definert i dette dokumentet. 

6.2. Tjenesten WriteDataByIdentifier 

6.2.1 Meldingsbeskrivelse 

CPR_056  Tjenesten WriteDataByIdentifier brukes av klienten til å skrive datapostverdier til en server. Dataene angis 

av en recordDataIdentifier. Produsenten av kjøretøyenheten er ansvarlig for at vilkårene for serveren er 

oppfylt når denne tjenesten utføres. For å oppdatere parametrene som er oppført i tabell 28, må 

kjøretøyenheten være i kalibreringsmodus (CALIBRATION). 

6.2.2 Meldingsformat 

CPR_057  Meldingsformatene for WriteDataByIdentifier-primitivene er beskrevet i følgende tabeller: 

Tabell 29 

Melding om WriteDataByIdentifier-anmodning 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Byte for ekstra lengde m + 3 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for WriteDataByIdentifier-

anmodning 

2E WDBI 

#6 til #7 recordDataIdentifier = [en verdi fra tabell 28] xxxx RDI_… 
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Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#8 til #m + 7 dataRecord[] = [data#1 xx DREC_DATA1 

: : : 

data#m] xx DREC_DATAm 

#m + 8 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 30 

Melding om positivt svar på WriteDataByIdentifier 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på 

WriteDataByIdentifier 

6E WDBIPR 

#6 til #7 recordDataIdentifier = [samme verdi som byte #6 og 

#7 i tabell 29] 

xxxx RDI_… 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 31 

Melding om negativt svar på WriteDataByIdentifier 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for NegativeResponse 7F NR 

#6 Tjenesteidentifikator for WriteDataByIdentifier-

anmodning 

2E WDBI 



Nr. 47/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#7 ResponseCode= [requestOutOfRange 31 RC_ROOR 

incorrectMessageLength 13 RC_IML 

conditionsNotCorrect] 22 RC_CNC 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

6.2.3 Parameterdefinisjon 

Parameteren recordDataIdentifier (RDI_) er definert i tabell 28. 

Parameteren dataRecord (DREC_) brukes av meldingen om WriteDataByIdentifier-anmodningen til å levere 

datapostverdiene angitt ved recordDataIdentifier til serveren (kjøretøyenheten). Dataformatene er angitt i nr. 8. 

7.  KONTROLL AV PRØVINGSIMPULSER — FUNKSJONSENHET FOR KONTROLL AV INN-/UTDATA 

De tilgjengelige tjenestene er beskrevet i følgende tabell: 

Tabell 32 

Funksjonsenhet for kontroll av inn-/utdata 

Navn på tjeneste Beskrivelse 

InputOutputControlByIdentifier Klienten ber om kontroll over inn-/utdata som er spesifikke for serveren. 

7.1. Tjenesten InputOutputControlByIdentifier 

7.1.1 Meldingsbeskrivelse 

Prøvingsimpulser kan styres eller overvåkes ved hjelp av passende testutstyr som koples til frontkontakten. 

CPR_058  Denne I/U-signallinjen for kalibrering kan konfigureres gjennom K-linjekommandoen ved hjelp av 

tjenesten InputOutputControlByIdentifier for å velge ønsket inn- eller utfunksjon for linjen. Linjen kan 

være i følgende tilstander: 

— deaktivert, 

— speedSignalInput, der I/U-signallinjen for kalibrering brukes til å sende inn et hastighetssignal 

(prøvingssignal) som erstatter hastighetssignalet for bevegelsesføleren; denne funksjonen er ikke 

tilgjengelig i kontrollmodus (CONTROL), 

— realTimeSpeedSignalOutputSensor, der I/U-signallinjen for kalibrering brukes til å sende ut 

hastighetssignalet for bevegelsesføleren, 

— RTCOutput, der I/U-signallinjen for kalibrering brukes til å sende ut UTC-taktsignalet; denne 

funksjonen er ikke tilgjengelig i kontrollmodus (CONTROL). 

CPR_059  Kjøretøyenheten må ha innledet en justeringssesjon og være i kalibrerings- eller kontrollmodus 

(CALIBRATION eller CONTROL) for å konfigurere linjens tilstand. Når kjøretøyenheten er i 

kalibreringsmodus (CALIBRATION), kan de fire linjetilstandene velges (deaktivert, speedSignalInput, 

realTimeSpeedSignalOutputSensor, RTCOutput). Når kjøretøyenheten er i kontrollmodus (CONTROL), 

kan bare to av linjetilstandene velges (deaktivert, realTimeSpeedSignalOutputSensor). Når justerings-

sesjonen eller kalibrerings- eller kontrollmodus (CALIBRATION eller CONTROL) avsluttes, skal 

kjøretøyenheten sikre at I/U-signallinjen for kalibrering går tilbake til deaktivert (standardtilstand).  
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CPR_060  Dersom det mottas hastighetsimpulser i kjøretøyenhetens inngående linje for hastighetssignaler i sanntid 

mens I/U-signallinjen for kalibrering er satt til inngående, må I/U-signallinjen for kalibrering settes til 

utgående eller føres tilbake til deaktivert tilstand. 

CPR_061  Sekvensen skal være slik: 

— Opprettelse av kommunikasjon med tjenesten StartCommunication. 

— Åpning av en justeringssesjon gjennom tjenesten StartDiagnosticSession og inngang i kalibrerings- 

eller kontrollmodus (CALIBRATION eller CONTROL) (rekkefølgen av disse to operasjonene har 

ingen betydning). 

— Endring av tilstand for utdata ved hjelp av tjenesten InputOutputControlByIdentifier. 

7.1.2 Meldingsformat 

CPR_062  Meldingsformatene for InputOutputControlByIdentifier-primitivene er beskrevet i følgende tabeller: 

Tabell 33 

Melding om InputOutputControlByIdentifier-anmodning 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte EE TGT 

#3 Kildeadressebyte tt SRC 

#4 Byte for ekstra lengde xx LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for InputOutputControlBy-

Identifier-anmodning 

2F IOCBI 

#6 og #7 InputOutputIdentifier = [CalibrationInputOutput] F960 IOI_CIO 

#8 eller 

#8 til #9 

ControlOptionRecord = [  COR_... 

inputOutputControlParameter — én verdi fra  

tabell 36 

xx IOCP_… 

controlState — én verdi fra tabell 37 (se merknad 

nedenfor)] 

xx CS_... 

#9 eller #10 Kontrollsum 00-FF CS 

Merk: Parameteren controlState fins bare i enkelte tilfeller (se 7.1.3). 

Tabell 34 

Melding om positivt svar på InputOutputControlByIdentifier 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 
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Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde xx LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for positivt svar på input-

OutputControlByIdentifier 

6F IOCBIPR 

#6 og #7 inputOutputIdentifier = [CalibrationInputOutput] F960 IOI_CIO 

#8 eller 

#8 til #9 

controlStatusRecord = [  CSR_ 

inputOutputControlParameter (samme verdi som 

byte #8 i tabell 33) 

xx IOCP_… 

controlState (samme verdi som byte #9 i tabell 33)] 

(dersom aktuelt) 

xx CS_... 

#9 eller #10 Kontrollsum 00-FF CS 

Tabell 35 

Melding om negativt svar på InputOutputControlByIdentifier 

Byte # Parameternavn Hex-verdi Huskesymbol 

#1 Formatbyte — fysisk adressering 80 FMT 

#2 Måladressebyte tt TGT 

#3 Kildeadressebyte EE SRC 

#4 Byte for ekstra lengde 03 LEN 

#5 Tjenesteidentifikator for negativeResponse 7F NR 

#6 Tjenesteidentifikator for inputOutputControlBy-

Identifier-anmodning 

2F IOCBI 

#7 responseCode=[   

incorrectMessageLength 13 RC_IML 

conditionsNotCorrect 22 RC_CNC 

requestOutOfRange 31 RC_ROOR 

deviceControlLimitsExceeded] 7A RC_DCLE 

#8 Kontrollsum 00-FF CS 

7.1.3 Parameterdefinisjon 

CPR_064  Parameteren inputOutputControlParameter (IOCP_) er definert i følgende tabell:   
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Tabell 36 

Definisjon av verdier for inputOutputControlParameter 

Hex Beskrivelse Huskesymbol 

00 ReturnControlToECU 

Denne verdien angir overfor serveren (kjøretøyenheten) at prøvingsutstyret 

ikke lenger kontroller I/U-signallinjen for kalibrering. 

RCTECU 

01 ResetToDefault 

Denne verdien angir overfor serveren (kjøretøyenheten) at den skal stille 

I/U-signallinjen for kalibrering tilbake til standardtilstanden. 

RTD 

03 ShortTermAdjustment 

Denne verdien angir overfor serveren (kjøretøyenheten) at den skal justere 

I/U-signallinjen for kalibrering til verdien som inngår i controlState-

parameteren. 

STA 

CPR_065  Parameteren controlState foreligger bare når inputOutputControlParameter er satt til ShortTerm-

Adjustment, og er definert i følgende tabell: 

Tabell 37 

Definisjon av verdier for controlState 

Sekvens Hex-verdi Beskrivelse 

Deaktiver 00 I/U-linjen er deaktivert (standardtilstand) 

Aktiver 01 Aktiver I/U-linjen for kalibrering som speedSignalInput 

Aktiver 02 Aktiver I/U-linjen for kalibrering som 

realTimeSpeedSignalOutputSensor 

Aktiver 03 Aktiver I/U-linjen for kalibrering som RTCOutput 

8.  FORMATER FOR DATARECORDS 

I dette avsnittet beskrives 

— generelle regler som får anvendelse for områdene for parametrene som overføres fra kjøretøyenheten til 

prøvingsutstyret, 

— formater som skal benyttes for data som overføres via dataoverføringstjenestene beskrevet i nr. 6. 

CPR_067  Alle parametrene som beskrives her, skal støttes av kjøretøyenheten. 

CPR_068  Data som overføres fra kjøretøyenheten til prøvingsutstyret som svar på en anmodning, skal være av målt 

type (dvs. aktuell verdi av den ønskede parameteren i henhold til kjøretøyenhetens måling eller 

observasjon). 

8.1. Verdiintervaller for overførte parametrer 

CPR_069  I tabell 38 defineres intervallene som brukes til å bestemme gyldigheten av en overført parameter.  
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CPR_070  Verdiene i «feilindikator»-intervallet gir kjøretøyenheten mulighet til umiddelbart å angi at gyldige 

parameterdata for øyeblikket ikke er tilgjengelige på grunn av feil i fartsskriveren. 

CPR_071  Verdiene i «ikke tilgjengelig»-intervallet gir kjøretøyenheten mulighet til å overføre en melding som 

inneholder en parameter som ikke er tilgjengelig eller ikke støttes i vedkommende modul. Verdiene i «ikke 

anmodet»-intervallet gir enheten mulighet til å overføre en kommandomelding og angi de parametrene der 

ikke noe svar ventes av mottakerenheten. 

CPR_072  Dersom gyldige data for en parameter ikke kan overføres på grunn av komponentfeil, skal feilindikatoren 

beskrevet i tabell 38 brukes i stedet for parameterens data. Dersom de målte eller beregnede dataene gir en 

verdi som er gyldig, men er utenfor det definerte parameterintervallet, skal imidlertid feilindikatoren ikke 

brukes. I dette tilfellet skal dataene overføres ved hjelp av den laveste eller høyeste parameterverdien som 

er aktuell. 

Tabell 38 

dataRecords-intervaller 

Intervallnavn 
1 byte 

Hex-verdi 

2 byte 

Hex-verdi 

4 byte 

Hex-verdi 
ASCII 

Gyldig signal 00-FA 0000-FAFF 00000000-FAFFFFFF 1-254 

Parameterspesifikk indikator FB FB00-FBFF FB000000-FBFFFFFF ingen 

Område reservert for framtidige 

indikatorbiter 

FC-FD FC00-FDFF FC000000-FDFFFFFF ingen 

Feilindikator FE FE00-FEFF FE000000-FEFFFFFF 0 

Ikke tilgjengelig eller ikke 

anmodet 

FF FF00-FFFF FF000000-FFFFFFFF FF 

CPR_073  For parametrer som er kodet i ASCII, er ASCII-tegnet «*» reservert som skilletegn. 

8.2. Formater for dataRecords 

I tabell 39 til tabell 42 nedenfor angis formatene som skal brukes via tjenestene ReadDataByIdentifier og WriteData-

ByIdentifier. 

CPR_074  I tabell 39 angis lengden, oppløsningen og driftsområdet for hver parameter som er identifisert med sin 

recordDataIdentifier: 

Tabell 39 

Format for dataRecords 

Parameternavn 
Datalengde 

(byte) 
Oppløsning Driftsområde 

TimeDate 8 Se nærmere opplysninger i tabell 40 

HighResolutionTotalVehicleDistance 4 Økning5 m/bit, differanse 0 m 0- + 21 055 406 km 

Kfactor 2 Økning 0,001 impulser/m/bit, 

differanse 0 

0-64,255 impulser/m 

LfactorTyreCircumference 2 Økning 0,125 103 m/bit, 

differanse 0 

0-8 031 m 

WvehicleCharacteristicFactor 2 Økning 0,001 impulser/m/bit, 

differanse 0 

0-64,255 impulser/m 

TyreSize 15 ASCII ASCII 
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Parameternavn 
Datalengde 

(byte) 
Oppløsning Driftsområde 

NextCalibrationDate 3 Se nærmere opplysninger i tabell 41 

SpeedAuthorised 2 Økning 1/256 km/t/bit,  

differanse 0 

0-250 996 km/t 

RegisteringMemberState 3 ASCII ASCII 

VehicleRegistrationNumber 14 Se nærmere opplysninger i tabell 42 

VIN 17 ASCII ASCII 

CPR_075  I tabell 40 angis formatene til de ulike bytene i TimeDate-parameteren: 

Tabell 40 

Detaljert format for TimeDate (recordDataIdentifier-verdi # F90B) 

Byte Parameterdefinisjon Oppløsning Driftsområde 

1 Sekunder Økning 0,25 s/bit, differanse 0 s 0-59,75 s 

2 Minutter Økning 1 min/bit, differanse 0 min 0-59 min 

3 Timer Økning 1 t/bit, differanse 0 t 0-23 t 

4 Måned Økning 1 måned/bit, differanse  

0 måneder 

1-12 måneder 

5 Dag Økning 0,25 dag/bit, differanse  

0 dager 

(se merknad i tabell 41) 

0,25-31,75 dager 

6 År Økning 1 år/bit, differanse +1985 år 

(se merknad i tabell 41) 

År 1985-2235 

7 Lokal tidsforskyvning i 

minutter 

Økning 1 min/bit, differanse -125 min – 59-+ 59 min 

8 Lokal tidsforskyvning i 

timer 

Økning 1 t/bit, differanse –125 – 23-+ 23 t 

CPR_076  I tabell 41 angis formatene til de ulike bytene i NextCalibrationDate-parameteren: 

Tabell 41 

Detaljert format for NextCalibrationDate (recordDataIdentifier-verdi # F922) 

Byte Parameterdefinisjon Oppløsning Driftsområde 

1 Måned Økning 1 måned/bit, differanse  

0 måneder 

1-12 måneder 

2 Dag Økning 0, 25 dag/bit, differanse  

0 dager 

(se merknad nedenfor) 

0,25-31,75 dager 

3 År Økning 1 år/bit, differanse år +1985 

(se merknad nedenfor) 

År 1985-2235 
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Merknad om bruken av «Dag»-parameteren: 

1)  En verdi på 0 for datoen er ugyldig. Verdiene 1, 2, 3 og 4 brukes til å angi første dag i måneden; 5, 6, 7 og 8 brukes 

til å angi andre dag i måneden osv. 

2)  Denne parameteren påvirker eller endrer ikke timeparameteren ovenfor. 

Merknad om bruk av «År»-parameteren: 

En verdi på 0 for året angir året 1985, en verdi på 1 1986 osv. 

CPR_078  I tabell 42 beskrives formatene til de ulike bytene i VehicleRegistrationNumber-parameteren: 

Tabell 42 

Detaljert format for VehicleRegistrationNumber (recordDataIdentifier-verdi # F97E) 

Byte Parameterdefinisjon Oppløsning Driftsområde 

1 Tegntabell (som definert i tillegg 1) ASCII 01-0A 

2 - 14 Kjøretøyets registreringsnummer (som definert i 

tillegg 1) 

ASCII ASCII 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/449 

 

Tillegg 9 

TYPEGODKJENNING OG LISTE OVER MINSTEKRAV TIL PRØVINGER 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1.  INNLEDNING ..............................................................................................................................................................  449 

2.  FUNKSJONSPRØVINGER AV KJØRETØYENHET ........................................................................................................  451 

3.  FUNKSJONSPRØVINGER AV BEVEGELSESFØLER ....................................................................................................  455 

4.  FUNKSJONSPRØVINGER AV FARTSSKRIVERKORT ..................................................................................................  458 

5.  PRØVINGER AV EKSTERNT GNSS-UTSTYR ...............................................................................................................  468 

6.  PRØVINGER AV INNRETNING FOR FJERNKOMMUNIKASJON ..................................................................................  471 

7.  FUNKSJONSPRØVINGER AV PAPIR ...........................................................................................................................  473 

8.  SAMVIRKINGSPRØVINGER ........................................................................................................................................  475 

1.  INNLEDNING 

1.1. Typegodkjenning 

EF-typegodkjenning av fartsskrivere (eller komponenter) og fartsskriverkort bygger på: 

— en sikkerhetssertifisering, basert på spesifikasjoner for felles kriterier ut fra et sikkerhetsmål som fullt ut er i 

samsvar med tillegg 10 til dette vedlegget (skal ferdigstilles/endres), 

— en funksjonssertifisering som utføres av vedkommende myndighet i en medlemsstat og bekrefter at enheten som 

prøves, oppfyller kravene i dette vedlegg med hensyn til utførte funksjoner, målenøyaktighet og miljøegenskaper, 

— en samvirkingssertifisering som utføres av vedkommende organ og bekrefter at fartsskriveren (eller fartsskriver-

kortet) er fullt ut samvirkende med de nødvendige fartsskriverkortmodellene (eller fartsskrivermodellene) (se 

kapittel VIII i dette vedlegget). 

I dette tillegget angis hvilke prøvinger som må utføres av vedkommende myndigheter i en medlemsstat ved 

funksjonsprøvingen, og hvilke prøvinger som minst må utføres av vedkommende organ ved samvirkingsprøvingene. 

Framgangsmåten for prøvingene eller prøvingstypene er ikke nærmere angitt. 

De forskjellige sider av sikkerhetssertifiseringen omfattes ikke av dette tillegget. Dersom noen av prøvingene for 

typegodkjenning utføres i løpet av sikkerhetsevalueringen og -sertifiseringen, er det ikke nødvendig å utføre disse 

prøvingene på nytt. I så fall er det tilstrekkelig å kontrollere resultatene av disse sikkerhetsprøvingene. Til orientering er 

kravene som forventes å bli prøvd (eller som er nær knyttet til prøvinger som forventes utført) under sikkerhets-

sertifiseringen, merket med * i dette tillegget. 

De nummererte kravene viser til hovedteksten i vedlegget, mens de andre kravene viser til de andre tilleggene (f.eks. viser 

PIC_001 til krav PIC_001 i tillegg 3 Piktogrammer). 

I dette tillegget behandles typegodkjenningen av bevegelsesføleren, kjøretøyenheten og det eksterne GNSS-utstyret 

separat, som komponenter av fartsskriveren. Hver komponent vil få sitt eget typegodkjenningsdokument der de andre 

kompatible komponentene vil bli angitt. Funksjonsprøvingen av bevegelsesføleren (eller eksternt GNSS-utstyr) foretas 

sammen med kjøretøyenheten, og omvendt. 

Det kreves ikke samvirkingsevne mellom hver enkelt modell av bevegelsesføleren (eller eksternt GNSS-utstyr) og hver 

enkelt modell av kjøretøyenheten. I dette tilfelle kan typegodkjenningen av en bevegelsesføler (eller eksternt GNSS-

utstyr) bare gis sammen med typegodkjenningen av den aktuelle kjøretøyenheten og omvendt.  
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1.2. Referanser 

I dette tillegg benyttes følgende referansedokumenter: 

IEC 60068-2-1: Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold 

IEC 60068-2-2: Basic environmental testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat (sinusoidal). 

IEC 60068-2-6: Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration 

IEC 60068-2-14: Environmental testing; Part 2-14: Tests; Test N: Change of temperature 

IEC 60068-2-27: Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock 

IEC 60068-2-30: Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) 

IEC 60068-2-64: Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broadband random and guidance 

IEC 60068-2-78 Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady state 

ISO 16750-3 — Mechanical loads (2012-12) 

ISO 16750-4 — Climatic loads(2010-04). 

ISO 20653: Road vehicles — Degree of protection (IP code) — Protection of electrical equipment against foreign objects, 

water and access 

ISO 10605:2008 + Technical Corrigendum:2010 + AMD1:2014 Road vehicles — Test methods for electrical disturbances 

from electrostatic discharge 

ISO 7637-1:2002 + AMD1: 2008 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 1: 

Definitions and general considerations. 

ISO 7637-2 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2: Electrical transient 

conduction along supply lines only. 

ISO 7637-3 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 3: Electrical transient 

transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines. 

ISO/IEC 7816-1 Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics. 

ISO/IEC 7816-2 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 2: 

Dimensions and location of the contacts. 

ISO/IEC 7816-3 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 3: 

Electronic signals and transmission protocol. 

ISO/IEC 10373-1:2006 + AMD1:2012 Identification cards — Test methods — Part 1: General characteristics 

ISO/IEC 10373-3:2010 + Technical Corrigendum:2013 Identification cards — Test methods — Part 3: Integrated circuit 

cards with contacts and related interface devices 

ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface (with vehicle 

units). 

ISO 16844-4 Road vehicles — Tachograph systems — Part 4: CAN interface 

ISO 16844-6 Road vehicles — Tachograph systems — Part 6: Diagnostics 
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ISO 16844-7 Road vehicles — Tachograph systems — Part 7: Parameters 

ISO 534 Paper and board — Determination of thickness, density and specific volume 

UN ECE R10 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility 

(United Nation Economic Commission for Europe) 

2.  FUNKSJONSPRØVINGER AV KJØRETØYENHET 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1 Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

1.2 Produsentens 

prøvingsresultater 

Resultater av produsentens prøvinger under innbyggingen. 

Dokumentasjon på papir. 

88, 89, 91 

2 Visuell inspeksjon 

2.1 Samsvar med dokumentasjon  

2.2 Identifikasjon/merking 224–226 

2.3 Materialer 219–223 

2.4 Forsegling 398, 401–405 

2.5 Eksterne grensesnitt  

3 Funksjonsprøvinger 

3.1 Leverte funksjoner 03, 04, 05, 07, 382 

3.2 Funksjonsinnstillinger 09–11*, 132, 133 

3.3 Tilgangsrettigheter til funksjoner og data 12* 13*, 382, 383, 

386–389 

3.4 Overvåking av innsetting og uttak av kort 15, 16, 17, 18, 19*, 

20*, 132 

3.5 Måling av hastighet og tilbakelagt strekning 21-31 

3.6 Tidsmåling (prøving utført ved 20 °C) 38-43 

3.7 Overvåking av føreraktiviteter 44–53, 132 

3.8 Overvåking av kjørestatus 54, 55, 132 
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3.9 Manuelle innlegginger 56–62 

3.10 Styring av foretakslåser 63–68 

3.11 Overvåking av kontrollaktiviteter 69, 70 

3.12 Påvisning av hendelser og/eller feil 71–88, 132 

3.13 Utstyrets identifikasjonsdata 93*, 94*, 97, 100 

3.14 Data om innsetting og uttak av sjåførkort 102*–104* 

3.15 Data om føreraktivitet 105*–107* 

3.16 Steds- og posisjonsdata 108*–112* 

3.17 Kilometerstand 113*–115* 

3.18 Detaljerte hastighetsdata 116* 

3.19 Data om hendelser 117* 

3.20 Data om feil 118* 

3.21 Kalibreringsdata 119*–121* 

3.22 Tidsjusteringsdata 124*, 125* 

3.23 Data om kontrollaktivitet 126*, 127* 

3.24 Data om foretakslåser 128* 

3.25 Data om overføring 129* 

3.26 Data om særlige forhold 130*, 131* 

3.27 Registrering og lagring på fartsskriverkort 134, 135, 136*, 137*, 

139*, 140, 141, 

142, 143, 144*, 145*, 

146*, 147, 148 

3.28 Visning 90, 132, 

149–166, 

PIC_001, DIS_001 

3.29 Utskrift 90, 132, 167–179, 

PIC_001, PRT_001 til 

PRT_014 

3.30 Varsling 132, 180–189, 

PIC_001 
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Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

3.31 Overføring av data til eksterne medier 90, 132, 190–194 

3.32 Fjernkommunikasjon for målrettede kontroller ved veien 195–197 

3.33 Utdata til eksterne tilleggsenheter 198, 199 

3.34 Kalibrering 202–206*, 383, 384, 

386–391 

3.35 Kontroll av kalibrering ved veien 207–209 

3.36 Tidsjustering 210–212* 

3.37 Fravær av forstyrrelser fra tilleggsfunksjoner 06, 425 

3.38 Grensesnitt for bevegelsesføler 02, 122 

3.39 Eksternt GNSS-utstyr 03, 123 

3.40 Kontroller at kjøretøyenheten påviser, registrerer og lagrer den eller de hendelsene 

og/eller feilene som er definert av produsenten av kjøretøyenheten, når en paret 

bevegelsesføler reagerer på magnetfelt som forstyrrer påvisning av kjøretøyets 

bevegelse. 

217 

3.41 Krypteringsprogram og standardiserte domeneparametrer CSM_48, CSM_50 

4 Miljøprøvinger 

4.1 Temperatur Bekreft funksjonaliteten gjennom følgende: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4, kapittel 5.1.1.2: Low 

temperature operation test (72 h @ – 20 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-1: Environmental testing 

— Part 2-1: Tests — Test A: Cold 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.1.2.2: High 

temperature operation test (72 h at 70 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-2: Basic environmental 

testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.3.2: Rapid 

change of temperature with specified transition duration  

(– 20 °C/70 °C, 20 cycles, dwell time 2h at each temperature) 

Et redusert antall prøvinger (blant dem som er definert i avsnitt 3 

i denne tabellen) kan utføres ved den laveste temperaturen, den 

høyeste temperaturen og gjennom temperatursyklusene. 

213 
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4.2 Fuktighet Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå en syklisk 

fuktighetsprøving (varmeprøving) gjennom IEC 60068-2-30, 

prøving Db, som omfatter seks 24-timers sykluser, hver med en 

temperatur som varierer fra +25 °C til +55 °C, og en relativ 

luftfuktighet på 97 % ved +25 °C og 93 % ved +55 °C. 

214 

4.3 Mekanikk 1.  Sinusvibrasjoner. 

 Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå sinusvibrasjoner 

med følgende kjennetegn: 

 Konstant variasjon mellom 5 og 11 Hz: Toppverdi 10 mm 

 Konstant akselerasjon mellom 11 og 300 Hz: 5 g 

 Oppfyllelse av dette kravet kontrolleres ved IEC 60068-2-6, 

prøving Fc, med en minste prøvingsvarighet på 3 × 12 timer 

(12 timer for hver akseretning). 

 ISO 16750-3 krever ikke sinusvibrasjon for innretninger som 

sitter i frakoplede førerhus. 

2.  Tilfeldige vibrasjoner: 

 Prøving i samsvar med ISO 16750-3: Kapittel 4.1.2.8: 

Prøving VIII: Commercial vehicle, decoupled vehicle cab 

 Prøving av tilfeldig vibrasjon, 10…2 000 Hz, RMS vertikalt 

21,3 m/s2, RMS langsgående 11,8 m/s2, RMS tverrgående 

13,1 m/s2, 3 akser, 32 t per akse, herunder temperatursyklus 

– 20…70°C. 

 Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-64: Environmental 

testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broadband 

random and guidance 

3.  Støt: 

 Mekanisk støt med 3 g halv-sinus i samsvar med ISO 16750. 

Prøvingene som er beskrevet ovenfor, utføres på forskjellige 

prøver av utstyrstypen som prøves. 

219 

4.4 Beskyttelse mot 

vann og fremmedle-

gemer 

Prøving i samsvar med ISO 20653: Road vehicles — Degree of 

protection (IP code) — Protection of electrical equipment 

against foreign objects, water and access (No change in 

parameters); Minimum value IP 40 

220, 221 

4.5 Overspenningsvern Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå en strømforsyning på: 216 

24 V-versjoner: 34 V ved +40 °C i 1 time 

12 V-versjoner: 17 V ved +40 °C i 1 time 

(ISO 16750-2)  

4.6 Beskyttelse mot 

polvending 

Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå polvending av 

strømforsyningen. 

(ISO 16750-2) 

216 
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4.7 Kortslutningsvern Kontroller at inn- og utgående signaler er beskyttet mot 

kortslutning av strømforsyningen og av jording. 

(ISO 16750-2) 

216 

5 Prøvinger av elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og 

mottakelighet 

Samsvar med forordning ECE R10 218 

5.2 Elektrostatisk 

utladning 

Samsvar med ISO 10605:2008 + Technical Corrigendum:2010 + 

AMD1:2014: +/– 4 kV for kontakt og +/– 8 kV for utslipp i luft 

218 

5.3 Mottakelighet for 

overførte transienter 

i strømforsyningen 

For 24 V-utførelser: Samsvar med ISO 7637-2:+ ECE-reglement 

nr. 10 rev. 3: 

impuls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm 

impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

impuls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm 

impuls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

impuls 3b: Vs = + 150 V Ri=50 ohm 

impuls 4: Vs = – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms 

impuls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms 

For 12V-utførelser: Samsvar med ISO 7637-1:+ ECE-reglement 

nr. 10 rev. 3: 

impuls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm 

impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

impuls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm 

impuls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm 

impuls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohm 

impuls 4: Vs = – 6 V Va = – 5 V t6 = 15 ms 

impuls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100 ms 

Impuls 5 skal prøves bare for kjøretøyenheter beregnet på 

montering i kjøretøyer uten eksternt felles overbelastningsvern. 

Med hensyn til forslag til overbelastning, se ISO 16750-2, 4. 

utgave, kapittel 4.6.4. 

218 

3.  FUNKSJONSPRØVINGER AV BEVEGELSESFØLER 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1. Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  
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Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

2. Visuell inspeksjon 

2.1. Samsvar med dokumentasjon  

2.2. Identifikasjon/merking 225, 226 

2.3 Materialer 219–223 

2.4. Forsegling 398, 401–405 

3. Funksjonsprøvinger 

3.1 Identifikasjonsdata for føler 95–97* 

3.2 Bevegelsesføler — paring med kjøretøyenhet 122*, 204 

3.3 Bevegelsesregistrering 

Bevegelsesmålingens nøyaktighet 

30–35 

3.4 Grensesnitt for kjøretøyenhet 02 

3.5 Kontroller at bevegelsesføleren ikke påvirkes av konstante magnetfelt. Alternativt kan 

det kontrolleres at bevegelsesføleren reagerer på konstante magnetfelt som påvirker 

påvisning av kjøretøyets bevegelse slik at en tilkoplet kjøretøyenhet kan påvise, 

registrere og lagre følerfeil. 

217 

4. Miljøprøvinger 

4.1 Driftstemperatur Kontroller funksjonaliteten (som definert i prøving 3.3) i 

temperaturområdet fra -40 °C til +135 °C gjennom følgende: 

IEC 60068-2-1, prøving Ad, med en prøvingsvarighet på 

96 timer ved laveste temperatur Tomin 

IEC 60068-2-2, prøving Bd, med en prøvingsvarighet på 96 

timer ved høyeste temperatur Tomax 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.1.1.2: Low 

temperature operation test (24 h @ – 40 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-1: Environmental testing 

— Part 2-1: Tests — Test A: Cold IEC 68-2-2, prøving Bd, med 

en varighet på 96 timer på laveste temperatur på - 40 °C 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.1.2.2: High 

temperature operation test (96 h @ 135 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-2: Basic environmental 

testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat 

213 
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4.2 Temperatursykluser Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.3.2: Rapid 

change of temperature with specified transition duration  

(– 40°C/135 °C, 20 cycles, dwell time 30 min at each 

temperature) 

IEC 60068-2-14: Environmental testing; Part 2-14: Tests; Test 

N: Change of temperature 

213 

4.3 Fuktighetssykluser Kontroller funksjonaliteten (som definert i prøving 3.3) gjennom 

IEC 60068-2-30 prøving Db, seks 24-timers sykluser, med en 

temperatur som varierer fra +25 °C+55 °C og en relativ 

luftfuktighet på 97 % ved +25 °C og 93 % ved +55 °C 

214 

4.4 Vibrasjon ISO 16750-3: Kapittel 4.1.2.6: Test VI: Commercial vehicle, 

engine, gearbox 

Blandet vibrasjonsprøving, herunder: 

 a) Prøving av sinusvibrasjon, 20…520 Hz, 11,4 … 120 m/s2, 

<= 0,5 okt/min 

 b) Prøving av tilfeldig vibrasjon, 10…2000 Hz, RMS  

177 m/s2 

94 t per akse, herunder temperatursyklus fra – 20…70°C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-80: Environmental 

testing — Part 2-80: Tests — Test Fi: Vibration — Mixed mode 

219 

4.5 Mekanisk støt ISO 16750-3: Kapittel 4.2.3: Test VI: Test for devices in or on 

the gearbox 

støt med halvsinus, akselerasjon etter avtale i området  

3 000…15 000 m/s2, impulsvarighet etter avtale, men < 1 ms, 

antall støt: etter avtale 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-27: Environmental 

testing. Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock 

219 

4.6 Beskyttelse mot 

vann og frem-

medlegemer 

Prøving i samsvar med ISO 20653: Road vehicles — Degree of 

protection (IP code) — Protection of electrical equipment 

against foreign objects, water and access 

(Målverdi IP 64) 

220, 221 

4.7 Beskyttelse mot 

polvending 

Kontroller at bevegelsesføleren kan motstå polvending av 

strømforsyningen 

216 

4.8 Kortslutningsvern Kontroller at inn- og utgående signaler er beskyttet mot 

kortslutning av strømforsyningen og av jording 

216 
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5. Elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og 

mottakelighet 

Kontroller samsvar med forordning ECE R10 218 

5.2 Elektrostatisk 

utladning 

Samsvar med ISO 10605:2008 + Technical Corrigendum:2010 + 

AMD1:2014: +/– 4 kV for kontakt og +/– 8 kV for utslipp i luft 

218 

5.3 Mottakelighet for 

overførte transienter 

i datalinjer 

For 24 V-utførelser: samsvar med ISO 7637-2:+ ECE-reglement 

nr. 10 rev. 3: 

impuls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm 

impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

impuls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm 

impuls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

impuls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm 

impuls 4: Vs= – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms 

impuls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms 

For 12 V-utførelser: samsvar med ISO 7637-1:+ ECE-reglement 

nr. 10 rev. 3: 

impuls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm 

impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

impuls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm 

impuls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm 

impuls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohm 

impuls 4: Vs= – 6 V Va=-5 V t6 = 15 ms 

impuls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100 ms 

Impuls 5 skal prøves bare for kjøretøyenheter beregnet på 

montering i kjøretøyer uten eksternt felles overbelastningsvern 

Med hensyn til forslag til overbelastning, se ISO 16750-2, 4. 

utgave, kapittel 4.6.4 

218 

4.  FUNKSJONSPRØVINGER AV FARTSSKRIVERKORT 

Prøvinger i samsvar med dette avsnitt 4, 

nr. 5 «Protokollprøvinger», 

nr. 6 «Kortstruktur», og 

nr. 7 «Funksjonsprøvinger», 

kan utføres av evaluerings- eller sertifiseringsorganet ved prosessen for sikkerhetssertifisering med felles kriterier (CC) av 

brikkemodulen. 

Prøving 2.3 og 4.2 er like. Dette er de mekaniske prøvingene av kombinasjonen kort og brikkemodul. Dersom én av disse 

komponentene (kort, brikkemodul) endres, er disse prøvingene nødvendige.  
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1. Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

2 Kort 

2.1 Trykk Kontroller at alle beskyttelsesfunksjoner og synlige data er riktig 

trykt på kortet, og at de er i samsvar med kravene. 

227–229, 232, 234–

236 

 [Identifikasjon] 

Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 227) 

Forsiden skal inneholde følgende: 

Alt etter korttype, ordet «sjåførkort» eller «kontrollkort» eller 

«verkstedkort» eller «foretakskort» trykt i store bokstaver på 

det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som har utstedt 

kortet. 

 

[Navn på medlemsstaten] 

Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 228) 

Forsiden skal inneholde følgende: 

Navnet på medlemsstaten som utsteder kortet (valgfritt). 

[Merke] 

Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 229) 

Forsiden skal inneholde følgende: 

Nasjonalitetsmerket til medlemsstaten som utsteder kortet, 

trykt i negativ i et blått rektangel og omgitt av tolv gule 

stjerner. 

[Fortegnelse] 

Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 232) 

Baksiden skal inneholde følgende: 

En forklaring av de nummererte rubrikkene på forsiden av 

kortet. 

[Farge] 

Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 234) 

Fartsskriverkort skal være trykt med følgende dominerende 

bakgrunnsfarger: 

— sjåførkort: hvit, 

— verkstedkort: rød, 

— kontrollkort: blå, 

— foretakskort: gul. 
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 [Sikkerhet] 

Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 235) 

Fartsskriverkort skal ha minst følgende elementer for 

beskyttelse mot forfalskning og ulovlige inngrep: 

— en bunnfigur med fine guillochemønstre og iristrykk, 

— minst én tofarget mikrotekstlinje. 

 

[Merking] 

Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 236) 

Medlemsstatene kan tilføye farger og merking, for eksempel 

nasjonale symboler og sikkerhetselementer. 

[Typegodkjenningsmerke] 

Fartsskriverkort skal ha et typegodkjenningsmerke. 

Typegodkjenningsmerket skal bestå av: 

— et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av 

identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene for 

den staten som har gitt typegodkjenningen: 

— et typegodkjenningsnummer som tilsvarer nummeret på 

typegodkjenningsdokumentet for et fartsskriverkort, og 

som er plassert et sted i umiddelbar nærhet av dette 

rektangelet. 

 

2.2 Mekaniske 

prøvinger 

 240, 243 

ISO/IEC 7810 

 [Kortstørrelse] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[5] Dimension of card, 

[5.1] Card size, 

[5.1.1] Card dimensions and tolererances, 

card type ID-1 Unused card 

 

[Kortets kanter] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[5] Dimension of card, 

[5.1] Card size, 

[5.1.2] Card edges 
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 [Kortets konstruksjon] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[6] Card construction 

 

[Kortmateriale] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[7] Card materials 

[Bøyestivhet] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.1] Bending stiffness 

[Giftighet] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.3] Toxicity 

[Bestandighet mot kjemiske agenser] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.4] Resistance to chemicals 

[Kortets stabilitet] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.5] Card dimensional stability and warpage with temperature 

and humidity 
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 [Lys] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.6] Light 

 

[Holdbarhet] 

Vedlegg 1C kapittel 4.4 «Spesifikasjoner for miljø og 

elektrisitet», 241) 

Fartsskriverkortene skal kunne virke korrekt i fem år dersom 

de benyttes i samsvar med spesifikasjonene for miljø og 

elektrisitet. 

[Avtrekksfasthet] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.8] Peel strength 

[Adhesjon eller blokkering] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.9] Adhesion or blocking 

[Skjevhet] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.11] Overall card warpage 

[Bestandighet mot varme] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.12] Resistance to heat 

 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/463 

 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

    

 [Overflateforvrengning] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.13] Surface distortions 

 

[Forurensning] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics, 

[8] Card characteristics, 

[8.14] Contamination and interaction of card components 

 

2.3 Mekaniske 

prøvinger med 

brikkemodul 

innebygd 

 
ISO/IEC 7810 

 [Bøyning] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards — 

Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards 

containing integrated circuits 

[9.2] Dynamic bending stress 

Samlet antall bøyningssykluser: 4000. 

 

[Vridning] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards — 

Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards 

containing integrated circuits 

[9.3] Dynamic torsional stress 

Samlet antall vridningssykluser: 4000. 

 

3 Modul 

3.1 Modul Modulen består av brikkens innkapsling og kontaktplaten. ISO/IEC 7816 

 [Overflateprofil] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7816-1:2011, Identification cards — Integrated 

circuit cards — Part 1: Cards with contacts — Physical 

characteristics 

[4.2] Surface profile of contacts 
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 [Mekanisk motstandsevne] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7816-1:2011, Identification cards — Integrated 

circuit cards — Part 1: Cards with contacts — Physical 

characteristics 

[4.3] Mechanical strength (of a card and contacts) 

 

[Elektrisk motstand] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7816-1:2011, Identification cards — Integrated 

circuit cards — Part 1: Cards with contacts — Physical 

characteristics 

[4.4] Electrical resistance (of contacts) 

[Dimensjon] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7816-2:2007, Identification cards — Integrated 

circuit cards — Part 2: Cards with contacts — Dimension and 

location of the contacts 

[3] Dimension of the contacts 

[Plassering:] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7816-2:2007, Identification cards — Integrated 

circuit cards — Part 2: Cards with contacts — Dimension and 

location of the contacts 

[4] Number and location of the contacts 

Når det gjelder moduler med seks kontakter, er kontakt «C4» 

og «C8» ikke en del av disse prøvingskravene. 

  

4 Brikke 

4.1 Brikke  241-244 

ECE R10 

ISO/IEC 7810 

ISO/IEC 10373  [Driftstemperatur] 

Brikken i fartsskriverkortet skal virke i en omgivelses-

temperatur på mellom – 25 °C og + 85 °C. 

 

 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/465 

 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

      

  [Temperatur og fuktighet] 

Vedlegg 1C kapittel 4.4 «Spesifikasjoner for miljø og 

elektrisitet», 241) 

Fartsskriverkortene skal kunne virke korrekt under alle 

klimatiske forhold som vanligvis råder på Fellesskapets 

territorium, og som et minstekrav i temperaturområdet – 25 ºC 

til + 70 ºC, med leilighetsvise verdier på høyst +85 ºC, der det 

med «leilighetsvis» menes en varighet på høyst 4 timer høyst 

100 ganger i løpet av kortets levetid. 

Fartsskriverkortene utsettes i påfølgende trinn for følgende 

temperatur- og fuktighetsforhold på angitt tidspunkt. Etter 

hvert trinn prøves fartsskriverkortene med hensyn til elektriske 

funksjonalitet. 

1.  Temperatur på – 20 °C i 2 t. 

2.  Temperatur på +/– 0 °C i 2 t. 

3.  Temperatur på + 20 °C, 50 % relativ fuktighet, i 2 t. 

4.  Temperatur på + 50 °C, 50 % relativ fuktighet, i 2 t. 

5.  Temperatur på + 70 °C, 50 % relativ fuktighet, i 2 t. 

 Temperaturen økes periodisk til + 85 °C, 50 % relativ 

fuktighet, i 60 min. 

6.  Temperatur på + 70 °C, 85 % relativ fuktighet, i 2 t. 

 Temperaturen økes periodisk til + 85 °C, 85 % relativ 

fuktighet, i 30 min. 

 

[Fuktighet] 

Vedlegg 1C kapittel 4.4 «Spesifikasjoner for miljø og 

elektrisitet», 242 

Fartsskriverkort skal kunne virke korrekt i fuktighetsområdet 

10 % til 90 %. 

[Elektromagnetisk kompatibilitet — EMC] 

Vedlegg 1C kapittel 4.4 «Spesifikasjoner for miljø og 

elektrisitet», 244 

Fartsskriverkort skal i drift være i samsvar med ECE R10, med 

henblikk på elektromagnetisk kompatibilitet. 
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 [Statisk elektrisitet] 

Vedlegg 1C kapittel 4.4 «Spesifikasjoner for miljø og 

elektrisitet», 244 

Fartsskriverkort skal i drift være beskyttet mot elektrostatiske 

utladninger. 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards — 

Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards 

containing integrated circuits 

[9.4] Static electricity 

[9.4.1] Contact IC cards 

Prøvingsspenning: 4000 V. 

 

Røntgenstråling 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards — 

Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards 

containing integrated circuits 

[9.1] X-rays 

[Ultrafiolett lys] 

ISO/IEC 10373-1:2006, Identification cards — Test methods 

— Part 1: General characteristics 

[5.11] Ultraviolet light 

[3-hjulsprøving] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 10373-1:2006/Amd. 1:2012, Identification cards — 

Test methods — Part 1: General characteristics, Amendment 1 

[5.22] ICC — Mechanical strength: 3 wheel test for ICCs with 

contacts 

[Omslutning] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

MasterCard CQM V2.03:2013 

[11.1.3] R-L3-14-8: Wrapping Test Robustness 

[13.2.1.32] TM-422: Mechanical Reliability: Wrapping Test 
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4.2 Mekaniske 

prøvinger - 

brikkemodul 

innbygd i kortet-> 

samme som 2.3 

 
[Bøyning] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards — 

Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards 

containing integrated circuits 

[9.2] Dynamic bending stress 

Samlet antall bøyningssykluser: 4000. 

 ISO/IEC 7810 

[Vridning] 

Fartsskriverkort skal være i samsvar med standarden 

ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards — 

Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards 

containing integrated circuits 

[9.3] Dynamic torsional stress 

Samlet antall vridningssykluser: 4000. 

 

5 Protokollprøvinger 

5.1 ATR Kontroller at ATR overholder bestemmelsene. ISO/IEC 7816-3 

TCS_14, TCS_17, 

TCS_18 

5.2 T=0 Kontroller at T = 0-protokollen overholder bestemmelsene. ISO/IEC 7816-3 

TCS_11, TCS_12, 

TCS_13, TCS_15 

5.3 PTS Kontroller at PTS-kommandoen overholder bestemmelsene, ved 

å sette T = 1 fra T = 0. 

ISO/IEC 7816-3 

TCS_12, TCS_19, 

TCS_20, TCS_21 

5.4 T=1 Kontroller at T = 1-protokollen overholder bestemmelsene. ISO/IEC 7816-3 

TCS_11, TCS_13, 

TCS_16 

6 Kortstruktur 

6.1  Kontroller at filstrukturen i kortet overholder bestemmelsene, ved 

å kontrollere at obligatoriske filer finnes i kortet, og 

tilgangsrettighetene til dem. 

TCS_22 til TCS_28 

TCS_140 til 

TCS_179 

7 Funksjonsprøvinger 

7.1 Normal behandling Kontroller hver tillatt bruk av hver kommando minst én gang 

(eksempel: Kommandoen UPDATE BINARY prøves med CLA 

= '00', CLA = '0C' og med ulike P1-, P2- og Lc-parametrer). 

Kontroller at operasjonene faktisk er utført i kortet (f.eks. ved å 

lese den filen som kommandoen er utført på). 

TCS_29 til TCS_139 
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7.2 Feilmeldinger Kontroller hver feilmelding minst én gang (som angitt i tillegg 2) 

for hver kommando. 

Kontroller hver felles feil (bortsett fra '6400'-integritetsfeil, som 

kontrolleres som ledd i sikkerhetssertifiseringen) minst én gang. 

 

7.3 Krypteringsprogram og standardiserte domeneparametrer CSM_48, CSM_50 

8 Personlig tilpasning 

    

8.1 Optisk personlig 

tilpasning 

 
Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 230) 

Forsiden skal inneholde følgende: 

Opplysninger som gjelder særskilt for det utstedte kortet. 

 230, 231, 235 

 Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 231) 

Forsiden skal inneholde følgende: 

Datoer i formatet «dd/mm/åååå eller «dd.mm.åååå» (dag, 

måned, år). 

Vedlegg 1C kapittel 4.1 «Synlige data», 235) 

Fartsskriverkort skal ha minst følgende elementer for 

beskyttelse mot forfalskning og ulovlige inngrep: 

— Rundt fotografiet skal bunnfiguren og fotografiet overlappe 

hverandre. 

   

5.  PRØVINGER AV EKSTERNT GNSS-UTSTYR 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1. Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

2. Visuell inspeksjon av eksternt GNSS-utstyr 

2.1. Samsvar med dokumentasjon  

2.2. Identifikasjon/merking 224-226 

2.3 Materialer 219-223 

3. Funksjonsprøvinger 

3.1 Identifikasjonsdata for føler 98, 99 

3.2 Ekstern GNSS-modul — sammenkopling med kjøretøyenhet 123, 205 
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3.3 GNSS-posisjon 36, 37 

3.4 Grensesnitt for kjøretøyenhet når GNSS-mottakeren er utenfor kjøretøyenheten 03 

3.5 Krypteringsprogram og standardiserte domeneparametrer CSM_48, CSM_50 

4. Miljøprøvinger 

4.1 Temperatur Bekreft funksjonaliteten gjennom følgende: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4, kapittel 5.1.1.2: Low 

temperature operation test (72 h @ – 20 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-1: Environmental testing 

— Part 2-1: Tests — Test A: Cold 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.1.2.2: High 

temperature operation test (72 h @ 70 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-2: Basic environmental 

testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.3.2: Rapid 

change of temperature with specified transition duration  

(– 20 °C/70 °C, 20 cycles, dwell time 1 h at each temperature) 

Et redusert antall prøvinger (blant dem som er definert i avsnitt 3 

i denne tabellen) kan utføres ved den laveste temperaturen, den 

høyeste temperaturen og gjennom temperatursyklusene. 

213 

4.2 Fuktighet Bekreft at kjøretøyenheten kan motstå en syklisk fuktighets-

prøving (varmeprøving) gjennom IEC 60068-2-30, prøving Db, 

som omfatter seks 24-timers sykluser, hver med en temperatur 

som varierer fra +25 °C til +55 °C og en relativ luftfuktighet på 

97 % ved +25 °C og 93 % ved +55 °C. 

214 

4.3 Mekanikk 1.  Sinusvibrasjoner. 

 Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå sinusvibrasjoner 

med følgende kjennetegn: 

 Konstant variasjon mellom 5 og 11 Hz: Toppverdi 10 mm 

 Konstant akselerasjon mellom 11 og 300 Hz: 5g 

 Oppfyllelse av dette kravet bekreftes ved IEC 60068-2-6, 

prøving Fc, med en minste prøvingsvarighet på 3 × 12 timer 

(12 timer for hver akseretning). 

 ISO 16750-3 krever ikke sinusvibrasjon for innretninger som 

sitter i frakoplede førerhus. 

219 
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  2.  Tilfeldige vibrasjoner: 

 Prøving i samsvar med ISO 16750-3: Kapittel 4.1.2.8: 

Test VIII: Commercial vehicle, decoupled vehicle cab 

 Prøving av tilfeldig vibrasjon, 10…2 000 Hz, RMS vertikalt 

21,3 m/s2, RMS langsgående 11,8 m/s2, RMS tverrgående 

13,1 m/s2, 3 akser, 32 t per akse, herunder temperatursyklus 

– 20…70°C. 

 Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-64: Environmental 

testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broadband 

random and guidance 

3.  Støt: 

 Mekanisk støt med 3 g halv-sinus i samsvar med ISO 16750. 

Prøvingene som er beskrevet ovenfor, utføres på forskjellige 

prøver av utstyrstypen som prøves. 

 

4.4 Beskyttelse mot 

vann og fremmedle-

gemer 

Prøving i samsvar med ISO 20653: Road vehicles — Degree of 

protection (IP code) — Protection of electrical equipment 

against foreign objects, water and access (No change in 

parameters) 

220, 221 

4.5 Overspenningsvern Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå en strømforsyning på: 216 

24 V-versjoner: 34 V ved +40 C i 1 time 

12V-versjoner: 17 V ved +40 C i 1 time 

(ISO 16750-2, kapittel 4.3) 

4.6 Beskyttelse mot 

polvending 

Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå polvending av strøm-

forsyningen. 

(ISO 16750-2, kapittel 4.7) 

216 

4.7 Kortslutningsvern Kontroller at inn- og utgående signaler er beskyttet mot 

kortslutning av strømforsyningen og av jording. 

(ISO 16750-2, kapittel 4.10]) 

216 

5 Prøvinger av elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og 

mottakelighet 

Samsvar med forordning ECE R10 218 
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5.2 Elektrostatisk 

utladning 

Samsvar med ISO 10605:2008 + Technical Corrigendum: 2010 

+ AMD1:2014: +/– 4 kV for kontakt og +/– 8 kV for utslipp i 

luft 

218 

5.3 Mottakelighet for 

overførte transienter 

i strømforsyningen 

For 24 V-utførelser: samsvar med ISO 7637-2:+ ECE-reglement 

nr. 10 rev. 3: 

impuls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm 

impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

impuls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm 

impuls 3a: Vs= – 150 V Ri = 50 ohm 

impuls 3b: Vs=+ 150 V Ri = 50 ohm 

impuls 4: Vs = – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms 

impuls 5: Vs = + 120 V ri = 2,2 ohm td = 250 ms 

For 12 V-utførelser: samsvar med ISO 7637-1:+ ECE-reglement 

nr. 10 rev. 3: 

impuls 1: Vs= – 75 V Ri=10 ohm 

impuls 2a: Vs= + 37 V Ri=2 ohm 

impuls 2b: Vs= + 10 V Ri=0,05 ohm 

impuls 3a: Vs= – 112 V Ri=50 ohm 

impuls 3b: Vs= + 75 V Ri=50 ohm 

impuls 4: Vs= – 6 V Va=-5 V t6=15 ms 

impuls 5: Vs = + 65 V ri = 3 ohm td=100 ms 

Impuls 5 skal bare prøves for kjøretøyenheter beregnet på 

montering i kjøretøyer uten eksternt felles overbelastningsvern. 

Med hensyn til forslag til overbelastning, se ISO 16750-2, 4. 

utgave, kapittel 4.6.4. 

218 

6.  PRØVINGER AV INNRETNING FOR FJERNKOMMUNIKASJON 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1. Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

2. Visuell inspeksjon 

2.1. Samsvar med dokumentasjon  

2.2. Identifikasjon/merking 225, 226 

2.3 Materialer 219-223 
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4. Miljøprøvinger 

4.1 Temperatur Bekreft funksjonaliteten som følger: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4, kapittel 5.1.1.2: Low 

temperature operation test (72 h @ – 20 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-1: Environmental testing 

— Part 2-1: Tests — Test A: Cold 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.1.2.2: High 

temperature operation test (72 h @ 70 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-2: Basic environmental 

testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.3.2: Rapid 

change of temperature with specified transition duration  

(– 20 °C/70 °C, 20 sykluser, hviletid 1 time ved hver temperatur) 

Et redusert antall prøvinger (blant dem som er definert i avsnitt 3 

i denne tabellen) kan utføres ved den laveste temperaturen, den 

høyeste temperaturen og gjennom temperatursyklusene. 

213 

4.4 Beskyttelse mot 

vann og fremmedle-

gemer 

Prøving i samsvar med ISO 20653: Road vehicles — Degree of 

protection (IP code) — Protection of electrical equipment 

against foreign objects, water and access (targeted value IP40) 

220, 221 

5 Prøvinger av elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og 

mottakelighet 

Samsvar med forordning ECE R10 218 

5.2 Elektrostatisk 

utladning 

Samsvar med ISO 10605:2008 + Technical Corrigendum:2010 + 

AMD1:2014: +/– 4 kV for kontakt og +/– 8 kV for utslipp i luft 

218 

5.3 Mottakelighet for 

overførte transienter 

i strømforsyningen 

For 24 V-utførelser: samsvar med ISO 7637-2:+ ECE-reglement 

nr. 10 rev. 3: 

impuls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm 

impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

impuls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm 

impuls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

impuls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm 

impuls 4: Vs = – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms 

impuls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms 

218 
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  For 12 V-utførelser: Samsvar med ISO 7637-1:+ ECE-reglement 

nr. 10 rev. 3: 

impuls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm 

impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

impuls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm 

impuls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm 

impuls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohm 

impuls 4: Vs= –6 V Va = – 5 V t6 = 15 ms 

impuls 5: Vs = + 65 V ri = 3 ohm td=100 ms 

Impuls 5 skal prøves bare for kjøretøyenheter beregnet på 

montering i kjøretøyer uten eksternt felles overbelastningsvern. 

Med hensyn til forslag til overbelastning, se ISO 16750-2, 4. 

utgave, kapittel 4.6.4. 

 

7.  FUNKSJONSPRØVINGER AV PAPIR 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1. Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

2 Generelle prøvinger 

2.1 Antall tegn per linje Visuell inspeksjon av utskrifter 172 

2.2 Minste tegnstørrelse Visuell inspeksjon av utskrift og inspeksjon av tegn 173 

2.3 Støttede tegnsett Skriveren skal støtte tegnene angitt i tillegg 1 kapittel 4 

«Tegnsett» 

174 

2.4 Definisjon av 

utskrifter 

Kontroll av fartsskriverens typegodkjenning og visuell inspek-

sjon av utskrifter 

174 

2.5 Lesbarhet og 

identifikasjon av 

utskrifter 

Inspeksjon av utskrifter 

Dokumenteres ved prøvingsrapporter og prøvingsprotokoller fra 

produsenten 

Alle typegodkjenningsnumre for fartsskrivere som skriverpa-

piret kan brukes med, er trykt på papiret 

175, 177, 178 

2.6 Tillegg til hånd-

skrevne notater 

Visuell inspeksjon: Det finnes et felt til førerens underskrift 

Det finnes felt for andre håndskrevne notater 

180 
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Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

2.7 Ytterligere 

opplysninger på 

papirutskrifter 

For- og baksiden av papiret kan inneholde ytterligere opplys-

ninger 

Disse ytterligere opplysningene kan ikke påvirke utskriftenes 

lesbarhet 

Visuell inspeksjon. 

177, 178 

3 Prøving av holdbarhet ved lagring 

3.1 Tørr varme Forkondisjonering: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Prøvingsmiljø: 72 timer ved + 70 °C ± 2 °C 

Tilbakestilling: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % relativ 

fuktighet 

176, 178 

IEC 60068-2-2-Bb 

2.2 Fuktig varme Forkondisjonering: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Prøvingsmiljø: 144 timer ved + 55 °C ± 2 °C og 93 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Tilbakestilling: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % relativ 

fuktighet 

176, 178 

IEC 60068-2-78-Cab 

4 Driftsprøving av papir 

4.1 Bestandighet mot 

fuktighet, bakgrunn 

(papir uten trykk) 

Forkondisjonering: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Prøvingsmiljø: 144 timer ved + 55 °C ± 2 °C og 93 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Tilbakestilling: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % relativ 

fuktighet 

176, 178 

IEC 60068-2-78-Cab 

4.2 Egnethet for trykk Forkondisjonering: 24 timer ved + 40 °C ± 2 °C/93 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Prøvingsmiljø: utskrift ved + 23 °C ± 2 °C 

Tilbakestilling: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % relativ 

fuktighet 

176, 178 

4.3 Varmebestandighet Forkondisjonering: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Prøvingsmiljø: 2 timer ved + 70 °C ± 2 °C, tørr varme 

Tilbakestilling: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % relativ 

fuktighet 

176, 178 

IEC 60068-2-2-Bb 

4.4 Bestandighet mot 

lave temperaturer 

Forkondisjonering: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Prøvingsmiljø: 24 timer ved – 20 °C ± 3 °C, tørr kulde 

Tilbakestilling: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % relativ 

fuktighet 

176, 178 

ISO 60068-2-1-Ab 
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Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

4.5 Lysbestandighet Forkondisjonering: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % 

relativ fuktighet 

Prøvingsmiljø: 100 timers belysning i 5000 Lux ved + 23 °C ± 2 

°C/55 % ± 3 % relativ fuktighet 

Tilbakestilling: 16 timer ved + 23 °C ± 2 °C/55 % ± 3 % relativ 

fuktighet 

176, 178 

Kriterier for lesbarhet ved prøving 3.x og 4.x: 

Utskriftens lesbarhet sikret dersom den optiske tetthet overholder følgende grenser: 

Utskrevne tegn: minst 1,0 

Bakgrunn (papir uten trykk): høyst 0,2 

Optisk tetthet av produserte utskrifter skal måles i samsvar med DIN EN ISO 534. 

Utskriftene skal ikke vise noen dimensjonsendringer og skal forbli lett leselige. 

8.  SAMVIRKINGSPRØVINGER 

Nr. Prøving Beskrivelse 

9.1 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og fartsskriverkort 

1 Gjensidig 

autentisering 

Kontroller at den gjensidige autentiseringen mellom kjøretøyenheten og fartsskriverkortet 

fungerer normalt. 

2 Skrive-/leseprø-

vinger 

Utfør et typisk aktivitetsscenario på kjøretøyenheten. Scenarioet skal være tilpasset den 

aktuelle korttypen og innebære skriving på flest mulig av de grunnleggende filene i 

kortet. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved daglige utskrifter at alle tilsvarende registreringer kan leses korrekt. 

9.2 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og bevegelsesfølere 

1 Paring Kontroller at paringen mellom kjøretøyenhetene og bevegelsesfølerne fungerer normalt. 

2 Aktivitetsprøvinger Utfør et typisk aktivitetsscenario på bevegelsesføleren. Scenarioet skal omfatte en normal 

aktivitet og skape så mange hendelser eller feil som mulig. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved en daglig utskrift at alle tilsvarende registreringer kan leses korrekt. 
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Nr. Prøving Beskrivelse 

9.3 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr (dersom det er relevant) 

1 Gjensidig 

autentisering 

Kontroller at den gjensidige autentiseringen (koplingen) mellom kjøretøyenheten og det 

eksterne GNSS-utstyret fungerer normalt. 

2 Aktivitetsprøvinger Utfør et typisk aktivitetsscenario på det eksterne GNSS-utstyret. Scenarioet skal omfatte 

en normal aktivitet og skape så mange hendelser eller feil som mulig. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved en daglig utskrift at alle tilsvarende registreringer kan leses korrekt. 
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Tillegg 10 

SIKKERHETSKRAV 

I dette tillegg angis kravene til IT-sikkerhet for komponentene i smarte fartsskriversystemer (annengenerasjons fartsskriver). 

SEC_001  Følgende komponenter i smarte fartsskriversystemer skal være sikkerhetssertifisert i samsvar med ordningen med 

felles kriterier: 

— kjøretøyenhet, 

— fartsskriverkort, 

— bevegelsesføler, 

— eksternt GNSS-utstyr. 

SEC_002  Minstekravene til IT-sikkerhet som skal oppfylles av hver komponent som skal sikkerhetssertifiseres, skal være 

definert i en felles beskyttelsesprofil, i samsvar med ordningen med felles kriterier. 

SEC_003  Europakommisjonen skal sikre at fire beskyttelsesprofiler som er i samsvar med dette vedlegg, støttes, utvikles og 

godkjennes av det statlige sertifiseringsorganet for IT-sikkerhet som er organisert i arbeidsgruppen for felles 

fortolkning (Joint Interpretation Working Group - JIWG), som støtter gjensidig godkjenning av sertifikater 

innenfor rammen av den europeiske SOGIS-MRA (avtalen om gjensidig godkjenning av sertifikater for evaluering 

av IT-sikkerhet), og at de registreres: 

— beskyttelsesprofil for kjøretøyenhet, 

— beskyttelsesprofil for fartsskriverkort, 

— beskyttelsesprofil for bevegelsesføler, 

— beskyttelsesprofil for eksternt GNSS-utstyr. 

Beskyttelsesprofilen for kjøretøyenhet skal brukes både i de tilfellene der kjøretøyenheten er beregnet på å brukes sammen med 

eksternt GNSS-utstyr, og i andre tilfeller. I førstnevnte tilfelle er sikkerhetskravene til det eksterne GNSS-utstyret angitt i den 

dets egen beskyttelsesprofil. 

SEC_004  For å sette opp et sikkerhetsmål som komponentene kan sikkerhetssertifiseres etter, skal komponentprodusentene 

etter behov utvikle og utfylle de hensiktsmessige beskyttelsesprofilene for komponenter, uten å endre eller slette 

eksisterende trusler, mål, saksbehandlingsmessige framgangsmåter eller spesifikasjoner for sikkerhetsfunksjoner. 

SEC_005  I forbindelse med evalueringsprosessen skal det erklæres at dette sikkerhetsmålet er strengt i samsvar med 

tilsvarende beskyttelsesprofil. 

SEC_006  Sikkerhetsnivået for hver beskyttelsesprofil skal være EAL4, forsterket med sikkerhetskomponentene ATE_DPT.2 

og AVA_VAN.5. 

 _____  
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FORORD 

I dette tillegg angis sikkerhetsmekanismene for sikring av 

— den gjensidige autentiseringen mellom forskjellige komponenter i fartsskriversystemet, 

— fortrolighet for, integritet for og autentisering og/eller ikke-fornekting av data som overføres mellom forskjellige 

komponenter i fartsskriversystemet, eller som overføres til eksterne lagringsmedier. 

Dette tillegg består av to deler. Del A definerer sikkerhetsmekanismene for førstegenerasjons fartsskriversystemer (digital 

fartsskriver). Del B definerer sikkerhetsmekanismene for annengenerasjons fartsskriversystemer (smarte fartsskriver). 

De mekanismene som er angitt i del A i dette tillegg, får anvendelse dersom minst én av komponentene i fartsskriversystemet er 

involvert i en gjensidig autentisering og/eller dataoverføringsprosessen er av første generasjon.  
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De mekanismene som er angitt i del A i dette tillegg, får anvendelse dersom begge komponentene i fartsskriversystemet er 

involvert i den gjensidig autentiseringen og/eller dataoverføringsprosessen er av annen generasjon. 

I tillegg 15 gis det flere opplysninger om bruken av førstegenerasjonskomponenter i kombinasjon med annengenerasjons-

komponenter. 

DEL A 

FØRSTEGENERASJONS FARTSSKRIVERSYSTEM 

1.  INNLEDNING 

1.1. Referanser 

I dette tillegg benyttes følgende referansedokumenter: 

SHA-1 National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 180-1: Secure Hash 

Standard. April 1995. 

PKCS1 RSA Laboratories. PKCS # 1: RSA Encryption Standard. Version 2.0. October 1998. 

TDES National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 46-3: Data Encryption 

Standard. Draft 1999. 

TDES-OP ANSI X9.52, Triple Data Encryption Algorithm Modes of Operation. 1998. 

ISO/IEC 7816-4 Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 

Part 4: Interindustry commands for interexchange. First edition: 1995 + Amendment 1: 1997. 

ISO/IEC 7816-6 Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 

Part 6: Interindustry data elements. First edition: 1996 + Cor 1: 1998. 

ISO/IEC 7816-8 Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 

Part 8: Security related interindustry commands. First edition 1999. 

ISO/IEC 9796-2 Information Technology — Security techniques — Digital signature schemes giving message 

recovery — Part 2: Mechanisms using a hash function. First edition: 1997. 

ISO/IEC 9798-3 Information Technology — Security techniques — Entity authentication mechanisms — Part 3: 

Entity authentication using a public key algorithm. Second edition 1998. 

ISO 16844-3 Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface. 

1.2. Betegnelser og forkortelser 

I dette tillegg benyttes følgende betegnelser og forkortelser: 

(Ka, Kb, Kc) En nøkkelbunt til bruk for den tredobbelte datakrypteringsalgoritmen 

CA Sertifiseringsmyndighet (Certification Authority) 

CAR Sertifiseringsmyndighetsreferanse (Certification Authority Reference) 

CC Kryptografisk kontrollsum (Cryptographic Checksum) 

CG Kryptogram (Cryptogram) 

CH Kommandohode (Command Header) 

CHA Sertifikatinnehavers autorisasjon (Certificate Holder Authorisation) 

CHR Sertifikatinnehaverreferanse (Certificate Holder Reference) 

D() Dekryptering med DES (Decryption With DES)  
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DE Dataelement (Data Element) 

DO Dataobjekt (Data Object) 

d Privat RSA-nøkkel, privat eksponent (RSA Private Key, Private Exponent) 

e Offentlig RSA-nøkkel, offentlig eksponent (RSA Public Key, Public Exponent) 

E() Kryptering med DES (Encryption With DES) 

EQT Utstyr (Equipment) 

Hash() hash-verdi, et resultat av hash 

Hash hash-funksjon 

KID Nøkkelidentifikator (Key Identifier) 

Km TDES-nøkkel. Hovednøkkel definert i ISO 16844-3 

KmVU TDES-nøkkel satt inn i kjøretøyenheter 

KmWC TDES-nøkkel satt inn i verkstedkort 

m Representerer en melding, et heltall mellom 0 og n-1 

n RSA-nøkler, modulo 

PB Utfyllingsbyte (Padding Bytes) 

PI Utfyllingsindikatorbyte (Padding Indicator Byte) (til bruk i kryptogram til fortrolig dataobjekt) 

PV Ordinær dataverdi (Plain Value) 

s Representerer en signatur, et heltall mellom 0 og n-1 

SSC Sendesekvensteller (Send Sequence Counter) 

SM Sikker meldingsoverføring (Secure Messaging) 

TCBC TDEA-kryptografering med blokkjedingsfunksjon (TDEA Cipher Block Chaining Mode Of 

Operation) 

TDEA Algoritme for tredobbel datakryptering (Triple Data Encryption Algorithm) 

TLV Etikettlengde (Tag Length Value) 

VU Kjøretøyenhet (Vehicle Unit) 

X.C Sertifikat for bruker X, utstedt av en sertifiseringsmyndighet 

X.CA Sertifiseringsmyndighet for bruker X 

X.CA.PK o X.C Operasjon som består i å pakke ut et sertifikat for å trekke ut en offentlig nøkkel. Det dreier seg 

om en infiksoperator med sertifiseringsmyndighetens offentlige nøkkel som venstre operand og 

sertifikatet utstedt av den aktuelle sertifiseringsmyndigheten som høyre operand. Resultatet er den 

offentlige nøkkelen for brukeren X, hvis sertifikat er høyre operand 

X.PK Offentlig RSA-nøkkel for bruker X 

X.PK[I] RSA-kryptering av en vilkårlig opplysning I ved hjelp av den offentlige nøkkelen til bruker X 

X.SK Privat RSA-nøkkel for bruker X 

X.SK[I] RSA-kryptering av en vilkårlig opplysning I ved hjelp av den private nøkkelen til bruker X 

‘xx’ En heksadesimalverdi 

|| Sammenkjedingsoperator  



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/483 

 

2.  KRYPTOGRAFISYSTEMER OG ALGORITMER 

2.1. Kryptografisystemer 

CSM_001  Kjøretøyenheter og fartsskriverkort skal bruke et kryptografisystem med en klassisk offentlig RSA-

nøkkel for å sørge for følgende sikkerhetsmekanismer: 

— autentisering mellom kjøretøyenheter og kort, 

— transport av tredobbelte DES-sesjonsnøkler mellom kjøretøyenheter og fartsskriverkort, 

— elektronisk signatur av data som er overført fra kjøretøyenhetene eller fra fartsskriverkort til 

eksterne medier. 

CSM_002  I kjøretøyenheter og fartsskriverkort skal det brukes et tredobbelt symmetrisk DES-kryptografisystem til 

sikring av dataintegriteten under utveksling av brukerdata mellom kjøretøyenheter og fartsskriverkort, 

og til om nødvendig å sikre fortroligheten ved dataoverføring mellom kjøretøyenheter og farts-

skriverkort. 

2.2. Krypteringsalgoritmer 

2.2.1 RSA-algoritme 

CSM_003  RSA-algoritmen er fullt definert ved følgende relasjoner: 

X.SK[m] = s = md mod n 

X.PK[s] = m = se mod n 

En mer fullstendig beskrivelse av RSA-funksjonen finnes i referanse [PKCS1]. Den offentlige 

eksponenten, e, for RSA-beregninger, er et heltall mellom 3 og n-1 som oppfyller gcd(e, lcm(p-1,  

q-1))=1. 

2.2.2 Hash-algoritme 

CSM_004  Mekanismene for elektronisk signatur skal bruke SHA-1-hash-algoritmen som definert i referanse 

[SHA-1]. 

2.2.3 Algoritme for datakryptering 

CSM_005  Det skal brukes DES-baserte algoritmer i kryptografering med blokkjedingsfunksjon. 

3.  NØKLER OG SERTIFIKATER. 

3.1. Generering og distribusjon av nøkler 

3.1.1 Generering og distribusjon av RSA-nøkler 

CSM_006  RSA-nøkler skal genereres på tre funksjonelle hierarkiske plan: 

— europeisk plan, 

— medlemsstatsplan, 

— utstyrsplan. 
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CSM_007  På europeisk plan skal det genereres ett enkelt europeisk nøkkelpar (EUR.SK og EUR.PK). Den 

europeiske private nøkkelen skal brukes til å sertifisere medlemsstatenes offentlige nøkler. Det skal 

føres registre over alle sertifiserte nøkler. Disse oppgavene skal utføres av en europeisk sertifise-

ringsmyndighet under Europakommisjonens myndighet og ansvar. 

CSM_008  På medlemsstatsplan skal det genereres et medlemsstatsnøkkelpar (MS.SK og MS.PK). Medlems-

statenes offentlige nøkler skal være sertifisert av den europeiske sertifiseringsmyndigheten. Den private 

medlemsstatsnøkkelen skal brukes til å sertifisere de offentlige nøklene som skal settes inn i utstyret 

(kjøretøyenhet eller fartsskriverkort). Det skal føres registre over alle sertifiserte offentlige nøkler med 

identifikasjon av utstyret som de er beregnet for. Disse oppgavene skal utføres av en medlemsstats 

sertifiseringsmyndighet. En medlemsstat kan skifte nøkkelpar med jevne mellomrom. 

CSM_009  På utstyrsplan skal det genereres ett enkelt nøkkelpar (EQT.SK og EQT.PK) som settes inn i hver type 

utstyr. Utstyrets offentlige nøkler skal sertifiseres av en medlemsstats sertifiseringsmyndighet. Disse 

oppgavene kan utføres av utstyrsprodusenter, av leverandører av personlig tilpasning av utstyr eller av 

medlemsstatenes myndigheter. Dette nøkkelparet benyttes til autentisering, elektronisk signatur og 

krypteringstjenester. 

CSM_010  De private nøklenes fortrolighet skal bevares under generering, eventuell transport og lagring. 

Følgende bilde gir en oversikt over dataflyten i denne prosessen: 

  

EUR.SK Europeisk privat nøkkel 

EUR.PK Europeisk offentlig nøkkel 

Registre over medlemsstatenes sertifiserte offentlige nøkler 

MSi.CHR 

MSi.PK 

MSi.C 

EUR.PK 

Medlemsstatsplan (medlemsstat i) 

MSi.CHR Identifikasjon av medlemsstat i 

MSi.SK Privat nøkkel for medlemsstat i 

MSi.PK Offentlig nøkkel for medlemsstat i 

MSi.C Sertifikat for offentlig nøkkel for medlemsstat i fra EUR 

EUR.PK Europeisk offentlig nøkkel 

Registre over sertifiserte offentlige nøkler til utstyr 

EQTj.CHA 

EQTjCHR 

EQTjPK 

EQTj.C 

MSi.C 

EUR.PK 

Utstyrsplan (utstyr j) 

EQTj.CHA Utstyr av type j 

EQTj.CHR Identifikasjon av utstyr j 

EQTj.SK Privat nøkkel for utstyr j 

EQTj.PK Offentlig nøkkel for utstyr j 

EQTj.C Sertifikat for offentlig nøkkel for apparat j fra medlemsstat i 

Sertifikat for offentlig nøkkel for medlemsstat i fra EUR 

EUR.PK Europeisk offentlig nøkkel 

Europeisk plan 
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3.1.2 RSA-prøvingsnøkler 

CSM_011  For prøving av utstyr (herunder samvirkingsprøvinger) skal den europeiske sertifiseringsmyndigheten 

generere et ulikt par europeiske prøvingsnøkler og minst to par medlemsstatsprøvingsnøkler, der de 

offentlige nøklene skal sertifiseres med den europeiske private prøvingsnøkkelen. I utstyr som skal 

typegodkjennes, skal produsentene sette inn prøvingsnøkler som er sertifisert med en av medlems-

statenes prøvingsnøkler. 

3.1.3 Nøkler til bevegelsesføler 

Fortroligheten for de tre tredobbelte DES-nøklene som er beskrevet nedenfor, skal være tilfredsstillende ivaretatt 

under generering, eventuell transport og lagring. 

For å støtte fartsskriverkomponenter som er i samsvar med ISO 16844, skal den europeiske 

sertifiseringsmyndigheten og medlemsstatenes sertifiseringsmyndigheter dessuten sikre følgende: 

CSM_036  Den europeiske sertifiseringsmyndigheten skal generere KmVU og KmWC, to uavhengige og entydige 

tredobbelte DES-nøkler, og generere Km som: Km = KmVU XOR KmWC . Den europeiske 

sertifiseringsmyndigheten skal på anmodning sende disse nøklene på sikre vilkår til medlemsstatenes 

sertifiseringsmyndigheter. 

CSM_037  Medlemsstatenes sertifiseringsmyndigheter skal 

— benytte Km til kryptering av bevegelsesfølerdata som etterspørres av produsenter av 

bevegelsesfølere (dataene som skal krypteres med Km, er fastlagt i ISO 16844-3), 

— sende KmVU til produsentene av kjøretøyenheter på sikre vilkår for innsetting i kjøretøyenheter, 

— sørge for at KmWC settes inn i alle verkstedkort (  i den 

grunnleggende filen ) når kortet tilpasses brukeren. 

3.1.4 Generering og distribusjon av T-DES-sesjonsnøkler 

CSM_012  Kjøretøyenheter og fartsskriverkort skal som del av den gjensidige autentiseringen generere og utveksle 

nødvendige data til utarbeiding av en tredobbelt felles DES-sesjonsnøkkel. Fortroligheten til denne 

datautvekslingen skal være sikret ved RSA-kryptering. 

CSM_013  Denne nøkkelen skal benyttes til alle påfølgende kryptografioperasjoner der det benyttes sikker 

meldingsoverføring. Nøkkelens gyldighet skal utløpe ved sesjonens slutt (når kortet tas ut eller 

tilbakestilles) og/eller etter 240 gangers bruk (én gangs bruk av nøkkelen = én kommando med sikker 

meldingsoverføring sendt til kortet samt det tilhørende svaret). 

3.2. Nøkler 

CSM_014  RSA-nøkler skal (uansett plan) ha følgende lengde: modulo n 1 024 biter, offentlig eksponent e høyst  

64 biter, privat eksponent d 1 024 biter. 

CSM_015  Tredobbelte DES-nøkler skal ha formen (Ka, Kb, Ka), der Ka og Kb er uavhengige nøkler med lengde  

64 biter. Det skal ikke settes paritetsbiter. 

3.3. Sertifikater 

CSM_016  Sertifikater med offentlig RSA-nøkkel skal være av typen «ikke-selvbeskrivende» og «verifiserbare 

med kort» (ref.: ISO/IEC 7816-8)  
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3.3.1 Sertifikaters innhold 

CSM_017  Sertifikater med offentlig RSA-nøkkel omfatter følgende data i følgende rekkefølge: 

Data Format Byte Merknader 

CPI INTEGER 1 Identifikator for sertifikatprofil ('01' for denne versjonen) 

CAR OCTET STRING 8 Sertifiseringsmyndighetsreferanse 

CHA OCTET STRING 7 Sertifikatinnehavers autorisasjon 

EOV TimeReal 4 Sertifikatets utløpsdato. Valgfritt, fylles ut med 'FF' dersom ikke 

benyttet. 

CHR OCTET STRING 8 Sertifikatinnehaverreferanse 

n OCTET STRING 128 Offentlig nøkkel (modulo) 

e OCTET STRING 8 Offentlig nøkkel (offentlig eksponent) 

  164  

Merknader: 

1.  Identifikatoren for sertifikatprofil (CPI) bestemmer den nøyaktige oppbygningen av et autentiseringssertifikat. 

Den kan benyttes som intern identifikator for utstyret i en relevant tittelliste som beskriver sammenkjedingen av 

dataelementer i sertifikatet. 

 Tittellisten til innholdet av dette sertifikatet er som følger: 

'4D' '16' '5F 29' '01' '42' '08' '5F 4B' '07' '5F 24' '04' '5F 20' '08' '7F 49' '05' '81' '81 80' '82' '08' 
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2.  «Sertifiseringsmyndighetsreferanse» (CAR) har som formål å angi den myndigheten som utsteder sertifikatet, på 

en slik måte at dataelementet samtidig kan brukes som identifikator for en myndighets nøkler og vise til 

sertifiseringsmyndighetens offentlige nøkkel (når det gjelder koding, se nøkkelidentifikatoren nedenfor).  
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3.  «Sertifikatinnehavers autorisasjon» (CHA) brukes til å angi sertifikatinnehavers rettigheter. Den består av 

fartsskriverapplikasjonens ID og av den type utstyr som sertifikatet er beregnet for (i henhold til dataelementet 

, '00' for en medlemsstat). 

4.  «Sertifikatinnehaverreferanse» (CHR) har som formål entydig å identifisere sertifikatinnehaveren, slik at 

dataelementet samtidig kan benyttes som identifikator for en persons nøkler og vise til sertifikatinnehaverens 

offentlige nøkkel. 

5.  Nøkkelidentifikatorer angir entydig sertifikatinnehaver eller sertifiseringsmyndigheter. De kodes som følger: 

5.1  Utstyr (kjøretøyenhet eller kort): 

Data Utstyrets 

serienummer 

Dato Type Produsent 

Lengde 4 byte 2 byte 1 byte 1 byte 

Verdi Heltall mm åå BCD-koding Produsentspesifikk Produsentkode 

 For en kjøretøyenhet kan produsenten ved anmodning om sertifikat ha eller ikke ha kjennskap til 

angivelsen av utstyret som nøklene vil bli satt inn i. 

 I førstnevnte tilfelle sender produsenten angivelsen av utstyret med den offentlige nøkkelen til 

vedkommende medlemsstats myndigheter for sertifisering. Sertifikatet vil da inneholde data for angivelse 

av utstyret, og produsenten skal sikre at nøkler og sertifikat settes inn i det utstyret det er beregnet for. 

Nøkkelidentifikatoren har den formen som er vist over. 

 I sistnevnte tilfelle skal produsenten entydig identifisere hver søknad om sertifikat og sende denne 

identifikasjonen med den offentlige nøkkelen til vedkommende medlemsstats sertifiseringsmyndighet. 

Sertifikatet vil inneholde identifikasjonen av søknaden. Produsenten skal melde tilbake til myndighetene i 

sin medlemsstat dataene for tildeling av nøkler til utstyr (dvs. identifikasjon av sertifikatsøknad, 

identifikasjon av utstyr) etter installasjon av nøkkelen i utstyret. Nøkkelidentifikatoren har følgende form: 

Data Serienummer for 

søknad om sertifikat 

Dato Type Produsent 

Lengde 4 byte 2 byte 1 byte 1 byte 

Verdi Heltall mm åå BCD-koding 'FF' Produsentkode 

5.2  Sertifiseringsmyndighet: 

Data Identifikasjon av 

myndighet 

Nøkkelens 

serienummer 

Ytterligere 

opplysninger 

Identifikator 

Lengde 4 byte 1 byte 2 byte 1 byte 
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Verdi 1 byte numerisk 

statskode 

3 byte alfanumerisk 

statskode 

Heltall Ytterligere koding 

(CA-spesifikk) 

'FF FF' dersom ikke 

benyttet 

'01' 

 Nøkkelens serienummer brukes til å skjelne mellom en medlemsstats ulike nøkler dersom nøkkelen endres. 

6.  Sertifikatkontrollører skal underforstått vite at den sertifiserte offentlige nøkkelen er en RSA-nøkkel som er 

relevant for autentisering, verifisering av elektronisk signatur og kryptering for fortrolighetstjenester (sertifikatet 

inneholder ingen objektidentifikator som gjør det mulig å spesifisere). 

3.3.2 Utstedte sertifikater 

CSM_018  Det utstedte sertifikatet er en digital signatur med delvis gjenoppretting av sertifikatets innhold i 

samsvar med ISO/IEC 9796-2 (unntatt for dets vedlegg A4), med «sertifiseringsmyndighetsreferanse» 

tilføyd. 

X.C = X.CA.SK[‘6A’ || Cr || Hash(Cc) || ‘BC’] || Cn || X.CAR 

 

Med sertifikatinnhold = Cc = Cr || Cn 

 106 byte  58 byte 

Merknader: 

1.  Dette sertifikatet har en lengde på 194 byte. 

2.  Sertifiseringsmyndighetsreferansen (CAR), som er skjult av signaturen, er også tilføyd signaturen, slik at 

sertifiseringsmyndighetens offentlige nøkkel kan velges for verifisering av sertifikatet. 

3.  Sertifikatkontrolløren skal underforstått kjenne algoritmen som sertifiseringsmyndigheten har benyttet til å 

signere sertifikatet. 

4.  Tittellisten som er knyttet til det utstedte sertifikatet, er som følger: 

'7F 21' '09' '5F 37' '81 80' '5F 38' '3A' '42' '08' 
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3.3.3 Verifisering og utpakking av sertifikater 

Verifisering og utpakking av sertifikater består i verifisering av at signaturen er i samsvar med ISO/IEC 9796-2, med 

gjenfinning av sertifikatets innhold, herunder den offentlige nøkkelen: X.PK = X.CA.PK o X.C samt verifisering av 

sertifikatets gyldighet. 

CSM_019  Dette omfatter følgende trinn: 

Verifisering av signatur og gjenfinning av innhold: 

— Hent Sign, Cn' og CAR' fra X.C: X.C = Sign || Cn' || CAR' 

  128 byte  58 byte  8 byte 

— Velg riktig offentlig nøkkel for sertifiseringsmyndighet ut fra sertifiseringsmyndighetsreferansen 

(CAR) (dersom dette ikke allerede er gjort på annen måte) 

— Åpne Sign med sertifiseringsmyndighetens offentlige nøkkel: Sr'= X.CA.PK [Sign], 

— Kontroller at Sr' begynner med '6A' og slutter med 'BC' 

— Beregn Cr' og H' fra: Sr' = '6A' || Cr' || H' || ‘BC’ 

   106 byte  20 byte   

— Gjenopprett sertifikatinnhold C' = Cr' || Cn', 

— Kontroller at Hash(C') = H' 

Dersom kontrollene gir et tilfredsstillende resultat, er sertifikatet ekte, og innholdet er C'. 

Verifiser gyldighet. Fra C': 

— Kontroller eventuelt utløpsdatoen. 

Hent og lagre offentlig nøkkel, nøkkelidentifikator, sertifikatinnehavers autorisasjon og sertifi-

katutløpsdato fra C': 

— X.PK = n || e 

— X.KID = CHR 

— X.CHA = CHA 

— X.EOV = EOV 

4.  MEKANISME FOR GJENSIDIG AUTENTISERING 

Gjensidig autentisering mellom kort og kjøretøyenheter bygger på følgende prinsipp: 

Hver part skal overfor den andre godtgjøre at den er innehaver av et gyldig nøkkelpar der den offentlige nøkkelen er 

sertifisert av en av medlemsstatenes sertifiseringsmyndigheter, som selv er sertifisert av den europeiske 

sertifiseringsmyndigheten. 

Dette skjer ved at det med den private nøkkelen signeres med et tilfeldig tall sendt av den andre parten, som deretter 

må gjenfinne det sendte tilfeldige tallet ved verifisering av denne signaturen. 

Mekanismen utløses av kjøretøyenheten ved innsetting av kortet. Den begynner med utveksling av sertifikater og 

utpakking av offentlige nøkler, og slutter med fastsettelse av en sesjonsnøkkel.  
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CSM_020  Følgende protokoll skal benyttes (piler viser kommandoer og data som utveksles (se tillegg 2)): 
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5.  MEKANISMER FOR FORTROLIGHET, INTEGRITET OG AUTENTISERING VED OVERFØRING AV DATA FRA KORT I 

KJØRETØYENHETER 

5.1. Sikker meldingsoverføring 

CSM_021  Ved overføring av data fra kort i kjøretøyenheter skal dataintegriteten beskyttes ved sikker meldings-

overføring i samsvar med referanse [ISO/IEC 7816-4] og [ISO/IEC 7816-8]. 

CSM_022  Når det er behov for beskyttelse av data under overføring, skal et dataobjekt med kryptografisk 

kontrollsum tilføyes til dataobjektene som sendes med kommandoen eller svaret. Den kryptografiske 

kontrollsummen skal verifiseres av mottakeren. 

CSM_023  Den kryptografiske kontrollsummen av data sendt med en kommando skal inneholde kommandohodet 

og alle de sendte dataobjektene (= > CLA = '0C', og alle dataobjekter skal være innkapslet med etiketter 

der b1 = 1). 

CSM_024  Svarets informasjons/status-byte skal være beskyttet av en kryptografisk kontrollsum når svaret ikke 

inneholder noe datafelt. 

CSM_025  Kryptografiske kontrollsummer skal ha en lengde på 4 byte. 

Kommandoer og svar har derfor følgende struktur ved bruk av sikker meldingsoverføring: 

De benyttede dataobjektene er et delsett av dataobjektene for sikker meldingsoverføring som er 

beskrevet i ISO/IEC 7816-4: 

Kode Huskesymbol Betydning 

'81' TPV Ordinær verdi av ikke BER-TLV-kodede data (skal beskyttes med 

kryptografisk kontrollsum) 

'97' TLE Verdien av Le i den ukrypterte kommandoen (skal beskyttes med 

kryptografisk kontrollsum) 

'99' TSW Statusinfo (skal beskyttes med kryptografisk kontrollsum) 

‘8E’ TCC Kryptografisk kontrollsum 

'87' TPI CG Indikatorbyte for utfylling || Kryptogram (ordinær verdi ikke kodet i BER-

TLV) 

Gitt et ukryptert kommandosvarpar: 

Kommandohode Kommandoinnhold 

CLA INS P1 P2 [Lc-felt] [Datafelt] [Le-felt] 

fire byte L byte, angitt som B1 til BL 

 

Svarinnhold Svarslutt 

[Datafelt] SW1 SW2 

Lr databyte to byte 
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Det tilsvarende krypterte kommandosvarparet er: 

Kryptert kommando: 

Kommandohode (CH) Kommandoinnhold 

CLA INS P1 P2 [Nytt Lc-felt] [Nytt datafelt] [Nytt  

Le-felt] 

‘OC’ Lengde på nytt 

datafelt 

TPV LPV PV TLE LLE Le TCC LCC CC '00' 

'81' Lc Datafelt '97' '01' Le ‘8E’ '04' CC 

Data som skal integreres i kontrollsummen = CH || PB || TPV || LPV || PV || TLE || LLE || Le || PB 

PB = utfyllingsbyte (80 .. 00) i samsvar med ISO-IEC 7816-4 og ISO 9797 metode 2. 

Dataobjektene PV og LE er til stede bare når det finnes noen tilsvarende data i den ukrypterte 

kommandoen. 

Kryptert svar: 

1.  Tilfelle der svardatafeltet ikke er tomt og ikke trenger være fortrolighetsbeskyttet: 

Svarinnhold Svarslutt 

[Nytt datafelt] Ny SW1 SW2 

TPV LPV PV TCC LCC CC  

'81' Lr Datafelt ‘8E’ '04' CC  

 Data som skal integreres i kontrollsummen = TPV || LPV || PV || PB 

2.  Tilfelle der svardatafeltet ikke er tomt og trenger å være fortrolighetsbeskyttet: 

Svarinnhold Svarslutt 

[Nytt datafelt] Ny SW1 SW2 

TPI CG LPI CG PI CG TCC LCC CC  

'87'  PI || CG ‘8E’ '04' CC  

 Data som skal bæres av CG: ikke BER-TLV-kodede data og utfyllingsbyte. 

 Data som skal integreres i kontrollsummen = TPI CG || LPI CG || PI CG || PB  
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3.  Tilfelle der svardatafeltet er tomt: 

Svarinnhold Svarslutt 

[Nytt datafelt] Ny SW1 SW2 

TSW LSW SW TCC LCC CC  

'99' '02' Ny SW1 SW2 ‘8E’ '04' CC  

 Data som skal integreres i kontrollsummen = TSW || LSW || SW || PB 

5.2. Behandling av feil ved sikker meldingsoverføring 

CSM_026  Når fartsskriverkortet fastslår en feil ved sikker meldingsoverføring under tolking av en kommando, må 

statusbyte returneres uten sikker meldingsoverføring. I samsvar med ISO/IEC 7816-4 er følgende 

statusbyte definert til angivelse av feil ved sikker meldingsoverføring: 

‘66 88’: Verifisering av kryptografisk kontrollsum mislyktes. 

‘69 87’: Forventede dataobjekter i sikker meldingsoverføring mangler. 

‘69 88’: Feil ved dataobjekter i sikker meldingsoverføring. 

CSM_027  Når fartsskriverkortet returnerer statusbyte uten dataobjekter for sikker meldingsoverføring (SM) eller 

med et SM-dataobjekt med feil, skal sesjonen avbrytes av kjøretøyenheten. 

5.3. Algoritme for beregning av kryptografiske kontrollsummer 

CSM_028  Kryptografiske kontrollsummer er bygd opp med en vanlig MAC i samsvar med ANSI X9.19 med DES: 

— Innledende trinn: Den innledende kontrollblokken y0 er E(Ka, SSC). 

— Sekvensielt trinn: Kontrollblokkene y1, ..., yn beregnes ved hjelp av Ka. 

— Sluttrinn: Den kryptografiske kontrollsummen beregnes slik ut fra den siste kontrollblokken yn: 

E(Ka, D(Kb, yn)), 

der E() betyr kryptering med DES, og D() betyr dekryptering med DES. 

De fire mest signifikante byte i den kryptografiske kontrollsummen overføres. 

CSM_029  Sendesekvenstelleren (SSC) skal startes under framgangsmåten for enighet om nøkler med: 

startverdi for SSC: Rnd3 (4 minst signifikante byte) || Rnd1 (4 minst signifikante byte). 

CSM_030  Sendesekvenstelleren skal hver gang økes med 1 før beregning av en MAC (dvs. SSC for den første 

kommandoen er startverdien av SSC + 1, SSC for det første svaret er startverdien av SSC + 2).   
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Følgende figur viser beregningen av vanlig MAC: 

  

5.4. Algoritme for beregning av kryptogrammer for fortrolighetsdataobjekter 

CSM_031  Kryptogrammer beregnes ved hjelp av TDEA i TCBC-modus i samsvar med referansene TDES og 

TDES-OP og med nullvektoren som startverdiblokk. 

Følgende figur viser anvendelsen av nøkler i TDES: 

 

6.  MEKANISMER FOR ELEKTRONISK SIGNATUR AV DATAOVERFØRINGER 

CSM_032  Den intelligente reserverte enheten (IDE) lagrer data som er mottatt fra én enhet (kjøretøyenhet eller 

kort) under én overføringssesjon, i én fysisk datafil. Denne filen skal inneholde sertifikatene MSi.C og 

EQT.C. Filen inneholder elektroniske signaturer av datablokker som angitt i tillegg 7 (Protokoller for 

dataoverføring). 

CSM_033  I elektroniske signaturer for overførte data skal det benyttes et elektronisk signatursystem med tillegg, 

slik at overførte data om ønskelig kan leses uten dekryptering. 

6.1. Generering av signaturer 

CSM_034  Når utstyret genererer datasignaturer, skal signatursystemet med tillegg som fastsatt i referanse 

[PKCS1] med SHA-1-hash-funksjonen følges: 

Signatur = EQT.SK[‘00’ || ‘01’ || PS || ‘00’ || DER(SHA-1(Data))]  

TDES-Dekryptering 

ENCRYPT DECRYPT ENCRYPT 
E(K, Data) Data 

TDES-Dekryptering 

DECRYPT ENCRYPT DECRYPT 
Data E(K, Data) 

ENCRYPT ENCRYPT ENCRYPT ENCRYPT 

ENCRYPT 

ENCRYPT 
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PS = Utfyllingsstreng av oktetter som har verdien 'FF', slik at lengden er 128. 

DER(SHA-1(M)) er kodingen av hash-funksjonens algoritme-ID og nummerverdien til en ASN.1-verdi 

av typen DigestInfo (distinguished encoding rules): 

‘30’||‘21’||‘30’||‘09’||‘06’||‘05’||‘2B’||‘0E’||‘03’||‘02’||‘1A’||‘05’||‘00’||‘04’||‘14’||hash-verdi. 

6.2. Verifisering av signaturer 

CSM_035  Verifisering av datasignatur ved overførte data skal følge signatursystemet med tillegg som definert i 

referanse [PKCS1] med SHA-1-hash-funksjon. 

Kontrolløren må uavhengig kjenne (og ha tillit til) den europeiske offentlige nøkkelen EUR.PK. 

Følgende tabell illustrerer protokollen som en intelligent reservert enhet (IDE) med kontrollkort kan 

følge ved verifisering av integriteten til data som er overført og lagret på eksterne lagringsmedier. 

Kontrollkortet brukes til å dekryptere elektroniske signaturer. Denne funksjonen trenger i dette tilfellet 

ikke være iverksatt i IDE-enheten. 

Utstyret som har overført og signert dataene som skal analyseres, kalles EQT (equipment). 

 
 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/497 

 

DEL B 

ANNENGENERASJONS FARTSSKRIVERSYSTEM 

7.  INNLEDNING 

7.1. Referanser 

I denne delen av dette tillegg benyttes følgende referansedokumenter: 

AES National Institute of Standards and Technology (NIST), FIPS PUB 197: Advanced Encryption 

Standard (AES), November 26, 2001 

DSS National Institute of Standards and Technology (NIST), FIPS PUB 186-4: Digital Signature Standard 

(DSS), July 2013 

ISO 7816-4 ISO/IEC 7816-4, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and 

commands for interchange. Third edition 2013-04-15 

ISO 7816-8 ISO/IEC 7816-8, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 8: Commands for security 

operations. Second edition 2004-06-01 

ISO 8825-1 ISO/IEC 8825-1, Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding 

Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER). Fourth 

edition, 2008-12-15 

ISO 9797-1 ISO/IEC 9797-1, Information technology — Security techniques — Message Authentication Codes 

(MACs) — Part 1: Mechanisms using a block cipher. Second edition, 2011-03-01 

ISO 10116 ISO/IEC 10116, Information technology — Security techniques — Modes of operation of an n-bit 

block cipher. Third edition, 2006-02-01 

ISO 16844-3 ISO/IEC 16844-3, Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface. First 

edition 2004, including Technical Corrigendum 1 2006 

RFC 5480 Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information, March 2009 

RFC 5639 Elliptic Curve Cryptography (ECC) — Brainpool Standard Curves and Curve Generation, 2010 

RFC 5869 HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF), May 2010 

SHS National Institute of Standards and Technology (NIST), FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard, 

March 2012 

SP 800-38B National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-38B: 

Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CMAC Mode for Authentication, 2005 

TR-03111 BSI Technical Guideline TR-03111, Elliptic Curve Cryptography, version 2.00, 2012-06-28 

7.2. Betegnelser og forkortelser 

I dette tillegg benyttes følgende betegnelser og forkortelser: 

AES Avansert krypteringsstandard (Advanced Encryption Standard) 

CA Sertifiseringsmyndighet (Certification Authority) 

CAR Sertifiseringsmyndighetsreferanse (Certification Authority Reference) 

CBC Kryptografering med blokkjedingsfunksjon (Cipher Block Chaining (mode of operation)  
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CH Kommandohode (Command Header) 

CHA Sertifikatinnehavers autorisasjon (Certificate Holder Authorisation) 

CHR Sertifikatinnehaverreferanse (Certificate Holder Reference) 

CV Konstant vektor (Constant Vector) 

DER Særlige kodingsregler (Distinguished Encoding Rules) 

DO Dataobjekt (Data Object) 

DSRC Reservert kortdistansekommunikasjon (Dedicated Short Range Communication) 

ECC Elliptisk kryptering (Elliptic Curve Cryptography) 

ECDSA Digital signaturalgoritme for elliptisk kurve (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) 

ECDH Elliptisk kurve Diffie-Hellman (algoritme for avtale om nøkkel) (Elliptic Curve Diffie-Hellman (key 

agreement algorithm)) 

EGF Eksternt GNSS-utstyr (External GNSS Facility) 

EQT Utstyr (Equipment) 

IDE Intelligent reservert enhet (Intelligent Dedicated Equipment): 

KM Hovednøkkel for bevegelsesføler, som muliggjør paring mellom kjøretøyenhet og bevegelsesføler 

KM-VU Nøkkel som er satt inn i kjøretøyenheter og som gjør at en kjøretøyenhet kan utlede bevegelsesfølerens 

hovednøkkel dersom et verkstedkort settes inn i kjøretøyenheten 

KM-WC Nøkkel som er satt inn i verkstedkort og som gjør at en kjøretøyenhet kan utlede bevegelsesfølerens 

hovednøkkel dersom et verkstedkort settes inn i kjøretøyenheten 

MAC Autentiseringskode for meldinger (Message Authentication Code) 

MoS Bevegelsesføler (Motion Sensor) 

MSB Mest signifikante bit (Most Significant Bit) 

PKI Infrastruktur for offentlige nøkler (Public Key Infrastructure) 

RCF Innretning for fjernkommunikasjon (Remote Communication Facility) 

SSC Sendesekvensteller (Send Sequence Counter) 

SM Sikker meldingsoverføring (Secure Messaging) 

TDES Standard for tredobbel datakryptering (Triple Data Encryption Standard) 

TLV Etikettlengde (Tag Length Value) 

VU Kjøretøyenhet (Vehicle Unit) 

X.C Sertifikat for offentlig nøkkel for bruker X 

X.CA Sertifiseringsmyndigheten som utstedte sertifikatet til bruker X 

X.CAR Sertifiseringsmyndighetsreferansen nevnt i sertifikatet til bruker X 

X.CHR. Sertifiseringsinnehaverreferansen nevnt i sertifikatet til bruker X 

X.PK Offentlig nøkkel for bruker X 

X.SK Privat nøkkel for bruker X 

X.PKeph Kortvarig offentlig nøkkel for bruker X 

X.SKeph Kortvarig privat nøkkel for bruker X 

‘xx’ En heksadesimalverdi 

|| Sammenkjedingsoperator  
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7.3. Definisjoner 

Definisjonene av termer brukt i dette tillegg er oppført i avsnitt 1 i vedlegg 1C. 

8.  KRYPTOGRAFISYSTEMER OG ALGORITMER 

8.1. Kryptografisystemer 

CSM_38  Kjøretøyenheter og fartsskriverkort skal bruke et kryptografisystem med offentlige nøkler basert på 

elliptisk kryptering for å gi følgende sikkerhetstjenester: 

— gjensidig autentisering mellom en kjøretøyenhet og et kort, 

— avtale om AES-sesjonsnøkler mellom en kjøretøyenhet og et kort, 

— sikre autentisitet, integritet og ikke-fornekting av data som er overført fra kjøretøyenheter eller 

fartsskriverkort til eksterne medier. 

CSM_39  Kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr skal bruke et kryptografisystem med offentlige nøkler basert 

på elliptisk kryptering for å gi følgende sikkerhetstjenester: 

— kopling mellom en kjøretøyenhet og eksternt GNSS-utstyr, 

— gjensidig autentisering mellom en kjøretøyenhet og eksternt GNSS-utstyr, 

— avtale om en AES-sesjonsnøkkel mellom en kjøretøyenhet og eksternt GNSS-utstyr, 

CSM_40  Kjøretøyenheter og fartsskriverkort skal bruke et AES-basert symmetrisk kryptografisystem for å gi 

følgende sikkerhetstjenester: 

— sikre autentisitet og integritet for data som utveksles mellom en kjøretøyenhet og et fartsskriverkort, 

— dersom det er relevant, sikre fortrolighet for data som utveksles mellom en kjøretøyenhet og et 

fartsskriverkort. 

CSM_41  Kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr skal bruke et AES-basert symmetrisk kryptografisystem for å 

gi følgende sikkerhetstjenester: 

— sikre autentisitet og integritet for data som utveksles mellom en kjøretøyenhet og eksternt GNSS-

utstyr 

CSM_42  Kjøretøyenheter og bevegelsesfølere skal bruke et AES-basert symmetrisk kryptografisystem for å gi 

følgende sikkerhetstjenester: 

— paring av en kjøretøyenhet og en bevegelsesføler, 

— gjensidig autentisering mellom en kjøretøyenhet og en bevegelsesføler, 

— sikre fortrolighet for data som utveksles mellom en kjøretøyenhet og en bevegelsesføler. 

CSM_43  Kjøretøyenheter og kontrollkort skal bruke et AES-basert symmetrisk kryptografisystem for å gi 

følgende sikkerhetstjenester på grensesnittet for fjernkommunikasjon: 

— sikre fortrolighet, autentisitet og integritet for data som overføres fra en kjøretøyenhet til et 

kontrollkort. 
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Merknader: 

—  Data overføres egentlig fra en kjøretøyenhet til en fjernavleser under kontroll av en kontrollør ved 

hjelp av en innretning for fjernkommunikasjon, som kan være i eller utenfor kjøretøyenheten, se 

tillegg 14. Fjernavleseren sender imidlertid de mottatte dataene til et kontrollkort for dekryptering 

og validering av autentisitet. Fra et sikkerhetssynspunkt er innretningen for fjernkommunikasjon og 

fjernavleseren helt transparente. 

—  Et verkstedkort tilbyr samme sikkerhetstjenester til DSRC-grensesnittet som et kontrollkort. Dette 

gjør at et verksted kan kontrollere om grensesnittet for fjernkommunikasjon for en kjøretøyenhet, 

herunder sikkerheten, virker slik det skal. Se nr. 9.2.2 for nærmere opplysninger. 

8.2. Krypteringsalgoritmer 

8.2.1 Symmetriske algoritmer 

CSM_44  Kjøretøyenheter, fartsskriverkort, bevegelsesfølere og eksternt GNSS-utstyr skal støtte AES-algoritmen 

som definert i [AES], med nøkkellengder på 128, 192 og 256 biter. 

8.2.2 Asymmetriske algoritmer og standardiserte domeneparametrer 

CSM_45  Kjøretøyenheter, fartsskriverkort, bevegelsesfølere og eksternt GNSS-utstyr skal støtte elliptisk 

kryptering med en nøkkelstørrelse på 256, 384 og 512/521 biter. 

CSM_46  Kjøretøyenheter, fartsskriverkort, bevegelsesfølere og eksternt GNSS-utstyr skal støtte ECDSA 

signaturalgoritme, som angitt i [DSS]. 

CSM_47  Kjøretøyenheter, fartsskriverkort, bevegelsesfølere og eksternt GNSS-utstyr skal støtte ECKA-EG-

algoritme for avtale om nøkkel, som angitt i [TR 03111]. 

CSM_48  Kjøretøyenheter, fartsskriverkort, bevegelsesfølere og eksternt GNSS-utstyr skal støtte alle 

standardiserte domeneparametrer angitt i tabell 1 nedenfor for elliptisk kryptering. 

Tabell 1 

Standardiserte domeneparametrer 

Navn Størrelse (bit) Referanse Objektidentifikator 

NIST P-256 256 [DSS], [RFC 5480]  

BrainpoolP256r1 256 [RFC 5639]  

NIST P-384 384 [DSS], [RFC 5480]  

BrainpoolP384r1 384 [RFC 5639]  

BrainpoolP512r1 512 [RFC 5639]  

NIST P-521 521 [DSS], [RFC 5480]  

Merk: Objektidentifikatorene nevnt i siste kolonne i tabell 1 er angitt i [RFC 5639] for Brainpool-

kurvene og i [RFC 5480] for NIST-kurvene. 

  

Eksempel 1: Objektidentifikatoren for BrainpoolP256rl-kurven er 

Eller i numerisk notasjon: 1.3.36..3.3.2.8.1.1.7. 

Eksempel 1: Objektidentifikatoren for BrainpoolP256rl-kurven er 

Eller i numerisk notasjon: 1.3.132.0.34. 
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8.2.3 Hash-algoritmer 

CSM_49  Kjøretøyenheter og fartsskriverkort skal støtte algoritmene SHA-256, SHA-384 og SHA-512 angitt i 

[SHS]. 

8.2.4 Krypteringsprogrammer 

CSM_50  Dersom en symmetrisk algoritme, en asymmetrisk algoritme og/eller en hash-algoritme brukes sammen 

for å danne en sikkerhetsprotokoll, skal deres respektive nøkkellengder og hash-størrelser være av 

(omtrent) samme styrke. Tabell 2 viser de tillatte krypteringsprogrammene: 

Tabell 2 

Tillatte krypteringsprogrammer 

ID for 

krypteringsprogram 

Nøkkelstørrelse for 

ECC (biter) 

Nøkkellengde for 

AES (biter) 
Hash-algoritme MAC-lengde (byte) 

CS#1 256 128 SHA-256 8 

CS#2 384 192 SHA-384 12 

CS#3 512/521 256 SHA-512 16 

Merk: ECC-nøkkelstørrelser på 512 og 521 biter anses å ha samme styrke for alle formål i dette tillegg. 

9.  NØKLER OG SERTIFIKATER. 

9.1. Asymmetriske nøkkelpar og sertifikater for offentlige nøkler 

9.1.1 Generelt 

Merk: Nøklene som beskrives i dette avsnittet, brukes til gjensidig autentisering og sikker meldingsoverføring 

mellom kjøretøyenheter og fartsskriverkort, og mellom kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr. Disse prosessene 

er nærmere beskrevet i kapittel 10 og 11 i dette tillegg. 

CSM_51  Innenfor rammen av det europeiske systemet for smarte fartsskrivere skal ECC-nøkkelpar og tilhørende 

sertifikater genereres og forvaltes gjennom tre funksjonelle hierarkiske plan: 

— europeisk plan, 

— medlemsstatsplan, 

— utstyrsplan. 
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CSM_52  Innenfor rammen av hele det europeiske systemet for smarte fartsskrivere skal offentlige og private 

nøkler og sertifikater genereres, forvaltes og meddeles ved hjelp av standardiserte og sikre metoder. 

9.1.2 Europeisk plan 

CSM_53  På europeisk plan skal det genereres ett enkelt entydig ECC-nøkkelpar, betegnet EUR. Det skal bestå av 

en privat nøkkel (EUR.SK) og en offentlig nøkkel (EUR.PK). Dette nøkkelparet skal utgjøre 

rotnøkkelparet i for hele infrastrukturen for offentlige nøkler (PKI) for det europeiske systemet for 

smarte fartsskrivere. Denne oppgaven skal utføres av en europeisk rotsertifiseringsmyndighet (ERCA - 

European Root Certificate Authority) under Europakommisjonens myndighet og ansvar. 

CSM_54  ERCA skal bruke den europeiske private nøkkelen til å undertegne et (egensignert) rotsertifikat for den 

europeiske offentlige nøkkelen, og skal meddele dette europeiske rotsertifikatet til alle medlemsstater. 

CSM_55  ERCA skal på anmodning bruke den europeiske private nøkkelen til å signere sertifikatene til 

medlemsstatenes offentlige nøkler. ERCA skal føre register over alle signerte sertifikater for 

medlemsstatenes offentlige nøkler. 

CSM_56  Som vist i figur 1 i nr. 9.1.7 skal ERCA generere et nytt europeisk rotnøkkelpar hvert 17. år. Når ERCA 

genererer et nytt europeisk rotnøkkelpar, skal det opprette et nytt egensignert rotsertifikatet for den nye 

europeiske offentlige nøkkelen. Gyldighetstiden for et europeisk rotsertifikatet skal være 34 år pluss  

3 måneder. 

Merk: Innføringen av et nytt rotnøkkelpar innebærer også at ERCA vil generere en ny hovednøkkel for 

bevegelsesføler og en ny hovednøkkel for DSRC, se nr. 9.2.1.2 og 9.2.2.2. 

CSM_57  Før ERCA genererer et nytt europeisk rotnøkkelpar, skal det foreta en analyse av den kryptografiske 

styrken som kreves for det nye nøkkelparet, idet det tas hensyn til at det skal være sikkert de neste  

34 årene. Dersom det viser seg nødvendig, skal ERCA bytte til et krypteringsprogram som er sterkere 

enn det nåværende, som angitt i CSM_50. 

CSM_58  Når ERCA genererer et nytt europeisk rotnøkkelpar, skal det opprette et forbindelsessertifikat for den 

nye europeiske offentlige nøkkelen og signere det med den forrige europeiske private nøkkelen. 

Gyldighetstiden for forbindelsessertifikatet skal være 17 år. Dette er også vist i figur 1 i nr. 9.1.7. 

Merk: Siden et forbindelsessertifikat inneholder ERCAs offentlige nøkkel av generasjon X og er signert 

med ERCAs private nøkkel av generasjon X-1, gir forbindelsessertifikatet mulighet til at man gjennom 

utstyr produsert under generasjon X-1 også kan stole på utstyr som er produsert under generasjon X. 

CSM_59  ERCA skal ikke bruke den private nøkkelen til et rotnøkkelpar for noe formål fra det tidspunktet et nytt 

rotnøkkelsertifikat blir gyldig. 

CSM_60  ERCA skal til enhver tid disponere følgende kryptonøkler og sertifikater: 

— Gjeldende EUR-nøkkelpar og tilsvarende sertifikat. 

— Alle tidligere EUR-sertifikater som skal brukes til å verifisere MSCA-sertifikater som fremdeles er 

gyldige. 

— Forbindelsessertifikater for alle generasjoner av EUR-sertifikater, unntatt det første. 

9.1.3 Medlemsstatsplan 

CSM_61  På medlemsstatsplan skal alle medlemsstater som må signere sertifikater for fartsskriverkort, generere 

ett eller flere entydige ECC-nøkkelpar, betegnet MSCA_Card. Alle medlemsstater som må signere 

sertifikater for kjøretøyenheter eller eksternt GNSS-utstyr, skal i tillegg generere ett eller flere entydige 

ECC-nøkkelpar, betegnet MSCA_VU-EGF.  
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CSM_62  Oppgavene med å genererer medlemsstatens nøkkelpar skal utføres av en medlemsstats sertifiserings-

myndighet (MSCA). Når en MSCA genererer en medlemsstats nøkkelpar, skal den sende den offentlige 

nøkkelen til ERCA for å få et tilsvarende medlemsstatssertifikat signert av ERCA. 

CSM_63  En MSCA skal velge en styrke for en medlemsstats nøkkelpar som tilsvarer styrken i det europeiske 

rotnøkkelparet som brukes til å signere det tilsvarende medlemsstatssertifikatet. 

CSM_64  Et MSCA_VU-EGF-nøkkelpar skal, dersom det forekommer, bestå av den private nøkkelen MSCA_ 

VU-EGF.SK og den offentlige nøkkelen MSCA_VU-EGF.PK. En MSCA skal bruke den private 

nøkkelen MSCA_VU-EGF.SK utelukkende til å signere sertifikater for offentlige nøkler for 

kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr. 

CSM_65  Et MSCA_Card-nøkkelpar skal bestå av den private nøkkelen MSCA_Card.SK og den offentlige 

nøkkelen MSCA_Card.PK. En MSCA skal bruke den private nøkkelen MSCA_Card.SK utelukkende til 

å signere sertifikater for offentlige nøkler for fartsskriverkort. 

CSM_66  En MSCA skal føre register over alle signerte sertifikater for kjøretøyenheter, eksternt GNSS-utstyr og 

kort, sammen med identifikasjonen av det utstyret som hvert enkelt sertifikat er beregnet for. 

CSM_67  Gyldighetstiden for et MSCA_VU-EGF-sertifikat skal være 17 år pluss 3 måneder. Gyldighetstiden for 

et MSCA_Card-sertifikat skal være 7 år pluss 1 måned. 

CSM_68  Som vist i figur 1 i nr. 9.1.7 skal den private nøkkelen i et MSCA_VU-EGF-nøkkelpar og den private 

nøkkelen i et MSCA_Card-nøkkelpar ha en bruksperiode på to år. 

CSM_69  En MSCA skal ikke bruke den private nøkkelen til et MSCA_VU-EGF-nøkkelpar for noe formål fra det 

tidspunktet dens bruksperiode er avsluttet. En MSCA skal heller ikke bruke den private nøkkelen til et 

MSCA_Card-nøkkelpar for noe formål fra det tidspunktet dens bruksperiode er avsluttet. 

CSM_70  En MSCA skal til enhver tid disponere følgende kryptonøkler og sertifikater: 

— Gjeldende MSCA_Card-nøkkelpar og tilsvarende sertifikat. 

— Alle tidligere MSCA_Card-sertifikater som skal brukes til å verifisere de sertifikatene for 

fartsskriverkort som fremdeles er gyldige. 

— Det gjeldende EUR-sertifikatet som er nødvendig for å verifisere det gjeldende MSCA-sertifikatet. 

— Alle tidligere EUR-sertifikater som er nødvendige for å verifisere alle MSCA-sertifikatene som 

fremdeles er gyldige. 

CSM_71  Dersom en MSCA skal signere sertifikater for kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr, skal den i 

tillegg disponere følgende nøkler og sertifikater: 

— Gjeldende MSCA_VU-EGF-nøkkelpar og tilsvarende sertifikat. 

— Alle tidligere offentlige MSCA_VU-EGF-nøkler som skal brukes til å verifisere de sertifikatene for 

kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr som fremdeles er gyldige. 

9.1.4 Utstyrsplan: Kjøretøyenheter 

CSM_72  To entydige ECC-nøkkelpar skal genereres for hver kjøretøyenhet, betegnet VU_MA and VU_Sign. 

Denne oppgaven utføres av produsentene av kjøretøyenheter. Når det genereres et nøkkelpar for en 

kjøretøyenhet, skal den parten som genererer nøkkelen, sende den offentlige nøkkelen til MSCA i den 

staten parten befinner seg i, for å få et tilsvarende sertifikat for kjøretøyenhet signert av MSCA. Den 

private nøkkelen skal brukes bare av kjøretøyenheten.  
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CSM_73  VU_MA- og VU_Sign-sertifikatene for en bestemt kjøretøyenhet skal ha samme ikrafttredelsesdato. 

CSM_74  En kjøretøyenhetsprodusent skal velge en styrke for en kjøretøyenhets nøkkelpar som tilsvarer styrken i 

MSCA-nøkkelparet som brukes til å signere det tilsvarende sertifikatet for kjøretøyenheten. 

CSM_75  En kjøretøyenhet skal bruke sitt VU_MA-nøkkelpar, som består av den private nøkkelen VU MA.SK og 

den offentlige nøkkelen VU MA.PK, utelukkende til å autentisere kjøretøyenheten overfor 

fartsskriverkort og eksternt GNSS-utstyr, som angitt i nr. 10.3 og 11.4 i dette tillegg. 

CSM_76  En kjøretøyenhet skal kunne generere kortvarige ECC-nøkkelpar, og skal bruke et kortvarig nøkkelpar 

utelukkende for å utføre en avtale om sesjonsnøkkel med et fartsskriverkort og eksternt GNSS-utstyr, 

som angitt i nr. 10.4og 11.4 i dette tillegg. 

CSM_77  En kjøretøyenhet skal bruke den private nøkkelen VU_Sign.SK i sitt VU_Sign-nøkkelpar utelukkende 

for å signere filer med overførte data, som angitt i kapittel 14 i dette tillegg. Den tilsvarende offentlige 

nøkkelen VU_Sign.PK skal utelukkende brukes til å verifisere signaturer opprettet av kjøretøyenheten. 

CSM_78  Som vist i figur 1 i nr. 9.1.7 skal gyldighetstiden for et VU_MA-sertifikat være 15 år og 3 måneder. 

Gyldighetstiden for et VU_Sign-sertifikat skal også være 15 år og 3 måneder. 

Merknader: 

—  Den utvidede gyldighetstiden for et VU_Sign-sertifikat gjør at en kjøretøyenhet kan opprette 

gyldige signaturer over overførte data i løpet av de tre første månedene etter at det er utløpt, slik det 

kreves i forordning (EU) nr. 581/2010. 

—  Den utvidede gyldighetstiden for et VU_MA-sertifikat er nødvendig for at kjøretøyenheten skal 

kunne autentiseres for et kontrollkort eller foretakskort i løpet av de tre første månedene etter at det 

er utløpt, slik at det er mulig å overføre data. 

CSM_79  En kjøretøyenhet skal ikke bruke den private nøkkelen til et nøkkelpar for kjøretøyenheten for noe 

formål etter at det tilsvarende sertifikatet har utløpt. 

CSM_80  Kjøretøyenhetens nøkkelpar (unntatt kortvarige nøkkelpar) og tilsvarende sertifikater for en bestemt 

kjøretøyenhet skal ikke erstattes eller fornyes i felten når kjøretøyenheten er satt i drift. 

Merknader: 

—  Kortvarige nøkkelpar er ikke omfattet av dette kravet, ettersom en kjøretøyenhet genererer et nytt 

kortvarig nøkkelpar hver gang det utføres autentisering av brikke og avtale om sesjonsnøkkel, jf. 

nr. 10.4. Merk at kortvarige nøkkelpar ikke har tilsvarende sertifikater. 

—  Dette kravet utelukker ikke muligheten for å erstatte statiske nøkkelpar for kjøretøyenhet under 

renovering eller reparasjoner i et trygt miljø kontrollert av produsenten av kjøretøyenheten. 

CSM_81  Når kjøretøyenheter settes i drift, skal de inneholde følgende kryptonøkler og sertifikater: 

— Den private VU_MA-nøkkelen og tilsvarende sertifikat. 

— Den private VU_Sign-nøkkelen og tilsvarende sertifikat. 

— MSCA_VU-EGF-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen MSCA_VU-EGF.PK som 

skal brukes til å verifisere VU_MA-sertifikatet og VU_Sign-sertifikatet. 

— EUR-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen EUR.PK som skal brukes til å verifisere 

MSCA_VU-EGF-sertifikatet.  
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— EUR-sertifikatet hvis gyldighetstid kommer direkte før gyldighetstiden til EUR-sertifikatet som 

skal brukes til å verifisere MSCA_VU-EGF-sertifikatet, dersom det forekommer. 

— Forbindelsessertifikatet som forbinder disse to EUR-sertifikatene, dersom de forekommer. 

CSM_82  I tillegg til kryptonøklene og sertifikatene oppført i CSM_81 skal kjøretøyenheter også inneholde 

nøklene og sertifikatene angitt i del A i dette tillegg, slik at det er mulig for en kjøretøyenhet å samvirke 

med førstegenerasjons fartsskriverkort. 

9.1.5 Utstyrsplan: Fartsskriverkort 

CSM_83  Ett entydig ECC-nøkkelpar, betegnet Card_MA, skal genereres for hvert fartsskriverkort. Et annet 

entydig ECC-nøkkelpar, betegnet Card_Sign, skal i tillegg genereres for hvert sjåførkort og hvert 

verkstedkort. Denne oppgaven kan utføres av kortprodusenter og korttilpassere. Når det genereres et 

nøkkelpar for et kort, skal den parten som genererer nøkkelen, sende den offentlige nøkkelen til MSCA i 

den staten parten befinner seg i, for å få et tilsvarende sertifikat for kort signert av MSCA. Den private 

nøkkelen skal brukes bare av fartsskriverkortet. 

CSM_84  Card_MA- og Card_Sign-sertifikatene for et bestemt sjåførkort eller verkstedkort skal ha samme 

ikrafttredelsesdato. 

CSM_85  En kortprodusent eller korttilpasser skal velge en styrke for et korts nøkkelpar som tilsvarer styrken i 

MSCA-nøkkelparet som brukes til å signere det tilsvarende sertifikatet for kortet. 

CSM_86  Et fartsskriverkort skal benytte sitt Card_MA-nøkkelpar, som består av den private nøkkelen 

Card_MA.SK og den offentlige nøkkelen Card_MA.PK, utelukkende med henblikk på gjensidig 

autentisering og avtale om sesjonsnøkkel overfor kjøretøyenheter, som angitt i nr. 10.3 og 10.4 i dette 

tillegg. 

CSM_87  Et sjåførkort eller verkstedkort skal bruke den private nøkkelen Card_Sign.SK i sitt Card_Sign-

nøkkelpar utelukkende for å signere filer med overførte data, som angitt i kapittel 14 i dette tillegg. Den 

tilsvarende offentlige nøkkelen Card_Sign.PK skal utelukkende brukes til å verifisere signaturer 

opprettet av kortet. 

CSM_88  Gyldighetstiden for et Card_MA-sertifikat skal være som følger: 

—  For sjåførkort: 5 år 

—  For foretakskort: 2 år 

—  For kontrollkort: 2 år 

—  For verkstedkort: 1 år 

CSM_89  Gyldighetstiden for et Card_Sign-sertifikat skal være som følger: 

— For sjåførkort: 5 år og 1 måned 

— For verkstedkort: 1 år og måned 

Merk: Den utvidede gyldighetstiden for et Card_Sign-sertifikat gjør at et sjåførkort kan opprette gyldige 

signaturer over overførte data i løpet av den første måneden etter at det er utløpt. Dette er nødvendig 

med henblikk på forordning (EU) nr. 581/2010, som krever at overføring av data fra et sjåførkort skal 

være mulig fram til 28 dager etter at de siste dataene er registrert. 

CSM_90  Nøkkelparene og tilsvarende sertifikater for et bestemt fartsskriverkort skal ikke erstattes eller fornyes 

etter at kortet er utstedt.  
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CSM_91  Når fartsskriverkort er utstedt, skal de inneholde følgende kryptonøkler og sertifikater: 

— Den private Card_MA-nøkkelen og tilsvarende sertifikat. 

— I tillegg for sjåførkort og verkstedkort: den private Card_Sign-nøkkelen og tilsvarende sertifikat. 

— MSCA_Card-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen MSCA_Card.PK som skal brukes 

til å verifisere Card_MA-sertifikatet og Card_Sign-sertifikatet. 

— EUR-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen EUR.PK, som skal brukes til å verifisere 

MSCA_Card-sertifikatet. 

— EUR-sertifikatet hvis gyldighetstid kommer direkte før gyldighetstiden til EUR-sertifikatet som 

skal brukes til å verifisere MSCA_Card-sertifikatet, dersom det forekommer. 

— Forbindelsessertifikatet som forbinder disse to EUR-sertifikatene, dersom de forekommer. 

CSM_92  I tillegg til kryptonøklene og sertifikatene oppført i CSM_91 skal fartsskriverkort også inneholde 

nøklene og sertifikatene angitt i del A i dette tillegg, slik at det er mulig for disse kortene å samvirke 

med førstegenerasjons kjøretøyenheter. 

9.1.6 Utstyrsplan: Eksternt GNSS-utstyr 

CSM_93  Ett entydig ECC-nøkkelpar skal genereres for hvert eksternt GNSS-utstyr, betegnet EGF_MA. Denne 

oppgaven utføres av produsentene av eksternt GNSS-utstyr. Når det genereres et EGF_MA-nøkkelpar, 

skal den offentlige nøkkelen sendes til MSCA i den staten det befinner seg i, for å få et tilsvarende 

EGF_MA-sertifikat signert av MSCA. Den private nøkkelen skal brukes bare av det eksterne GNSS-

utstyret (EGF). 

CSM_94  En EGF-produsent skal velge en styrke for et EGF_MA-nøkkelpar som tilsvarer styrken i MSCA-

nøkkelparet som brukes til å signere det tilsvarende EGF_MA-sertifikatet. 

CSM_95  Eksternt GNSS-utstyr skal bruke sitt EGF_MA-nøkkelpar, som består av den private nøkkelen 

EGF_MA.SK og den offentlige nøkkelen EGF_MA.PK, utelukkende med hensyn til gjensidig 

autentisering og avtale om sesjonsnøkkel overfor kjøretøyenheter, som angitt i nr. 11.3 og 11.4 i dette 

tillegg. 

CSM_96  Gyldighetstiden for et EGF_MA-sertifikat skal være 15 år. 

CSM_97  Eksternt GNSS-utstyr skal ikke bruke den private nøkkelen i sitt EGF_MA-nøkkelpar til kopling til en 

kjøretøyenhet etter at det tilsvarende sertifikatet har utløpt. 

Merk: Som beskrevet i nr. 11.3.3 kan en EGF benytte sin private nøkkel til gjensidig autentisering 

overfor den kjøretøyenheten den allerede er koplet til, selv etter at det tilsvarende sertifikatet har utløpt. 

CSM_98  EGF_MA-nøkkelparet og tilsvarende sertifikat for et bestemt eksternt GNSS-utstyr skal ikke erstattes 

eller fornyes i felten når det eksterne GNSS-utstyret er satt i drift. 

Merk: Dette kravet utelukker ikke muligheten for å erstatte EGF-nøkkelpar under renovering eller 

reparasjoner i et trygt miljø kontrollert av EGF-produsenten. 

CSM_99  Når eksternt GNSS-utstyr settes i drift, skal det inneholde følgende kryptonøkler og sertifikater: 

— Den private EGF_MA-nøkkelen og tilsvarende sertifikat.  
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— MSCA_VU-EGF-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen MSCA_VU-EGF.PK som 

skal brukes til å verifisere EGF_MA-sertifikatet. 

— EUR-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen EUR.PK som skal brukes til å verifisere 

MSCA_VU-EGF-sertifikatet. 

— EUR-sertifikatet hvis gyldighetstid kommer direkte før gyldighetstiden til EUR-sertifikatet som 

skal brukes til å verifisere MSCA_VU-EGF-sertifikatet, dersom det forekommer. 

— Forbindelsessertifikatet som forbinder disse to EUR-sertifikatene, dersom de forekommer. 

9.1.7 Oversikt: Erstatning av sertifikat 

Figur 1 nedenfor viser hvordan forskjellige generasjoner av ERCA-rotsertifikater, ERCA-forbindelsessertifikater, 

MSCA-sertifikater og sertifikater for utstyr (kjøretøyenhet og kort) utstedes og brukes over tid: 

Figur 1 

Utstedelse og bruk av forskjellige generasjoner av ERCA-rotsertifikater, ERCA-forbindelsessertifikater, MSCA-

sertifikater og sertifikater for utstyr 

    

17 år 34 år 51 år 

Forklaring 

Bruksperiode for privat nøkkel / gjenværende gyldighetstid for sertifikat 

Førstegenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 

Annengenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 

Tredjegenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 

ERCA 

ERCA 

ERCA 

ERCA 
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Merknader til figur 1: 

1.  Forskjellige generasjoner av rotsertifikat angis med et tall i parentes. For eksempel er ERCA (1) førstegenera-

sjons ERCA-rotsertifikatet, ERCA (2) er annengenerasjon osv. 

2.  Andre sertifikater er angitt med to tall i parentes, der det første angir rotsertifikatgenerasjonen det er utstedt 

under, det andre generasjonen av selve sertifikatet. For eksempel er MSCA_Card (1-1) det første MSCA_Card-

sertifikatet som er utstedt under ERCA (1); MSCA_Card (2-1) er det første MSCA_Card-sertifikatet som er 

utstedt under ERCA (2); MSCA_Card (2-last) er det siste MSCA_Card-sertifikatet som er utstedt under ERCA 

(2); Card_MA(2-1) er det første Card-sertifikatet for gjensidig autentisering som er utstedt under ERCA (2), osv. 

3.  Sertifikatene MSCA_Card (2-1) og MSCA_Card (1-last) er utstedt på nesten, men ikke nøyaktig, samme dato. 

MSCA_Card (2-1) er det første MSCA_Card-sertifikatet som er utstedt under ERCA (2), og vil bli utstedt så vidt 

litt senere enn MSCA_Card (1-last), det siste MSCA_Card-sertifikatet under ERCA (1). 

4.  Som vist i figuren vil de første kjøretøyenhets- og kortsertifikatene som er utstedt under ERCA (2), komme 

nesten to år før de siste kjøretøyenhets- og kortsertifikatene som er utstedt under ERCA (1), kommer. Dette 

skyldes at kjøretøyenhets- og kortsertifikatene er utstedt under et MSCA-sertifikat, ikke direkte under ERCA-

sertifikatet. MSCA (2-1)-sertifikatet vil bli utstedt direkte etter at ERCA (2) blir gyldig, men MSCA (1-last)-

sertifikatet vil bli utstedt bare så vidt litt før dette tidspunktet, rett før ERCA (1)-sertifikatet utløper. Disse to 

MSCA-sertifikatene vil derfor ha nesten samme gyldighetstid, til tross for at de er av forskjellige generasjoner. 

5.  Gyldighetstiden som vises for kort, er den som gjelder for sjåførkort (5 år). 

6.  For å spare plass er forskjellen i gyldighetstid mellom Card_MA- og Card_Sign-sertifikatene og mellom 

VU_MA- og VU_Sign-sertifikatene vist bare for første generasjon. 

9.2. Symmetriske nøkler 

9.2.1 Nøkler for sikring av kommunikasjon mellom kjøretøyenhet og bevegelsesføler 

9.2.1.1 Generelt 

Merk: Det antas at de som leser dette avsnittet, er kjent med innholdet i [ISO 16844-3], som beskriver grensesnittet 

mellom en kjøretøyenhet og en bevegelsesføler. Paringsprosessen mellom en kjøretøyenhet og en bevegelsesføler er 

beskrevet nærmere i kapittel 12 i dette tillegg. 

CSM_100  Det trengs en rekke symmetriske nøkler for å pare kjøretøyenheter og bevegelsesfølere, for gjensidig 

autentisering mellom kjøretøyenheter og bevegelsesfølere, og for kryptering av kommunikasjonen 

mellom kjøretøyenheter og bevegelsesfølere, som vist i tabell 3. Alle disse nøklene skal være AES-

nøkler, med en nøkkellengde som er lik lengden av bevegelsesfølerens hovednøkkel, som skal være 

knyttet til lengden av det (planlagte) europeiske rotnøkkelparet som beskrevet i CSM_50. 

Tabell 3 

Nøkler for sikring av kommunikasjon mellom kjøretøyenhet og bevegelsesføler 

Nøkkel Symbol Genereres av Genereringsmetode Lagres av 

Hovednøkkel til 

bevegelsesføleren — 

kjøretøyenhetens del 

KM-VU ERCA Tilfeldig ERCA, MSCA-er som 

deltar i utstedelsen av 

sertifikater til 

kjøretøyenheter, produ-

senter av kjøretøyenheter, 

kjøretøyenheter 
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Nøkkel Symbol Genereres av Genereringsmetode Lagres av 

Hovednøkkel til bevegel-

sesføleren — verk-

steddelen 

KM-WC ERCA Tilfeldig ERCA, MSCA-er, kort-

produsenter, verkstedkort 

Hovednøkkel til bevegel-

sesføleren 

KM Genereres ikke uavhengig Beregnet som KM = KM-VU 

XOR KM-WC 

ERCA, MSCA-er som 

deltar i utstedelsen av 

nøkler til bevegelsesfølere 

(valgfritt)(*) 

Identifikasjonsnøkkel KID Genereres ikke uavhengig Beregnet som KID = KM 

XOR CV, der CV er angitt 

i CSM_106 

ERCA, MSCA-er som 

deltar i utstedelsen av 

nøkler til bevegelsesfølere 

(valgfritt)(*) 

Paringsnøkkel KP Produsent av bevegel-

sesføler 

Tilfeldig En bevegelsesføler 

Sesjonsnøkkel KS Kjøretøyenhet (under 

paring av kjøretøyenhet og 

bevegelsesføler) 

Tilfeldig Én kjøretøyenhet og én 

bevegelsesføler 

(*) Lagring av KM og KID er valgfritt, ettersom disse nøklene kan utledes fra KM-VU, KM-WC og CV. 

CSM_101  Den europeiske rotsertifiseringsmyndighet skal generere KM-VU og KM-WC, to tilfeldige og entydige 

AES-nøkler som hovednøkkelen KM til bevegelsesføleren kan beregnes ut fra som KM-VU XOR KM-WC. 

ERCA skal på anmodning sende KM, KM-VU og KM-WC til medlemsstatenes sertifiseringsmyndighet. 

CSM_102  ERCA skal tildele hver hovednøkkel KM til bevegelsesføler et entydig versjonsnummer, som også skal 

gjelde for de nøklene KM-VU og KM-WC som inngår, og for den tilknyttede identifikasjonsnøkkelen KID. 

ERCA skal underrette MSCA-ene om versjonsnummeret når den sender KM-VU and KM-WC til dem. 

Merk: Versjonsnummeret benyttes til å skille mellom de forskjellige generasjonene av disse nøklene, 

som beskrevet i nr. 9.2.1.2. 

CSM_103  En medlemsstats sertifiseringsmyndighet skal på anmodning sende K,M-VU, sammen med dens 

versjonsnummer, til produsentene av kjøretøyenheter. Produsenten av kjøretøyenheter skal sette inn 

K,M-VU og dens versjonsnummer i alle kjøretøyenheter som produseres. 

CSM_104  En medlemsstats sertifiseringsmyndighet skal sikre at K,M-VU, sammen med dens versjonsnummer, 

settes inn i hvert verkstedkort som utstedes under dens ansvar. 

Merknader: 

—  Se beskrivelsen av datatypen  i tillegg 2. 

—  Som forklart i nr. 9.2.1.2 kan det hende at flere generasjoner av KM-WC må settes inn i ett enkelt 

verkstedkort. 

CSM_105  I tillegg til AES-nøkkelen angitt i CSM_104 skal en MSCA sikre at TDES-nøkkelen KmWC, angitt i 

krav CSM_037 i del A i dette tillegg, settes inn i hvert verkstedkort som er utstedt under dens ansvar.   
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Merknader: 

—  Dette gjør at et annengenerasjons verkstedkort kan brukes til kopling med en førstegenerasjons 

kjøretøyenhet. 

—  Et annengenerasjons verkstedkort vil inneholde to forskjellige applikasjoner, én som er i samsvar 

med del B i dette tillegg, og én som er i samsvar med del A. Sistnevnte skal inneholde TDES-

nøkkelen KmWC. 

CSM_106  En MSCA som deltar i utstedelsen av bevegelsesfølere, skal utlede identifikasjonsnøkkelen fra 

bevegelsesfølerens hovednøkkel ved å utføre XOR-operasjon på den med en konstant vektor (CV). 

Verdien av CV skal være som følger: 

— For 128-biters hovednøkler for bevegelsesføler: CV = ‘B6 44 2C 45 0E F8 D3 62 0B 7A 8A 97 91 

E4 5E 83’ 

— For 192-biters hovednøkler for bevegelsesføler: CV = ‘72 AD EA FA 00 BB F4 EE F4 99 15 70 5B 

7E EE BB 1C 54 ED 46 8B 0E F8 25’ 

— For 256-biters hovednøkler for bevegelsesføler: CV = ‘1D 74 DB F0 34 C7 37 2F 65 55 DE D5 DC 

D1 9A C3 23 D6 A6 25 64 CD BE 2D 42 0D 85 D2 32 63 AD 60’ 

Merk: De konstante vektorene er generert på følgende måte: 

Pi_10 = de første 10 byte av desimaldelen av den matematiske konstanten π = ‘24 3F 6A 88 85 A3 08 

D3 13 19’ 

CV_128-bits = første 16 byte av SHA-256(Pi_10) 

CV_192-bits = første 24 byte of SHA-384(Pi_10) 

CV_256-bits = første 32 byte of SHA-512(Pi_10) 

CSM_107  Produsenter av bevegelsesfølere skal generere en tilfeldig og entydig paringsnøkkel KP for hver 

bevegelsesføler og sende hver paringsnøkkel til sertifiseringsmyndighetene i medlemsstaten. MSCA-en 

skal kryptere hver paringsnøkkel for seg med bevegelsesfølerens hovednøkkel KM og skal returnere den 

krypterte nøkkelen til produsenten av bevegelsesføleren. For hver krypterte nøkkel skal MSCA-en 

underrette produsenten av bevegelsesføleren om versjonsnummeret til den tilhørende KM. 

Merk: Som forklart i nr. 9.2.1.2 kan det hende at en produsent av bevegelsesfølere må generere flere 

entydige paringsnøkler til én enkelt bevegelsesføler. 

CSM_108  Produsenter av bevegelsesfølere skal generere et entydig serienummer til hver bevegelsesføler og sende 

alle serienumrene til sertifiseringsmyndighetene i medlemsstaten. MSCA-en skal kryptere hvert 

serienummer for seg med identifikasjonsnøkkelen KID og skal returnere det krypterte serienummeret til 

produsenten av bevegelsesføleren. For hvert krypterte serienummer skal MSCA-en underrette 

produsenten av bevegelsesføleren om versjonsnummeret til den tilhørende KID. 

CSM_109  For krav CSM_107 og CSM_108 skal MSCA-en bruke AES-algoritmen i kryptografering med 

blokkjedingsfunksjon, som definert i [ISO 10116], med en innskutt parameter m = 1 og en 

initialiseringsvektor SV = ‘00’ {}{16}}, dvs. seksten byte med binærverdi 0. Om nødvendig skal 

MSCA-en bruke utfyllingsmetode 2 definert i [ISO 9797-1]. 

CSM_110  Produsenten av bevegelsesføleren skal lagre den krypterte paringsnøkkelen og det krypterte 

serienummeret i den planlagte bevegelsesføleren, sammen med tilsvarende verdier for ren tekst og 

versjonsnummeret til KM og KID som brukes til kryptering. 

Merk: Som forklart i nr. 9.2.1.2 kan det hende at en produsent av bevegelsesfølere må sette inn flere 

krypterte paringsnøkler og flere krypterte serienumre i én enkelt bevegelsesføler.  
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CSM_111  I tillegg til det AES-baserte kryptografiske materialet angitt i CSM_110 kan en produsent av 

bevegelsesfølere også lagre i hver bevegelsesføler det TDES-baserte kryptografiske materialet angitt i 

krav CSM_037 i del A i dette tillegg. 

Merk: Dette gjør at en annengenerasjons bevegelsesføler kan koples til en førstegenerasjons 

kjøretøyenhet. 

CSM_112  Lengden på sesjonsnøkkelen KS generert av en kjøretøyenhet ved paring til en bevegelsesføler skal 

knyttes til lengden av dets KM-VU, som beskrevet i CSM_50. 

9.2.1.2 Ers tatning av bevegelsesfølerens hovednøkkel  i  annengenerasjonsutstyr  

CSM_113  Hver hovednøkkel til bevegelsesfølere og alle tilknyttede nøkler (se tabell 3) er knyttet til en bestemt 

generasjon av ERCA-rotnøkkelpar. Disse nøklene skal derfor erstattes hvert 17. år. Gyldighetstiden for 

hver generasjon av hovednøkler til bevegelsesfølere begynner ett år før det tilknyttede ERCA-

rotnøkkelparet blir gyldig, og slutter når det tilknyttede ERCA-rotnøkkelparet utløper. Dette er vist i 

figur 2. 

Figur 2 

Utstedelse og bruk av forskjellige generasjoners hovednøkler til bevegelsesfølere i kjøretøyenheter, bevegelsesfølere og 

verkstedkort 

 

CSM_114  Minst ett år før det genereres et nytt europeisk rotnøkkelpar, som beskrevet i CSM_56, skal ERCA 

generere en ny hovednøkkel KM for bevegelsesføler ved å generere en ny KM-VU og KM-WC. Lengden av 

bevegelsesfølerens hovednøkkel skal være knyttet til den planlagte styrken av det nye europeiske 

rotnøkkelparet, i samsvar med CSM_50. ERCA skal på anmodning sende den nye KM, KM-VU og KM-WC 

til MSCA-ene, sammen med deres versjonsnummer. 

CSM_115  En MSCA skal sikre at alle gyldige generasjoner av KM-WC er lagret i hvert verkstedkort som utstedes 

under dens myndighet, samt deres versjonsnumre, som vist i figur 2.  
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Merk: Dette innebærer at det i det siste året av gyldighetstiden til et ERCA-sertifikat vil bli utstedt 

verkstedkort med tre forskjellige generasjoner av KM-WC, som vist i figur 2. 

CSM_116  I forbindelse med prosessen beskrevet i CSM_107 og CSM_108 ovenfor gjelder følgende: En MSCA 

skal kryptere hver paringsnøkkel KP den mottar fra en produsent av bevegelsesfølere for seg, sammen 

med hver gyldige generasjon av bevegelsesfølerens hovednøkkel KM. En MSCA skal også kryptere 

hvert serienummer den mottar fra en produsent av bevegelsesfølere, for seg, sammen med hver gyldig 

generasjon av identifikasjonsnøkkelen KID. En produsent av bevegelsesfølere skal lagre alle 

krypteringer av paringsnøkkelen og alle krypteringer av serienummeret i den planlagte bevegel-

sesføleren, sammen med tilsvarende verdier for ren tekst og versjonsnummeret/-numrene til KM og KID 

som brukes til kryptering. 

Merk: Dette innebærer at det i det siste året av gyldighetstiden til et ERCA-sertifikat vil bli utstedt 

bevegelsesfølere med krypterte data basert på tre forskjellige generasjoner av KM, som vist i figur 2. 

CSM_117  I forbindelse med prosessen beskrevet i CSM_107 ovenfor gjelder følgende: Siden lengden av 

paringsnøkkel KP skal være knyttet til lengden av KM (se CSM_100), kan det hende at en produsent av 

bevegelsesfølere må generere inntil tre forskjellige paringsnøkler (av forskjellig lengde) til én 

bevegelsesføler, i tilfelle etterfølgende generasjoner av KM har ulik lengde. I et slikt tilfelle skal 

produsenten sende hver paringsnøkkel til MSCA. MSCA-en skal sikre at hver enkelt paringsnøkkel er 

kryptert med riktig generasjon av bevegelsesfølerens hovednøkkel, dvs. den som har samme lengde. 

Merk: Dersom produsenten av bevegelsesføleren velger å generere en TDES-basert paringsnøkkel for 

en annengenerasjons bevegelsesføler (se CSM_111), skal produsenten angi overfor MSCA-en at TDES-

baserte hovednøkler for bevegelsesfølere skal brukes til kryptering av denne paringsnøkkelen. Dette 

skyldes at lengden på en TDES-nøkkel kan være lik lengden på en AES-nøkkel, slik at MSCA ikke kan 

foreta en vurdering ut fra bare nøkkellengden. 

CSM_118  Produsenten av kjøretøyenheten skal sette inn bare én generasjon av KM-VU i hver kjøretøyenhet, 

sammen med versjonsnummeret. Denne KM-VU-generasjonen skal være knyttet til det ERCA-sertifikatet 

som kjøretøyenhetens sertifikater er basert på. 

Merknader: 

—  En kjøretøyenhet som er basert på et ERCA-sertifikat av generasjon X, skal bare inneholde KM-VU 

av generasjon X, selv om det er utstedt etter starten på gyldighetstiden for ERCA-sertifikat av 

generasjon X+1. Dette er vist i figur 2. 

—  En kjøretøyenhet av generasjon X kan ikke pares med en bevegelsesføler av generasjon X-1. 

—  Ettersom verkstedkort har en gyldighetstid på ett år, er resultatet av CSM_113 — CSM_118 at alle 

verkstedkort vil inneholde den nye KM-WC på tidspunktet da den første kjøretøyenheten som 

inneholder den nye KM-VU blir utstedt. Derfor vil en slik kjøretøyenhet alltid kunne beregne nye KM. 

Dessuten vil de fleste nye bevegelsesfølere på det tidspunktet også inneholde krypterte data basert 

på den nye KM . 

9.2.2 Nøkler for sikring av DSRC-kommunikasjon 

9.2.2.1 Generelt  

CSM_119  Autentisiteten og fortroligheten til data som sendes fra en kjøretøyenhet til en kontrollmyndighet over 

en DSRC-fjernkommunikasjonskanal, skal sikres ved hjelp av et sett kjøretøyenhetsspesifikke AES-

nøkler utledet fra én enkelt DSRC-hovednøkkel, KMDSRC. 

CSM_120  DSRC-hovednøkkelen KMDSRC skal være en AES som genereres, lagres og distribueres sikkert av 

ERCA. Nøkkellengden kan være 128, 192 eller 256 biter, og skal være knyttet til lengden på det 

europeiske rotnøkkelparet som beskrevet i CSM_50.  
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CSM_121  ERCA skal på anmodning sende DSRC-hovednøkkelen til medlemsstatens sertifiseringsmyndigheter på 

en sikker måte, slik at de kan utlede kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøkler og sikre at DSRC-

hovednøkkelen er satt inn i alle kontrollkort og verkstedkort som utstedes på deres ansvar. 

CSM_122  ERCA skal tildele hver enkelt DSRC-hovednøkkel et entydig versjonsnummer. ERCA skal underrette 

MSCA-ene om versjonsnummeret når den sender DSRC-hovednøkkelen til dem. 

Merk: Versjonsnummeret brukes til å skille mellom de forskjellige generasjonene av DSRC-

hovednøkkelen, som beskrevet i nr. 9.2.2.2. 

CSM_123  Produsenten av kjøretøyenheten skal opprette et entydig serienummer for kjøretøyenheten, og skal 

sende dette nummeret til sertifiseringsmyndigheten i medlemsstaten i en anmodning om å få et sett med 

to kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøkler. Kjøretøyenhetens serienummer skal ha datatypen 

, og de særlige kodingsreglene (DER) i samsvar med [ISO 8825-1] skal brukes til 

koding. 

CSM_124  Etter å ha mottatt en anmodning om kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøkler skal MSCA-en utlede to 

AES nøkler for kjøretøyenheten, kalt K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC. Disse kjøretøyenhets-

spesifikke nøklene skal ha samme lengde som DSRC-hovednøkkelen. MSCA skal bruke den 

nøkkelutledningsfunksjonen som er definert i [RFC 5869]. Hash-funksjonen som er nødvendig for å 

opprette en forekomst av HMAC-Hash-funksjonen, skal være knyttet til lengden av DSRC-

hovednøkkelen, som beskrevet i CSM_50. Nøkkelutledningsfunksjonen i [RFC 5869] skal brukes som 

følger: 

Trinn 1 (Extract): 

— PRK = HMAC-Hash (salt, IKM) der salt er en tom streng ‘’ og IKM er KMDSRC. 

Trinn 2 (Expand): 

— OKM = T(1), der 

 T(1) = HMAC-Hash (PRK, T(0) || info || ‘01’) med 

— T(0) = en tom streng (‘’) 

— info = kjøretøyenhetens serienummer som angitt i CSM_123 

— K_VUDSRC_ENC = første L oktetter av OKM og 

 K_VUDSRC_MAC = siste L oktetter av OKM 

 der L er den påkrevde lengden av K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC i oktetter. 

CSM_125  MSCA skal distribuere K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC til produsenten av kjøretøyenheten på en 

sikker måte for innsetting i den planlagte kjøretøyenheten. 

CSM_126  Når en kjøretøyenhet utstedes, skal den ha lagret K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC i sitt sikre 

minne for å kunne sikre integritet, autentisitet og fortrolighet for data som sendes over fjernkom-

munikasjonskanalen. En kjøretøyenhet skal også lagre versjonsnummeret til DSRC-hovednøkkelen som 

brukes til å utlede disse kjøretøyspesifikke nøklene. 

CSM_127  Når kontrollkort og verkstedkort utstedes, skal de ha lagret KMDSRC i sitt sikre minne for å kunne 

verifisere integritet og autentisitet for data som sendes av en kjøretøyenhet over fjernkommunika-

sjonskanalen, og for å dekryptere disse dataene. Kontrollkort og verkstedkort skal også kunne lagre 

versjonsnummeret til DSRC-hovednøkkelen. 

Merk: Som forklart i nr. 9.2.2.2 kan det hende at flere generasjoner av KMDSRC må settes inn i en enkelt 

verkstedkort eller kontrollkort 
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CSM_128  MSCA skal føre register over alle kjøretøyspesifikke DSRC-nøkler den har generert, deres versjons-

nummer og identifikasjonen av den kjøretøyenheten som hvert enkelt nøkkelsett er beregnet for. 

9.2.2.2 Ers tatning av DS RC-hovednøkkel  

CSM_129  Hver DSRC-hovednøkkel er knyttet til en bestemt generasjon av ERCA-rotnøkkelpar. ERCA skal 

derfor erstatte DSRC-hovednøkkelen hvert 17. år. Gyldighetstiden for hver generasjon av DSRC-

hovednøkkel begynner to år før det tilknyttede ERCA-rotnøkkelparet blir gyldig, og slutter når det 

tilknyttede ERCA-rotnøkkelparet utløper. Dette er vist i figur 3. 

Figur 3 

Utstedelse og bruk av forskjellige generasjoner DSRC-hovednøkler i kjøretøyenheter, bevegelsesfølere og verkstedkort 

 

CSM_130  Minst to år før det genereres et nytt europeisk rotnøkkelpar, som beskrevet i CSM_56, skal ERCA 

generere en ny DSRC-hovednøkkel. Lengden av DSRC-nøkkelen skal være knyttet til den planlagte 

styrken av det nye europeiske rotnøkkelparet, i samsvar med CSM_50. ERCA skal på anmodning sende 

den nye DSRC-hovednøkkelen til MSCA-ene, sammen med dens versjonsnummer. 

CSM_131  En MSCA skal sikre at alle gyldige generasjoner av KMDSRC er lagret i hvert kontrollkort som utstedes 

under dens myndighet, samt deres versjonsnumre, som vist i figur 3. 

Merk: Dette innebærer at det i de siste to årene av gyldighetstiden til et ERCA-sertifikat vil bli utstedt 

kontrollkort med tre forskjellige generasjoner av KMDSRC, som vist i figur 3.  
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CSM_132  En MSCA skal sikre at alle generasjoner av KMDSRC som har vært gyldige i minst ett år og fortsatt er 

gyldige, er lagret i hvert verkstedkort som utstedes under dens myndighet, samt deres versjonsnumre, 

som vist i figur 3. 

Merk: Dette innebærer at det i det siste året av gyldighetstiden til et ERCA-sertifikat vil bli utstedt 

verkstedkort med tre forskjellige generasjoner av KMDSRC, som vist i figur 3. 

CSM_133  Produsenten av kjøretøyenheten skal sette inn bare ett sett med kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøkler i 

hver kjøretøyenhet, sammen med versjonsnummeret. Dette nøkkelsettet skal utledes fra KMDSRC-

generasjonen som er knyttet til det ERCA-sertifikatet som kjøretøyenhetens sertifikater er basert på. 

Merknader: 

—  Dette innebærer at en kjøretøyenhet som bygger på et ERCA-sertifikat av generasjon X, bare skal 

inneholde K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC av generasjon X, selv om kjøretøyenheten er 

utstedt etter starten på gyldighetstiden for ERCA-sertifikat av generasjon X+1. Dette er vist i 

figur 3. 

—  Ettersom verkstedkort har en gyldighetstid på ett år og kontrollkort to år, er resultatet av CSM_131 

— CSM_133 at alle verkstedkort og kontrollkort vil inneholde den nye DSRC-hovednøkkelen på 

tidspunktet da den første kjøretøyenheten som inneholder kjøretøyenhetsspesifikke nøkler basert på 

denne hovednøkkelen, vil bli utstedt. 

9.3. Sertifikater 

9.3.1 Generelt 

CSM_134  Alle sertifikater i det europeiske systemet for smarte fartsskrivere skal være selvforklarende, kort-

verifiserbare (CV - card-verifiable) sertifikater i samsvar med [ISO 7816-4] og [ISO 7816-8]. 

CSM_135  De særlige kodingsreglene (DER) i samsvar med [ISO 8825-1] skal brukes til å kode både ASN.1-

datastrukturer og (applikasjonsspesifikke) dataobjekter i sertifikater. 

Merk: Denne kodingen gir følgende etikettlengde (TLV): 

Etikett: Etiketten er kodet i én eller to oktetter og angir innholdet. 

Lengde: Lengden kodes som et fortegnsløst heltall i én, to eller tre oktetter, som gir en største lengde på 

65 535 oktetter. Det minste antall oktetter skal benyttes. 

Verdi: Verdien kodes i null eller flere oktetter. 

9.3.2 Sertifikaters innhold 

CSM_136  Alle sertifikater skal ha strukturen angitt i sertifikatprofilen i tabell 4. 

Tabell 4 

Sertifikatprofil versjon 1 

Felt Felt-ID Etikett Lengde (byte) 
ASN.1-datatype 

(se tillegg 1) 

ECC-sertifikat C '7F 21' var  

ECC-sertifikattekst B ‘7F 4E’ var  
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Felt Felt-ID Etikett Lengde (byte) 
ASN.1-datatype 

(se tillegg 1) 

Identifikator for sertifikatprofil CPI '5F 29' '01'  

Sertifiseringsmyndighetsreferanse CAR '42' '08'  

Sertifikatinnehavers autorisasjon CHA ‘5F 4C’ '07'  

 

Offentlig nøkkel PK '7F 49' var  

Domeneparametrer DP '06' var  

Offentlig punkt PP '86' var  

Sertifikatinnehaverreferanse CHR '5F 20' '08'  

Sertifikatets ikrafttredelsesdato CEfD '5F 25' '04'  

Sertifikatets utløpsdato CExD '5F 24' '04'  

Signatur på ECC-sertifikat S '5F 37' var  

Merk: Felt-ID vil bli brukt i senere avsnitt i dette tillegg for å angi de enkelte feltene i et sertifikat, f.eks. 

er X.CAR sertifiseringsmyndighetsreferansen nevnt i sertifikatet til bruker X. 

9.3.2.1 Identifikator for sertifikatprofil 

CSM_137  Sertifikater skal bruke en identifikator for sertifikatprofil for å angi den sertifikatprofilen som er brukt. 

Versjon 1, som angitt i tabell 4, skal identifiseres ved hjelp av verdien '00'. 

9.3.2.2 Sertifiseringsmyndighetsreferanse 

CSM_138  Sertifiseringsmyndighetsreferansen skal brukes til å identifisere den offentlige nøkkelen som skal 

brukes til å verifisere sertifikatets signatur. Sertifiseringsmyndighetsreferansen skal derfor være lik 

sertifikatinnehaverreferansen i sertifikatet for den tilsvarende sertifiseringsmyndigheten. 

CSM_139  Et ERCA-rotsertifikatet skal være egensignert, dvs. at sertifiseringsmyndighetsreferansen og sertifikat-

innehaverreferansen i sertifikatet skal være like. 

CSM_140  For et ERCA-forbindelsessertifikat skal sertifikatinnehaverreferansen være lik CHR i det nye ERCA-

rotsertifikatet. Sertifiseringsmyndighetsreferansen i et forbindelsessertifikat skal være lik CHR i det 

forrige ERCA-rotsertifikatet. 

9.3.2.3 Sertifikatinnehavers autorisasjon 

CSM_141  Sertifikatinnehavers autorisasjon skal brukes til å identifisere type sertifikat. Den består av de seks mest 

signifikante byte i fartsskriverapplikasjonens ID, sammenkjedet med den type utstyr som sertifikatet er 

beregnet for. 
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9.3.2.4 Offentlig nøkkel 

Den offentlige nøkkelen nester to dataelementer: de standardiserte domeneparametrene som skal brukes sammen 

med den offentlige nøkkelen i sertifikatet, og verdien av det offentlige punktet. 

CSM_142  Dataelementet Domain Parameters skal inneholde én av objektidentifikatorene som er angitt i tabell 1, 

for å vise til et sett med standardiserte domeneparametrer. 

CSM_143  Dataelementet Public skal inneholde det offentlige punktet. Offentlige punkter på en elliptisk kurve skal 

konverteres til oktettstrenger som angitt i [TR-03111]. Det ukomprimerte kodingsformatet skal brukes. 

Når et punkt på en elliptisk kurve gjenopprettes fra sitt kodede format, skal de valideringene som er 

beskrevet i [TR-03111], alltid utføres. 

9.3.2.5 Sertifikatinnehaverreferanse 

CSM_144  Sertifikatinnehaverreferansen er en identifikator for den offentlige nøkkelen angitt i sertifikatet. Den 

skal brukes til å vise til denne offentlige nøkkelen i andre sertifikater. 

CSM_145  For sertifikater til kort og eksternt GNSS-utstyr skal sertifikatinnehaverreferansen ha datatypen 

 angitt i tillegg 1. 

CSM_146  Når en produsent søker om et sertifikat for kjøretøyenheter, er det produsentspesifikke serienummeret  

til den kjøretøyenheten som sertifikatet og den tilknyttede private nøkkelen er beregnet for, enten  

kjent eller ikke kjent. I det første tilfellet skal sertifikatinnehaverreferansen ha datatypen 

 angitt i tillegg 1. I det siste tilfellet skal sertifikatinnehaverreferansen ha 

datatypen  angitt i tillegg 1. 

CSM_147  For ERCA- og MSCA-sertifikater skal sertifikatinnehaverreferansen ha datatypen 

 angitt i tillegg 1. 

9.3.2.6 Sertifikatets ikrafttredelsesdato 

CSM_148  Sertifikatets ikrafttredelsesdato skal angi startdato og -klokkeslett for sertifikatets gyldighetstid. 

Sertifikatets ikrafttredelsesdato skal være den datoen sertifikatet er generert. 

9.3.2.7 Sertifikatets utløpsdato 

CSM_149  Sertifikatets utløpsdato skal angi sluttdato og -klokkeslett for sertifikatets gyldighetstid. 

9.3.2.8 Sertifikatsignatur 

CSM_150  Sertifikatsignaturen skal opprettes over den kodede sertifikatteksten, herunder sertifikattekstens etikett 

og lengde. Signaturalgoritmen skal være ECDSA, som angitt i [DSS], ved hjelp av hash-algoritmen 

knyttet til signeringsalgoritmens nøkkelstørrelse, som angitt i CSM_50. Signaturformatet skal være ren 

tekst, som angitt i [TR-03111]. 

9.3.3 Søknad om sertifikater 

CSM_151  Når det søkes om et sertifikat, skal søkeren sende følgende data til sertifiseringsmyndigheten: 

— Identifikatoren for sertifikatprofil for sertifikatet det søkes om. 

— Sertifiseringsmyndighetsreferansen som forventes å bli brukt til å signere sertifikatet. 

— Den offentlige nøkkelen som skal signeres.  



Nr. 47/518 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

CSM_152  I tillegg til dataene i CSM_151 skal en MSCA sende følgende data i en sertifikatsøknad til ERCA, for å 

gjøre det mulig for ERCA å opprette sertifikatinnehaverreferansen i det nye MSCA-sertifikatet: 

— Den numeriske statskoden for sertifiseringsmyndigheten (datatypen  definert i 

tillegg 1). 

— Den alfanumeriske statskoden for sertifiseringsmyndigheten (datatypen  definert i 

tillegg 1). 

— Serienummer på 1 byte som skiller mellom sertifiseringsmyndighetens forskjellige nøkler i tilfelle 

nøklene endres. 

— Feltet på 2 byte som inneholder sertifiseringsmyndighetens særlige tilleggsopplysninger. 

CSM_153  I tillegg til dataene i CSM_151 skal en utstyrsprodusent sende følgende data i en sertifikatsøknad til en 

MSCA, for å gjøre det mulig for MSCA-en å opprette sertifikatinnehaverreferansen i det nye 

utstyrssertifikatet: 

— En produsentspesifikk identifikator for utstyrstypen. 

— Dersom kjent (se CSM_154), et serienummer for utstyret, entydig for produsenten, utstyrstypen og 

produksjonsmåneden. Ellers en entydig identifikator for sertifikatsøknad. 

— Måneden og året for produksjon av utstyret eller for sertifikatsøknaden. 

Produsenten skal sikre at disse dataene er riktige, og at sertifikatet som returneres fra MSCA er satt inn i 

det planlagte utstyret. 

CSM_154  Når en produsent søker om et sertifikat for en kjøretøyenhet, er det produsentspesifikke serienummeret 

til den kjøretøyenheten som sertifikatet og den tilknyttede private nøkkelen er beregnet for, enten kjent 

eller ikke kjent. Dersom det er kjent, skal produsenten av kjøretøyenheten sende serienummeret til 

MSCA. Dersom det ikke er kjent, skal produsenten entydig identifisere hver sertifikatsøknad og sende 

denne sertifikatsøknadens serienummer til MSCA. Det resulterende sertifikatet vil da inneholde 

sertifikatsøknadens serienummer. Etter at sertifikatet er satt inn i en bestemt kjøretøyenhet, skal 

produsenten underrette MSCA om forbindelsen mellom sertifikatsøknadens serienummer og 

identifikasjonen av kjøretøyenheten. 

10. GJENSIDIG AUTENTISERING OG SIKKER MELDINGSOVERFØRING MELLOM KJØRETØYENHET OG KORT 

10.1. Generelt 

CSM_155  På et høyt nivå skal den sikre kommunikasjonen mellom en kjøretøyenhet og et fartsskriverkort bygge 

på følgende trinn: 

— For det første skal hver part overfor den andre godtgjøre at den er innehaver av et gyldig 

nøkkelparsertifikat som er signert av en sertifiseringsmyndighet i medlemsstaten. Så skal MSCA-

ens sertifikat for offentlig nøkkel signeres av den europeiske rotsertifiseringsmyndigheten. Dette 

trinnet kalles sertifikatkjedeverifisering og angis nærmere i nr. 10.2. 

— For det andre skal kjøretøyenheten godtgjøre overfor kortet at det innehar den private nøkkelen som 

tilsvare den offentlige nøkkelen i sertifikatet som framlegges. Det gjøres ved å signere et tilfeldig 

nummer som sendes av kortet. Kortet kontrollerer signaturen over det tilfeldige nummeret. Dersom 

denne kontrollen er vellykket, er kjøretøyenheten autentisert. Dette trinnet kalles autentisering av 

kjøretøyenhet og angis nærmere i nr. 10.3.  
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— For det tredje skal begge parter uavhengig beregne to AES-sesjonsnøkler ved å bruke en 

asymmetrisk nøkkelavtalealgoritme. Ved bruk av én av disse sesjonsnøklene oppretter kortet en 

autentiseringskode for meldinger (MAC) over data sendt av kjøretøyenheten. Kjøretøyenhetens 

verifiserer MAC. Dersom denne kontrollen er vellykket, er kortet autentisert. Dette trinnet kalles 

autentisering av kort og angis nærmere i nr. 10.4. 

— For det fjerde skal kjøretøyenheten og kortet skal bruke de avtalte sesjonsnøklene til å sikre 

fortrolig behandling, integritet og autentisitet for alle meldinger som utveksles. Dette kalles sikker 

meldingsoverføring og angis nærmere i nr. 10.5. 

CSM_156  Mekanismen beskrevet i CSM_155, skal utløses av kjøretøyenheten når et kort settes inn i en av 

kortleseråpningene. 

10.2. Gjensidig verifisering av sertifikatkjede 

10.2.1 Kjøretøyenhetens verifisering av kortets sertifikatkjede 

CSM_157  Kjøretøyenheten skal bruke protokollen som er vist i figur 4, til å verifisere sertifikatkjeden til et 

fartsskriverkort. 

Merknader til figur 4: 

—  Kortets sertifikater og offentlige nøkler nevnt i figuren er de som brukes til gjensidig autentisering. 

I nr. 9.1.5 betegnes disse som Card_MA. 

—  Card.CA-sertifikatene og de offentlige nøklene nevnt i figuren er de som brukes til signering av 

kortsertifikater, og er angitt i CAR i kortets sertifikat. I nr. 9.1.3 betegnes disse som MSCA_Card. 

—  Card.CA.EUR-sertifikatet nevnt i figuren, er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i 

Card.CA-sertifikatet. 

—  Card.Link-sertifikatet nevnt i figuren er kortets forbindelsessertifikat, dersom et slikt forekommer. 

Som angitt i nr. 9.1.2 er dette et forbindelsessertifikat for et nytt europeisk rotnøkkelpar opprettet av 

ERCA og signert av den tidligere europeiske private nøkkelen. 

—  Card.Link.EUR-sertifikatet er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i Card.Link-

sertifikatet. 

CSM_158  Som vist i figur 4 skal verifisering av kortets sertifikatkjede begynne når kortet settes inn. 

Kjøretøyenheten skal lese kortinnehaverreferansen ( ) fra EF ICC. 

Kjøretøyenheten skal kontrollere om den gjenkjenner kortet, dvs. om den har foretatt en vellykket 

verifisering av kortets sertifikatkjede tidligere og lagret den for senere bruk. Dersom den gjør det, og 

kortets sertifikat fortsatt er gyldig, fortsetter prosessen med verifisering av kjøretøyenhetens 

sertifikatkjede. I motsatt fall skal kjøretøyenheten suksessivt lese følgende fra kortet: MSCA_Card-

sertifikatet, som skal brukes til å verifisere kortsertifikatet, Card.CA.EUR-sertifikatet, som skal brukes 

til å verifisere MSCA_Card-sertifikatet, og eventuelt forbindelsessertifikatet, til den finner et sertifikat 

den gjenkjenner eller kan verifisere. Dersom kjøretøyenheten finner et slikt sertifikat, skal den bruke 

dette sertifikatet til å verifisere de underliggende kortsertifikatene den har lest fra kortet. Dersom dette 

er vellykket, fortsetter prosessen med verifiseringen av kjøretøyenhetens sertifikatkjede. Dersom dette 

ikke er vellykket, skal kjøretøyenheten se bort fra kortet. 

Merk: Det er tre måter kjøretøyenheten kan gjenkjenne Card.CA.EUR-sertifikatet på: 

— Card.CA.EUR-sertifikatet er det samme sertifikatet som kjøretøyenhetens eget EUR-sertifikat. 
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— Card.CA.EUR-sertifikatet kommer før kjøretøyenhetens eget EUR-sertifikat, og kjøretøyenheten 

hadde allerede dette sertifikatet på tidspunktet for utstedelsen (se CSM_81). 

— Card.CA.EUR-sertifikatet kommer etter kjøretøyenhetens eget EUR-sertifikat, og kjøretøyenheten 

har tidligere mottatt et forbindelsessertifikat fra et annet fartsskriverkort, verifisert det og lagret det 

for senere bruk. 

CSM_159  Som vist i figur 4 kan kjøretøyenheten så snart den har verifisert autentisiteten og gyldigheten til et 

tidligere ukjent sertifikat, lagre dette sertifikatet for senere bruk, slik at det ikke er nødvendig å 

verifisere sertifikatets autentisitet på nytt dersom det framlegges for kjøretøyenheten igjen. I stedet for å 

lagre hele sertifikatet kan en kjøretøyenhet velge å lagre bare innholdet i sertifikatteksten, som angitt i 

nr. 9.3.2. 

CSM_160  Kjøretøyenheten skal verifisere den tidsmessige gyldigheten til ethvert sertifikat som leses fra kortet 

eller er lagret i minnet, og skal avvise utløpte sertifikater. For å verifisere den tidsmessige gyldigheten 

til et sertifikat som er framlagt av kortet, skal en kjøretøyenhet anvende sin interne klokke.  
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Figur 4 

Protokoll for kjøretøyenhetens verifisering av kortets sertifikatkjede 

 

10.2.2 Kortets verifisering av kjøretøyenhetens sertifikatkjede 

CSM_161  Fartsskriverkortene skal bruke protokollen som er vist i figur 5, til å verifisere sertifikatkjeden til en 

kjøretøyenhet.  
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Figur 5 

Protokoll for kortets verifisering av kjøretøyenhetens sertifikatkjede 
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Merknader til figur 5: 

—  Kjøretøyenhetens sertifikater og offentlige nøkler nevnt i figuren er de som brukes til gjensidig autentisering. I 

nr. 9.1.4 betegnes disse som VU_MA. 

—  VU.CA-sertifikatene og de offentlige nøklene nevnt i figuren er de som brukes til signering av sertifikater for 

kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr. I nr. 9.1.3 betegnes disse som MSCA_VU-EGF. 

—  VU.CA.EUR-sertifikatet nevnt i figuren er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i VU.CA-

sertifikatet. 

—  VU.Link-sertifikatet nevnt i figuren er kjøretøyenhetens forbindelsessertifikat, dersom et slikt forekommer. Som 

angitt i nr. 9.1.2 er dette et forbindelsessertifikat for et nytt europeisk rotnøkkelpar opprettet av ERCA og signert 

av den tidligere europeiske private nøkkelen. 

— VU.Link.EUR-sertifikatet er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i VU.Link-sertifikatet. 

CSM_162  Som vist i figur 5 skal verifisering av kjøretøyenhetens sertifikatkjede begynne med at kjøretøyenheten 

forsøker å angi sin egen offentlige nøkkel til bruk i fartsskriverkortet. Dersom dette lykkes, betyr det at 

kortet har foretatt en vellykket verifisering av kjøretøyenhetens sertifikatkjede tidligere og lagret 

kjøretøyenhetens sertifikat for senere bruk. I dette tilfellet er kjøretøyenhetens sertifikat angitt for bruk, 

og prosessen fortsetter med autentisering av kjøretøyenheten. Dersom kortet ikke gjenkjenner 

kjøretøyenhetens sertifikat, skal kjøretøyenheten suksessivt framlegge VU.CA-sertifikatet som skal 

brukes til å verifisere dens kjøretøyenhetssertifikat, VU.CA.EUR-sertifikatet som skal brukes til å 

verifisere VU.CA-sertifikatet, og eventuelt forbindelsessertifikatet, for å finne et sertifikat som kortet 

kan gjenkjenne eller verifisere. Dersom kortet finner et slikt sertifikat, skal det bruke dette sertifikatet til 

å verifisere de underliggende kjøretøyenhetssertifikatene som er framlagt for det. Dersom dette er 

vellykket, skal kjøretøyenheten til slutt angi sin offentlige nøkkel til bruk i fartsskriverkortet. Dersom 

dette ikke er vellykket, skal kjøretøyenheten se bort fra kortet. 

Merk: Det er tre måter kortet kan gjenkjenne VU.CA.EUR-sertifikatet på: 

—  VU.CA.EUR-sertifikatet er det samme sertifikatet som kortets eget EUR-sertifikat. 

—  VU.CA.EUR-sertifikatet kommer før kortets eget EUR-sertifikat, og kortet hadde allerede dette 

sertifikatet på tidspunktet for utstedelsen (se CSM_91). 

—  VU.CA.EUR-sertifikatet kommer etter kortets eget EUR-sertifikat, og kortet har tidligere mottatt et 

forbindelsessertifikat fra en annen kjøretøyenhet, verifisert det og lagret det for senere bruk. 

CSM_163  Kjøretøyenheten skal bruke MSE: Set AT-kommandoen til å angi sin offentlige nøkkel til bruk i 

fartsskriverkortet. Som angitt i tillegg 2 inneholder denne kommandoen en angivelse av den 

kryptografiske mekanismen som vil bli brukt med den nøkkelen som er angitt. Denne mekanismen skal 

være «Autentisering av kjøretøyenhet ved hjelp av ECDSA-algoritmen i kombinasjon med hash-

algoritmen som er knyttet til nøkkelstørrelsen til kjøretøyenhetens VU_MA-nøkkelpar, som angitt i 

CSM_50». 

CSM_164  MSE: Set AT-kommandoen inneholder også en angivelse av det kortvarige nøkkelparet som 

kjøretøyenheten vil bruke ved avtale om sesjonsnøkkel (se nr. 10.4). Før sending av MSE: Set AT-

kommandoen skal kjøretøyenheten derfor generere et kortvarig ECC-nøkkelpar. Ved generering av 

kortvarige nøkkelpar skal kjøretøyenheten bruke de standardiserte domeneparametrene angitt i kortets 

sertifikat. Det kortvarige nøkkelparet betegnes som (VU.SKeph, VU.PKeph, Card.DP). Kjøretøyenheten 

skal bruke x-koordinaten i det kortvarige offentlige punktet for ECDH som nøkkelidentifikasjon; dette 

kalles den komprimerte gjengivelse av den offentlige nøkkelen og betegnes Comp(VU.PKeph). 

CSM_165  Dersom MSE: Set AT-kommandoen er vellykket, skal kortet angi den angitte VU.PK for senere bruk 

under autentisering av kjøretøy, og skal midlertidig lagre Comp(VU.PKeph). Dersom to eller flere 

vellykkede MSE: Set AT-kommandoer sendes før avtalen om sesjonsnøkkel utføres, skal kortet lagre 

bare den siste Comp(VU.PKeph).  
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CSM_166  Kortet skal verifisere den tidsmessige gyldigheten til ethvert sertifikat som kjøretøyenheten framlegger 

eller viser til mens det er lagret i kortets minne, og skal avvise utløpte sertifikater. 

CSM_167  For å verifisere den tidsmessige gyldigheten til et sertifikat som er framlagt av kjøretøyenheten, skal 

hvert fartsskriverkort internt lagre data som representerer det aktuelle tidspunktet. Disse dataene skal 

ikke kunne oppdateres direkte av en kjøretøyenhet. Ved utstedelse skal et korts aktuelle tid settes slik at 

det er likt med ikrafttredelsesdatoen for kortets Card_MA-sertifikat. Et kort skal oppdatere sin aktuelle 

tid dersom ikrafttredelsesdatoen for et autentisk sertifikat for «gyldig tidskilde» framlagt av en 

kjøretøyenhet, er nyere enn kortets aktuelle tid. I så fall skal kortet sette sin aktuelle tid til 

ikrafttredelsesdatoen for dette sertifikatet. Kortet skal godta bare de følgende sertifikatene som gyldig 

tidskilde: 

— Annengenerasjons ERCA-forbindelsessertifikater. 

— Annengenerasjons MSCA-sertifikater. 

— Annengenerasjons kjøretøyenhetssertifikater utstedt av samme stat som kortets eget kort-

sertifikat(er). 

Merk: Det siste kravet innebærer at et kort skal kunne gjenkjenne CAR for kjøretøyenhetssertifikatet, 

dvs. MSCA_VU-EGF-sertifikatet. Dette vil ikke være den samme som CAR for sitt eget sertifikat, som 

er MSCA_Card-sertifikatet. 

CSM_168  Som vist i figur 5 kan kortet så snart det har verifisert autentisiteten og gyldigheten til et tidligere ukjent 

sertifikat, lagre dette sertifikatet for senere bruk, slik at det ikke er nødvendig å verifisere sertifikatets 

autentisitet på nytt dersom det framlegges for kortet igjen. I stedet for å lagre hele sertifikatet kan et kort 

velge å lagre bare innholdet i sertifikatteksten, som angitt i nr. 9.3.2. 

10.3. Autentisering av kjøretøyenhet 

CSM_169  Kjøretøyenheter og kort skal bruke protokollen for autentisering av kjøretøyenhet vist i figur 6, til å 

autentisere kjøretøyenheten overfor kortet. Autentisering av kjøretøyenhet gjør at fartsskriverkortet 

uttrykkelig kan verifisere at kjøretøyenheten er autentisk. For å gjøre dette skal kjøretøyenheten bruke 

sin private nøkkel til å signere et anrop som er generert av kortet. 

CSM_170  Utover kortets anrop skal kjøretøyenheten i signaturen ta med kortinnehaverreferansen hentet fra kortets 

sertifikat. 

Merk: Dette sikrer at kortet som kjøretøyenheten autentiserer selv overfor, er det samme kortet hvis 

sertifikatkjede kjøretøyenheten har verifisert tidligere. 

CSM_171  Kjøretøyenheten skal også ta med i signaturen identifikatoren til den kortvarige offentlige nøkkelen 

Comp(VU.PKeph) som kjøretøyenheten vil bruke til å sette opp sikker meldingsoverføring under 

prosessen for autentisering av brikke angitt i nr. 10.4. 

Merk: Dette sikrer at kjøretøyenheten som et kort kommuniserer med ved sikker meldingsoverføring, er 

den samme kjøretøyenheten som ble autentisert av kortet.  
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Figur 6 

Protokoll til autentisering av kjøretøyenhet 

 

CSM_172  Dersom flere GET CHALLENGE-kommandoer sendes av kjøretøyenheten under autentiseringen, skal 

kortet returnere et nytt tilfeldig anrop på 8 byte hver gang, men skal lagre bare det siste anropet. 

CSM_173  Signeringsalgoritmen som brukes av kjøretøyenheten til autentisering av kjøretøyenhet, skal være 

ECDSA, som angitt i [DSS], ved hjelp av hash-algoritmen knyttet til nøkkelstørrelsen til 

kjøretøyenhetens VU_MA-nøkkelpar, som angitt i CSM_50. Signaturformatet skal være ren tekst, som 

angitt i [TR-03111]. Kjøretøyenheten skal sende den resulterende signaturen til kortet. 

CSM_174  Etter å ha mottatt kjøretøyenhetens signatur i en EXTERNAL AUTHENTICATE-kommando skal 

kortet 

— beregne autentiseringssymbolet ved å sammenkjede Card.CHR, kortets anrop rcard og identifi-

katoren for kjøretøyenhetens kortvarige offentlige nøkkel Comp(VU.PKeph), 

— beregne hash-verdien ut fra autentiseringssymbolet ved hjelp av hash-algoritmen som er knyttet til 

nøkkelstørrelsen til kjøretøyenhetens VU_MA-nøkkelpar, som angitt i CSM_50, 

— verifisere kjøretøyenhetens signatur ved hjelp av ECDSA-algoritmen i kombinasjon med VU.PK og 

den beregnede hash-verdien. 

10.4. Autentisering av brikke og avtale om sesjonsnøkkel 

CSM_175  Kjøretøyenheter og kort skal bruke protokollen for autentisering av brikke vist i figur 7 til å autentisere 

kortet overfor kjøretøyenheten. Autentisering av brikke gjør at kjøretøyenheten uttrykkelig kan 

verifisere at kortet er autentisk.  
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Figur 7 

Autentisering av brikke og avtale om sesjonsnøkkel 

 

CSM_176  Kjøretøyenheten og kortet skal gjennomføre følgende trinn: 

1.  Kjøretøyenheten igangsetter prosessen for autentisering av brikke ved å sende MSE: Set AT-

kommandoen med angivelsen «Autentisering av brikke ved hjelp av ECDH-algoritmen som 

resulterer i en lengde på AES-sesjonsnøkkel som er knyttet til nøkkelstørrelsen til kortets Card_MA-

nøkkelpar, som angitt i CSM_50». Kjøretøyenheten skal bestemme nøkkelstørrelsen på kortets 

nøkkelpar ut fra kortets sertifikat. 

2.  Kjøretøyenheten sender det offentlige punktet VU.PKeph for sitt kortvarige nøkkelpar til kortet. Som 

forklart i CSM_164 genererte kjøretøyenheten dette kortvarige nøkkelparet før verifiseringen av 

kjøretøyenhetens sertifikatkjede. Kjøretøyenheten sendte identifikatoren for den kortvarige 

offentlige nøkkelen Comp(VU.PKeph) til kortet, og kortet lagret den. 

3.  Kortet beregner Comp(VU.PKeph) ut fra VU.PKeph og sammenligner dette med den lagrede verdien 

av Comp(VU.PKeph). 

4.  Ved hjelp ECDH-algoritmen i kombinasjon med kortets statiske private nøkkel og kjøretøyenhetens 

kortvarige offentlige nøkkel beregner kortet en hemmelig K. 

5.  Kortet velger en tilfeldig engangstall NPICC på 8 byte og bruker det til å utlede to AES-sesjonsnøkler 

KMAC og KENC fra K. Se CSM_179. 

6.  Ved hjelp av KMAC beregner kortet et autentiseringssymbol ut fra kjøretøyenhetens identifikator for 

kortvarig offentlig nøkkel: TPICC = CMAC(KMAC, VU.PKeph). Kortet sender NPICC og TPICC til 

kjøretøyenheten. 

7.  Ved hjelp ECDH-algoritmen i kombinasjon med kortets statiske offentlige nøkkel og 

kjøretøyenhetens kortvarige private nøkkel beregner kjøretøyenheten den samme hemmelige K som 

kortet gjorde i trinn 4. 
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8.  Kjøretøyenheten utleder sesjonsnøklene KMAC og KENC fra K og NPICC; se CSM_179. 

9.  Kjøretøyenheten verifiserer autentiseringssymbolet TPICC. 

CSM_177  I trinn 3 ovenfor skal kortet beregne Comp(VU.PKeph) som x-koordinaten for det offentlige punktet i 

VU.PKeph. 

CSM_178  I trinn 4 og 7 ovenfor skal kortet og kjøretøyenheten bruke ECKA-EG-algoritmen som definert i [TR-

03111]. 

CSM_179  I trinn 5 og 8 ovenfor skal kortet og kjøretøyenheten bruke nøkkelutledningsfunksjonen for AES-

sesjonsnøklene definert i [TR-03111], med følgende presiseringer og endringer: 

— Verdien for telleren skal være ‘00 00 00 01’ for KENC og ‘00 00 00 02’ for KMAC. 

— Det valgfrie engangstallet r skal brukes og være lik NPICC. 

— For utledning av 128-biters AES-nøkler skal hash-algoritmen som skal brukes, være SHA-256. 

— For utledning av 192-biters AES-nøkler skal hash-algoritmen som skal brukes, være SHA-384. 

— For utledning av 256-biters AES-nøkler skal hash-algoritmen som skal brukes, være SHA-512. 

Lengden på sesjonsnøklene (dvs. lengden der hash-verdien trunkeres) skal være knyttet til størrelsen av 

Card_MA-nøkkelparet, som angitt i CSM_50. 

CSM_180  I trinn 6 og 9 ovenfor skal kortet og kjøretøyenheten bruke AES-algoritmen i CMAC-modus, som 

definert i [SP 800-38B]. Lengden på TPICC skal være knyttet til lengden på AES-sesjonsnøklene, som 

angitt i CSM_50. 

10.5. Sikker meldingsoverføring 

10.5.1 Generelt 

CSM_181  Alle kommandoer og svar som utveksles mellom en kjøretøyenhet og et fartsskriverkort etter vellykket 

autentisering av brikke og fram til utgangen av sesjonen, skal være beskyttet av sikker meldings-

overføring. 

CSM_182  Unntatt når det leses fra en fil med tilgangsvilkår SM-R-ENC-MAC-G2 (se tillegg 2 nr. 4), skal det 

brukes sikker meldingsoverføring i modus for bare autentisering (authentication-only mode). I denne 

modusen blir en kryptografisk kontrollsum (også kalt MAC) tilføyd alle kommandoer og svar for å sikre 

meldingens autentisitet og integritet. 

CSM_183  Når det lese data fra en fil med tilgangsvilkår SM-R-ENC-MAC-G2, skal det brukes sikker 

meldingsoverføring i modus for kryptering fulgt av autentisering (encrypt-then-authenticate mode), dvs. 

at svardataene krypteres først for å sikre fortrolig behandling av meldingen, og deretter beregnes en 

MAC ut fra de formaterte krypterte dataene for å sikre autentisitet og integritet. 

CSM_184  Sikker meldingsoverføring skal bruke AES som definert i [AES] med sesjonsnøklene KMAC og KENC 

som ble avtalt under autentisering av brikke. 

CSM_185  Et fortegnsløst heltall skal brukes som sendesekvensteller (SSC) for å hindre gjengivelsesangrep. 

Størrelsen på SSC skal være lik AES-blokkstørrelsen, dvs. 128 biter. SSC skal være i MSB-first-

formatet (mest signifikante bit først). Sendesekvenstelleren skal nullstilles (dvs. ‘00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00’) når sikker meldingsoverføring startes. SSC skal økes hver gang før det 

genereres en kommando eller svar-APDU-svar, dvs. at siden startverdien for SSC i en SM-sesjon er 0, 

vil verdien for SSC i den første kommandoen være 1. Verdien av SSC for det første svaret vil være 2. 
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CSM_186  Ved meldingskryptering skal KENC brukes med AES i kryptografering med blokkjedingsfunksjon 

(CBC), som definert i [ISO 10116], med en innskutt parameter m = 1 og en initialiseringsvektor  

SV = E(KENC, SSC), dvs. den aktuelle verdien av sendesekvenstelleren kryptert med KENC. 

CSM_187  Ved meldingsautentisering skal KMAC brukes med AES i CMAC-modus, som definert i [SP 800-38B]. 

Lengden på MAC skal være knyttet til lengden på AES-sesjonsnøklene, som angitt i CSM_50. 

Sendesekvenstelleren skal inngå i MAC ved at den settes inn foran det datagrammet som skal 

autentiseres. 

10.5.2 Struktur for sikker meldingsoverføring 

CSM_188  Sikker meldingsoverføring skal benytte bare dataobjektene for sikker meldingsoverføring (se [ISO 

7816-4]) oppført i tabell 5. I meldinger skal disse dataobjektene brukes i den rekkefølgen som er angitt i 

denne tabellen. 

Tabell 5 

Dataobjekter for sikker meldingsoverføring 

Navn på dataobjekt Etikett 

Forekomst (O)bligatorisk, (B)etinget 

eller (F)orbudt i 

Kommandoer Svar 

Ordinær dataverdi ikke kodet i BER-TLV '81' B B 

Ordinær dataverdi kodet i BER-TLV, men omfatter 

ikke SM-dataobjekter 

‘B3’ B B 

Indikator for utfylllingsinnhold fulgt av kryptogram, 

ordinær dataverdi ikke kodet i BER-TLV 

'87' B B 

Beskyttet Le '97' B F 

Behandlingsstatus '99' F O 

Kryptografisk kontrollsum ‘8E’ O O 

Merk: Som angitt i tillegg 2 kan fartsskriverkort støtte kommandoene READ BINARY og UPDATE 

BINARY med ulike INS-byte (hhv. ‘B1’ og ‘D7’). Disse kommandovariantene kreves for å lese og 

oppdatere filer på 32 768 byte eller mer. Dersom en slik variant blir brukt, skal det brukes et dataobjekt 

med etiketten 'B3' i stedet for et objekt med etiketten '81'. Se tillegg 2 for flere opplysninger. 

CSM_189  Alle SM-dataobjekter skal kodes i DER TLV som angitt i [ISO 8825-1]. Denne kodingen gir følgende 

struktur for etikettlengde (TLV): 

Etikett: Etiketten er kodet i én eller to oktetter og angir innholdet. 

Lengde: Lengden kodes som et fortegnsløst heltall i én, to eller tre oktetter, som gir en største 

lengde på 65 535 oktetter. Det minste antall oktetter skal benyttes. 

Verdi: Verdien kodes i null eller flere oktetter. 
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CSM_190  APDU-er som er beskyttet av sikker meldingsoverføring skal opprettes slik: 

— Kommandohodet skal inngå i beregningen av MAC; derfor skal verdien ‘0C’ brukes for 

klassebyten CLA. 

— Som angitt i tillegg 2 skal alle INS-byte være like, med et mulig unntak for ulike INS-byte for 

kommandoene READ BINARY og UPDATE BINARY. 

— Den faktiske verdien av Lc vil bli endret til Lc' etter bruk av sikker meldingsoverføring- 

— Datafeltet skal bestå av SM-dataobjekter. 

— I den beskyttede kommando-APDU-en skal den nye Le-byte settes til '00'. Dersom det er 

nødvendig, skal et dataobjekt '97' inngå i datafeltet for å formidle den opprinnelige verdien av Le. 

CSM_191  Eventuelle dataobjekter som skal krypteres, skal være utfylt i samsvar med [ISO 7816-4] med indikator 

'01' for utfyllingsinnhold. Ved beregning av MAC skal hvert dataobjekt i APDU-en også utfylles separat 

i samsvar med [ISO 7816-4]. 

Merk: Utfylling for sikker meldingsoverføring utføres alltid av laget for sikker meldingsoverføring, ikke 

av CMAC- eller CBC-algoritmene. 

Sammendrag og eksempler 

En kommando-APDU med anvendt sikker meldingsoverføring vil ha følgende struktur, avhengig av hvert enkelt 

tilfelle av den usikrede kommandoen (DO står for dataobjekt): 

Tilfelle 1: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘8E’ || Le 

Tilfelle 2: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘97’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 3 (lik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘81’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 3 (ulik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘B3’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 4 (lik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘81’ || DO‘97’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 4 (ulik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘B3’ || DO‘97’ || DO‘8E’ || Le 

der Le = '00' eller '00 00, avhengig av om felt med kort eller utvidet lengde blir brukt, jf. [ISO 7816-4]. 

En svar-APDU med anvendt sikker meldingsoverføring vil ha følgende struktur, avhengig av hvert enkelt tilfelle av 

det usikrede svaret: 

Tilfelle 1 eller 3: DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (lik INS-byte) med kryptering: DO ‘81’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (lik INS-byte) uten kryptering: DO ‘87’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (ulik INS-byte) uten kryptering: DO ‘B3’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Merk: Tilfelle 2 eller 4 (ulik INS-byte) med kryptering brukes aldri i kommunikasjon mellom en kjøretøyenhet og et 

kort.  
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Nedenfor følger tre eksempler på APDU-omdanninger for kommandoer med lik INS-kode. Figur 8 viser en 

autentisert kommando-APDU for tilfelle 4, figur 9 viser en autentisert svar-APDU for tilfelle 2 eller 4, og figur 10 

viser en kryptert og autentisert svar-APDU for tilfelle 2 eller 4. 

Figur 8 

Omdanning av en autentisert kommando-APDU for tilfelle 4 

 

Figur 9 

Omdanning av en autentisert svar-APDU for tilfelle 1 eller 3 
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Figur 10 

Omdanning av en kryptert og autentisert svar-APDU for tilfelle 2 eller 4 

 

10.5.3 Brudd i en sesjon for sikker meldingsoverføring 

CSM_192  En kjøretøyenhet skal avbryte en pågående sesjon for sikker meldingsoverføring dersom, og bare 

dersom, et av følgende forhold oppstår: 

— Den mottar en ren svar-APDU. 

— Den oppdager en feil i en sikker meldingsoverføring i en svar-APDU: 

— Et forventet dataobjekt i en sikker meldingsoverføring mangler, rekkefølgen på dataobjekter er 

feil, eller et ukjent dataobjekt er med. 

— Et dataobjekt i en sikker meldingsoverføring er feil, dvs. MAC-verdien er feil, TLV-strukturen 

er feil eller utfyllingsindikatoren i etikett '87' er ikke lik '01'. 

— Kortet sender en statusbyte som angir at det oppdaget en SM-feil (se CSM_194). 

— Grensen for antall kommandoer og tilhørende svar i den aktuelle sesjonen er nådd. For en gitt 

kjøretøyenhet skal denne grensen defineres av produsenten, idet det tas hensyn til sikkerhetskravene 

til den maskinvaren som er brukt, med en høyeste verdi på 240 SM-kommandoer og tilhørende svar 

per sesjon. 

CSM_193  Et fartsskriverkort skal avbryte en pågående sesjon for sikker meldingsoverføring dersom, og bare 

dersom, et av følgende forhold oppstår: 

— Det mottar en ren kommando-APDU. 
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— Det oppdager en feil i en sikker meldingsoverføring i en kommando-APDU: 

— Et forventet dataobjekt i en sikker meldingsoverføring mangler, rekkefølgen på dataobjekter er 

feil, eller et ukjent dataobjekt er med. 

— Et dataobjekt i en sikker meldingsoverføring er feil, dvs. MAC-verdien er feil eller TLV-

strukturen er feil. 

— Strømforsyningen brytes eller det blir tilbakestilt. 

— Kjøretøyenheten velger en applikasjon på kortet. 

— Kjøretøyenhetens starter prosessen for autentisering av kjøretøyenheten. 

— Grensen for antall kommandoer og tilhørende svar i den aktuelle sesjonen er nådd. For et gitt kort 

skal denne grensen defineres av produsenten, idet det tas hensyn til sikkerhetskravene til den 

maskinvaren som er brukt, med en høyeste verdi på 240 SM-kommandoer og tilhørende svar per 

sesjon. 

CSM_194  Følgende gjelder for et fartsskriverkorts håndtering av SM-feil: 

— Dersom det i en kommando-APDU mangler noen forventede dataobjekter i en sikker meldings-

overføring, rekkefølgen på dataobjekter er feil, eller ukjente dataobjekter er med, skal et 

fartsskriverkort svare med statusbyte ‘69 87’. 

— Dersom et dataobjekt i en sikker meldingsoverføring i en kommando-APDU er feil, skal et 

fartsskriverkort svare med statusbyte ‘69 88’. 

I et slikt tilfelle skal statusbytene returneres uten å bruke SM. 

CSM_195  Dersom en sesjon med sikker meldingsoverføring mellom en kjøretøyenhet og et fartsskriverkort 

avbrytes, skal kjøretøyenheten og fartsskriverkortet 

— på en sikker måte ødelegge de lagrede sesjonsnøklene, 

— umiddelbart opprette en ny sesjon med sikker meldingsoverføring, som beskrevet i nr. 10.2-10.5. 

CSM_196  Dersom kjøretøyenheten av en eller annen grunn beslutter å starte gjensidig autentisering på nytt mot et 

innsatt kort, skal prosessen starte med verifisering av kortets sertifikatkjede, som beskrevet i nr. 10.2, og 

fortsette som beskrevet i nr. 10.2–10.5. 

11. KOPLING, GJENSIDIG AUTENTISERING OG SIKKER MELDINGSOVERFØRING MELLOM KJØRETØYENHET OG 

EKSTERNT GNSS-UTSTYR 

11.1. Generelt 

CSM_197  Det GNSS-utstyret som en kjøretøyenhet bruker for å bestemme sin posisjon, kan være internt (dvs. 

integrert i kjøretøyenhetens hus og ikke avtakbart), eller det kan være en ekstern modul. I det første 

tilfellet er det ikke nødvendig å standardisere den interne kommunikasjonen mellom GNSS-utstyret og 

kjøretøyenheten, og kravene i dette kapittel får ikke anvendelse. I det sistnevnte tilfellet skal 

kommunikasjonen mellom kjøretøyenheten og det eksterne GNSS-utstyret standardiseres og beskyttes 

som beskrevet i dette kapittel. 

CSM_198  Sikker kommunikasjon mellom en kjøretøyenhet og eksternt GNSS-utstyr skal foregå på samme måte 

som sikker kommunikasjon mellom en kjøretøyenhet og et fartsskriverkort, og det eksterne GNSS-

utstyret (EGF) tar kortets rolle. Alle krav nevnt i kapittel 10 for fartsskriverkort skal oppfylles av EGF, 

idet det tas hensyn til de avvikene, presiseringene og tilleggene som er nevnt i dette kapittel. Særlig skal 

gjensidig verifisering av sertifikatkjede, autentisering av kjøretøyenhet og autentisering av brikke 

utføres som beskrevet i nr. 11.3 og 11.4.  
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CSM_199  Kommunikasjon mellom en kjøretøyenhet og EGF skiller seg fra kommunikasjon mellom en 

kjøretøyenhet og et kort i det faktum at en kjøretøyenhet og EGF skal koples en gang på et verksted før 

kjøretøyenheten og EGF kan utveksle GNSS-baserte data under normal drift. Koplingsprosessen er 

beskrevet i nr. 11.2. 

CSM_200  Med hensyn til kommunikasjon mellom en kjøretøyenhet og EGF skal det brukes APDU-kommandoer 

og -svar basert på [ISO 7816-4] og [ISO 7816-8]. Den nøyaktige strukturen for disse APDU-ene er 

definert i tillegg 2 til dette vedlegg. 

11.2. Kopling mellom kjøretøyenhet og eksternt GNSS-utstyr 

CSM_201  En kjøretøyenhet og EGF i et kjøretøy skal koples sammen på et verksted. Bare en sammenkoplet 

kjøretøyenhet og EGF skal kunne kommunisere ved normal drift. 

CSM_202  Kopling mellom en kjøretøyenhet og EGF skal være mulig bare dersom kjøretøyenheten er i 

kalibreringsmodus. Koplingen skal innledes av kjøretøyenheten. 

CSM_203  Et verksted kan når som helst omkople en kjøretøyenhet til annet EGF eller til samme EGF. Under 

omkopling skal kjøretøyenheten på sikker måte ødelegge eksisterende EGF_MA-sertifikat i minnet og 

skal lagre EGF_MA-sertifikatet til det EGF som den koples sammen med. 

CSM_204  Et verksted kan når som helst omkople eksternt GNSS-utstyr til en annen kjøretøyenhet eller til samme 

kjøretøyenhet. Under omkopling skal EGF på sikker måte ødelegge det eksisterende VU_MA-

sertifikatet i minnet, og skal lagre VU_MA-sertifikatet til den kjøretøyenheten som den koples sammen 

med. 

11.3. Gjensidig verifisering av sertifikatkjede 

11.3.1 Generelt 

CSM_205  Gjensidig verifisering av sertifikatkjede mellom en kjøretøyenhet og EGF skal foregå bare når et 

verksted kopler sammen kjøretøyenheten og EGF. Ved normal drift av koplet kjøretøyenhet og EGF 

skal ingen sertifikater verifiseres. I stedet skal kjøretøyenheten og EGF stole på de sertifikatene som de 

har lagret under sammenkoplingen, etter å ha kontrollert den tidsmessige gyldigheten til disse 

sertifikatene. Kjøretøyenheten og EGF skal ikke stole på noen andre sertifikater for beskyttelse av 

kommunikasjonen mellom kjøretøyenheten og EGF ved normal drift. 

11.3.2 Under kopling mellom kjøretøyenhet og eksternt GNSS-utstyr 

CSM_206  Når en kjøretøyenhet er koplet til EGF, skal den bruke protokollen beskrevet i figur 4 (nr. 10.2.1) til å 

verifisere det eksterne GNSS-utstyrets sertifikatkjede. 

Merknad til figur 4 i denne sammenheng: 

—  Kommunikasjonsstyring ligger utenfor dette tilleggs virkeområde. EGF er imidlertid ikke et 

smartkort, og derfor vil kjøretøyenheten sannsynligvis ikke sende en Reset-kommando for å innlede 

kommunikasjon og heller ikke motta ATR. 

—  Kortets sertifikater og offentlige nøkler nevnt i figuren skal tolkes som EGFs sertifikater og 

offentlige nøkler for gjensidig autentisering. I nr. 9.1.6 betegnes disse som EGF_MA. 

—  Card.CA-sertifikater og offentlige nøkler nevnt i figuren skal tolkes som MSCAs sertifikater og 

offentlige nøkler for signering av EGF-sertifikater. I nr. 9.1.3 betegnes disse som MSCA_VU-EGF.  
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—  Card.CA.EUR-sertifikatet nevnt i figuren skal tolkes som det europeiske rotsertifikatet som er 

angitt i CAR i MSCA_VU-EGF-sertifikatet. 

—  Card.Link-sertifikatet nevnt i figuren skal tolkes som EGFs forbindelsessertifikat, dersom et slikt 

forekommer. Som angitt i nr. 9.1.2 er dette et forbindelsessertifikat for et nytt europeisk 

rotnøkkelpar opprettet av ERCA og signert av den tidligere europeiske private nøkkelen. 

—  Card.Link.EUR-sertifikatet er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i Card.Link-

sertifikatet. 

—  I stedet for  skal kjøretøyenheten lese 

 fra EF ICC. 

—  I stedet for å velge fartsskriverens AID skal kjøretøyenheten velge EGFs AID. 

— ‘Ignore Card’ skal tolkes som ‘Ignore EGF’. 

CSM_207  Når kjøretøyenheten har verifisert EGF_MA-sertifikatet, skal den lagre dette sertifikatet for bruk ved 

normal drift; se nr. 11.3.3. 

CSM_208  Når eksternt GNSS-utstyr er koplet til en kjøretøyenhet, skal det bruke protokollen beskrevet i figur 5 

(nr. 10.2.2) til å verifisere kjøretøyenhetens sertifikatkjede. 

Merknad til figur 5 i denne sammenheng: 

—  Kjøretøyenheten skal generere et nytt kortvarig nøkkelpar ved hjelp av domeneparametrene i EGF-

sertifikatet. 

—  Kjøretøyenhetens sertifikater og offentlige nøkler nevnt i figuren er de som brukes til gjensidig 

autentisering. I nr. 9.1.4 betegnes disse som VU_MA. 

—  VU.CA-sertifikatene og de offentlige nøklene nevnt i figuren er de som brukes til signering av 

sertifikater for kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr. I nr. 9.1.3 betegnes disse som MSCA_VU-

EGF. 

—  VU.CA.EUR-sertifikatet nevnt i figuren er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i 

VU.CA-sertifikatet. 

—  VU.Link-sertifikatet nevnt i figuren er kjøretøyenhetens forbindelsessertifikat, dersom et slikt 

forekommer. Som angitt i nr. 9.1.2 er dette et forbindelsessertifikat for et nytt europeisk 

rotnøkkelpar opprettet av ERCA og signert av den tidligere europeiske private nøkkelen. 

—  VU.Link.EUR-sertifikatet er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i VU.Link-

sertifikatet. 

CSM_209  Som avvik fra krav CSM_167 skal EGF bruke GNSS-tid til å verifisere den tidsmessige gyldigheten til 

alle sertifikater som blir framlagt. 

CSM_210  Når det eksterne GNSS-utstyret har verifisert VU_MA-sertifikatet, skal det lagre dette sertifikatet for 

bruk ved normal drift; se nr. 11.3.3. 

11.3.3 Under normal drift 

CSM_211  Under normal drift skal en kjøretøyenhet og EGF bruke protokollen beskrevet i figur 11 til å verifisere 

den tidsmessige gyldigheten til de lagrede EGF_MA- og VU MA-sertifikatene og til å fastsette den 

offentlige VU MA-nøkkelen for etterfølgende autentisering av kjøretøyenhet. Ingen ytterligere gjensidig 

verifisering av sertifikatkjedene skal foregå ved normal drift.   
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Merk at figur 11 i hovedsak består av de første trinnene vist i figur 4 og figur 5. Legg igjen merke til at 

siden EGF ikke er et smartkort, vil kjøretøyenheten sannsynligvis ikke sende en Reset-kommando for å 

innlede kommunikasjon og heller ikke motta ATR. I alle tilfeller ligger dette utenfor dette tilleggs 

virkeområde. 

Figur 11 

Gjensidig verifisering av sertifikatets tidsmessige gyldighet ved normal drift mellom kjøretøyenhet og EGF 

 

CSM_212  Som vist i figur 11 skal kjøretøyenheten logge en feil dersom EGF_MA-sertifikatet ikke lenger er 

gyldig. Imidlertid skal gjensidig autentisering, avtale om nøkkel og påfølgende kommunikasjon med 

sikker meldingsoverføring fortsette på vanlig måte. 

11.4. Autentisering av kjøretøyenhet, autentisering av brikke og avtale om sesjonsnøkkel 

CSM_213  Autentisering av kjøretøyenhet, autentisering av brikke og avtale om sesjonsnøkkel mellom en 

kjøretøyenhet og EGF skal foregå under kopling og når en sesjon med sikker meldingsoverføring er 

gjenopprettet ved normal drift. Kjøretøyenheten og EGF skal utføre prosessene beskrevet i nr. 10.3 og 

10.4. Alle krav i disse numrene får anvendelse. 

11.5. Sikker meldingsoverføring 

CSM_214  Alle kommandoer og svar som utveksles mellom en kjøretøyenhet og eksternt GNSS-utstyr etter 

vellykket autentisering av brikke og fram til utgangen av sesjonen, skal være beskyttet av sikker 

meldingsoverføring i modus for bare autentisering (authentication-only mode). Alle krav i nr. 10.5 får 

anvendelse. 

CSM_215  Dersom en sesjon med sikker meldingsoverføring mellom en kjøretøyenhet og EGF blir avbrutt, skal 

kjøretøyenheten umiddelbart opprette en ny sesjon med sikker meldingsoverføring, som beskrevet i 

nr. 11.3.3 og 11.4.  
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12. PARING OG KOMMUNIKASJON MELLOM KJØRETØYENHET OG BEVEGELSESFØLER 

12.1. Generelt 

CSM_216  En kjøretøyenhet og en bevegelsesføler skal kommunisere ved hjelp av grensesnittprotokollen angitt i 

[ISO 16844-3] under paring og ved normal drift, med de endringene som er beskrevet i dette kapittel og 

i nr. 9.2.1. 

Merk: Det antas at de som leser dette kapittel, er kjent med innholdet i [ISO 16844-3]. 

12.2. Paring av kjøretøyenhet og bevegelsesføler med forskjellige nøkkelgenerasjoner 

Som forklart i nr. 9.2.1 skiftes bevegelsesfølerens hovednøkkel og alle tilknyttede nøkler ut regelmessig. Dette fører 

til forekomst av inntil tre bevegelsesfølertilknyttede AES-nøkler K,M-WC (av etterfølgende nøkkelgenerasjoner) i 

verkstedkort. På samme måte kan det i bevegelsesfølere forekomme inntil tre forskjellige AES-baserte 

datakrypteringer (basert på etterfølgende generasjoner av bevegelsesfølerens hovednøkkel KM). En kjøretøyenhet 

inneholder bare én bevegelsesfølertilknyttet nøkkel KM-VU. 

CSM_217  En annengenerasjons kjøretøyenhet og annengenerasjons bevegelsesføler skal pares som følger (se 

tabell 6 i [ISO 16844-3]): 

1.  Et annengenerasjons verkstedkort settes inn i kjøretøyenheten, og kjøretøyenheten koples til 

bevegelsesføleren. 

2.  Kjøretøyenheten leser alle tilgjengelige K,M-WC-nøkler fra verkstedkortet, kontrollerer deres 

nøkkelversjonsnumre og velger den som tilsvarer versjonsnummeret til kjøretøyenhetens KM-VU-

nøkkel. Dersom den tilsvarende KM-WC-nøkkelen ikke finnes på verkstedkortet, avbryter 

kjøretøyenheten paringsprosessen og viser en relevant feilmelding til innehaveren av verkstedkortet. 

3.  Kjøretøyenheten beregner bevegelsesfølerens hovednøkkel KM fra KM-VU og KM-WC, og 

identifikasjonsnøkkelen KID fra KM, som angitt i nr. 9.2.1. 

4.  Kjøretøyenheten sender instruksen om å innlede paringsprosessen overfor bevegelsesføleren, som 

beskrevet i [ISO 16844-3], og krypterer serienummeret den mottar fra bevegelsesføleren sammen 

med identifikasjonsnøkkelen KID. Kjøretøyenheten sender det krypterte serienummeret tilbake til 

bevegelsesføleren. 

5.  Bevegelsesføleren sammenligner det krypterte serienummeret fortløpende med hver av 

krypteringene av serienummeret den har lagret internt. Dersom den finner samsvar, autentiseres 

kjøretøyenheten. Bevegelsesføleren merker seg den generasjonen av KID som kjøretøyenheten 

bruker, og returnerer den tilsvarende krypterte versjonen av sin paringsnøkkel, dvs. krypteringen 

som ble opprettet ved hjelp av samme generasjon av KM. 

6.  Kjøretøyenheten dekrypterer paringsnøkkelen ved hjelp av KM, genererer en sesjonsnøkkel KS, 

krypterer den med paringsnøkkelen og sender resultatet til bevegelsesføleren. Bevegelsesføleren 

dekrypterer KS. 

7.  Kjøretøyenheten setter sammen paringsinformasjonen som definert i [ISO 16844-3], krypterer 

informasjonen med paringsnøkkelen og sender resultatet til bevegelsesføleren. Bevegelsesføleren 

dekrypterer paringsinformasjonen. 

8.  Bevegelsesføleren krypterer mottatt paringsinformasjon med den mottatte KS og returnerer dette til 

kjøretøyenheten. Kjøretøyenheten verifiserer at paringsinformasjonen er den samme informasjonen 

som kjøretøyenheten sendte til bevegelsesføleren i foregående trinn. Dersom informasjonen er den 

samme, beviser dette at bevegelsesføleren brukte samme KS som kjøretøyenheten, og i trinn 5 

dermed sendte sin paringsnøkkel kryptert med riktig generasjon av KM. Dermed er 

bevegelsesføleren autentisert. 

Merk at trinn 2 og 5 er forskjellig fra standardprosessen i [ISO 16844-3]; de andre trinnene er standard. 
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Eksempel: Anta at det skjer en paring i det første året av gyldighetstiden for ERCA (3)-sertifikatet; se 

figur 2 i nr. 9.2.1.2. Dessuten: 

— Anta at bevegelsesføleren ble utstedt i det siste året av gyldighetstiden for ERCA (1)-sertifikatet. 

Den vil derfor inneholde følgende nøkler og data: 

— Ns[1]: dens serienummer kryptert med generasjon 1 av KID, 

— Ns[2]: dens serienummer kryptert med generasjon 2 av KID, 

— Ns[3]: dens serienummer kryptert med generasjon 3 av KID, 

— KP[1]: dens paringsnøkkel av generasjon 1(1) kryptert med generasjon 1 av KM, 

— KP[2]: dens paringsnøkkel av generasjon 2 kryptert med generasjon 2 av KM, 

— KP[3]: dens paringsnøkkel av generasjon 3 kryptert med generasjon 3 av KM. 

— Anta at verkstedkortet ble utstedt i det første året av gyldighetstiden for ERCA (3)-sertifikatet. Den 

vil derfor inneholde generasjon 2 og generasjon 3 av KM-WC-nøkkelen. 

— Anta kjøretøyenheten er en annengenerasjons kjøretøyenhet som inneholder generasjon 2 av KM-VU. 

I så fall vil følgende skje i trinn 2–5: 

— Trinn 2: Kjøretøyenheten leser generasjon 2 og generasjon 3 av KM-WC fra verkstedkortet og 

kontrollerer deres versjonsnumre. 

— Trinn 3: Kjøretøyenheten kombinerer generasjon 2 av KM-WC med KM-VU for å beregne KM og KID. 

— Trinn 4: Kjøretøyenheten krypterer serienummeret den mottar fra bevegelsesføleren, med KID. 

— Trinn 5: Bevegelsesføleren sammenligner de mottatte dataene med Ns[1] og finner ikke samsvar. 

Deretter sammenligner den dataene med Ns[2] og finner samsvar. Den konkluderer at 

kjøretøyenheten er en annengenerasjons kjøretøyenhet, og sender derfor tilbake KP[2]. 

12.3. Paring og kommunikasjon mellom kjøretøyenhet og bevegelsesføler med AES 

CSM_218  Som angitt i tabell 3 i nr. 9.2.1 skal alle nøkler som er involvert i paringen mellom en (annen-

generasjons) kjøretøyenhet og en bevegelsesføler og i etterfølgende kommunikasjon, være AES-nøkler, 

heller enn TDES-nøkler med dobbelt lengde som angitt i [ISO 16844-3]. Disse AES-nøklene kan ha en 

lengde på 128, 192 eller 256 biter. Siden AES-blokkstørrelsen er 16 byte, skal lengden på en kryptert 

melding være et multiplum av 16 byte, sammenlignet med 8 byte for TDES. Dessuten vil noen av disse 

meldingene bli brukt til å transportere AES-nøkler, som kan ha en lengde på 128, 192 eller 256 biter. 

Derfor skal antall byte per instruks i tabell 5 [ISO 16844-3] endres som vist i tabell 6: 

Tabell 6 

Antall databyte i ren tekst og kryptert form per instruks definert i [ISO 16844-3] 

Instruks Forespørsel/svar Beskrivelse av data 

Antall databyte i 

ren tekst i henhold 

til [ISO 16844-3] 

Antall databyte i 

ren tekst ved bruk 

av AES-nøkler 

Antall krypterte databyte ved bruk av 

AES-nøkler med bitlengde 

128 192 256 

10 forespørsel Autentiseringsdata + 

filnummer 

8 8 16 16 16 

  

(1) Merk at paringsnøklene av generasjon 1,2 og 3 faktisk kan være den samme nøkkelen, eller kan være tre forskjellige nøkler med forskjellig 

lengde, som beskrevet i CSM_117. 
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Instruks Forespørsel/svar Beskrivelse av data 

Antall databyte i 

ren tekst i henhold 

til [ISO 16844-3] 

Antall databyte i 

ren tekst ved bruk 

av AES-nøkler 

Antall krypterte databyte ved bruk av 

AES-nøkler med bitlengde 

128 192 256 

11 svar Autentiseringsdata + 

filinnhold 

16 eller 32, 

avhengig av fil 

16 eller 32, 

avhengig av fil 

16 / 32 16 / 32 16 / 32 

41 forespørsel Bevegelsesfølerens 

serienummer 

8 8 16 16 16 

41 svar Paringsnøkkel 16 16 / 24 / 32 16 32 32 

42 forespørsel Sesjonsnøkkel 16 16 / 24 / 32 16 32 32 

43 forespørsel Paringsinformasjon 24 24 32 32 32 

50 svar Paringsinformasjon 24 24 32 32 32 

70 forespørsel Autentiseringsdata 8 8 16 16 16 

80 svar Bevegelsesfølerens 

tellerverdi + 

autentiseringsdata 

8 8 16 16 16 

CSM_219  Paringsinformasjonen som sendes i instruks 43 (forespørsel fra kjøretøyenhet) 50 (svar fra 

bevegelsesføler), skal samles som angitt i nr. 7.6.10 i [ISO 16844-3], bortsett fra at AES-algoritmen skal 

brukes i stedet for TDES-algoritmen i krypteringsprosessen for paringsdata, noe som gir to AES-

krypteringer, og den utfyllingen som er angitt i CSM_220, anvendes, slik at den passer med AES-

blokkstørrelsen. Nøkkelen K'p, som brukes til denne krypteringen, skal genereres som følger: 

— Dersom paringsnøkkelen KP er 16 byte lang: K'p = KP XOR (Ns||Ns) 

— Dersom paringsnøkkelen KP er 24 byte lang: K'p = KP XOR (Ns||Ns||Ns) 

— Dersom paringsnøkkelen KP er 32 byte lang: K'p = KP XOR (Ns||Ns||Ns||Ns) 

der Ns er bevegelsesfølerens serienummer på 8 byte. 

CSM_220  Dersom datalengden for ren tekst (ved bruk av AES-nøkler) ikke er et multiplum av 16 byte, skal 

utfyllingsmetode 2 definert i [ISO 9797-1] benyttes. 

Merk: i [ISO 16844-3] er antallet databyte i ren tekst alltid et multiplum av 8, slik at utfylling ikke er 

nødvendig ved bruk av TDES. Definisjonen av data og meldinger i [ISO 16844-3] endres ikke av denne 

delen av dette tillegget, og det blir derfor behov for å bruke utfylling. 

CSM_221  For instruks 11 og dersom mer én datablokk skal krypteres, skal kryptografering med 

blokkjedingsfunksjon, som definert i [ISO 10116], med en innskutt parameter m = 1, brukes. IV som 

skal brukes, skal være følgende: 

— For instruks 11: autentiseringsblokk på 8 byte angitt i nr. 7.6.3.3 i [ISO 16844-3], utfylt med 

utfyllingsmetode 2 definert i [ISO 9797-1]; se også nr. 7.6.5 og 7.6.6 i [ISO 16844-3]. 
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— For alle andre instrukser der mer enn 16 byte overføres, som angitt i tabell 6: ‘00’ {}{16}}, dvs. 

seksten byte med binærverdi 0. 

Merk: Som vist i nr. 7.6.5 og 7.6.6 i [ISO 16844-3], når bevegelsesføleren krypterer datafiler som skal 

være med i instruks 11, blir autentiseringsblokken både 

— brukt som initialiseringsvektor for kryptering av datafilene i CBC-modus, 

— kryptert og tatt med som den første blokken i dataene som sendes til kjøretøyenheten. 

12.4. Paring av kjøretøyenhet og bevegelsesføler for forskjellige utstyrsgenerasjoner 

CSM_222  Som forklart i nr. 9.2.1 kan en annengenerasjons bevegelsesføler inneholde TDES-basert kryptering av 

paringsdataene (som definert i del A i dette tillegg), som gjør at bevegelsesføleren kan pares med en 

førstegenerasjons kjøretøyenhet. Dersom dette er tilfellet, skal en førstegenerasjons kjøretøyenhet og en 

annengenerasjons bevegelsesføler pares som beskrevet i del A i dette tillegg og i [ISO 16844-3]). Til 

paringsprosessen kan det brukes enten et førstegenerasjons eller annengenerasjons verkstedkort. 

Merknader: 

—  Det ikke er mulig å pare en annengenerasjons kjøretøyenhet med en førstegenerasjons 

bevegelsesføler. 

—  Det ikke er mulig å bruke et førstegenerasjons verkstedkort til kopling av en annengenerasjons 

kjøretøyenhet til en bevegelsesføler. 

13. SIKKERHET VED FJERNKOMMUNIKASJON VIA DSRC 

13.1. Generelt 

Som angitt i tillegg 14 genererer en kjøretøyenhet regelmessig data for fjernovervåking av fartsskriver (Remote 

Tachograph Monitoring - RTM) og sender disse dataene til (den interne eller eksterne) innretningen for 

fjernkommunikasjon (RCF). Innretningen for fjernkommunikasjon er ansvarlig for å sende disse dataene over 

DSRC-grensesnittet beskrevet i tillegg 14 til fjernavleseren. Tillegg 1 angir at RTM-dataene er av en sammenkjeding 

av følgende: 

Kryptert fartsskriverinnhold kryptering av fartsskriverens innhold i ren tekst 

DSRC-sikkerhetsdata beskrevet nedenfor 

Dataformatet for fartsskriverens innhold i ren tekst er angitt i tillegg 1 og ytterligere beskrevet i tillegg 14. Dette 

avsnittet beskriver strukturen på DSRC-sikkerhetsdataene; den formelle spesifikasjonen er vist i tillegg 1. 

CSM_223  De  -dataene i ren tekst som sendes av en kjøretøyenhet til en innretning for 

fjernkommunikasjon (dersom RCF ikke er en del av kjøretøyenheten eller fra kjøretøyenheten til en 

fjernavleser over DSRC-grensesnittet (dersom RCF er innbygd i kjøretøyenheten), skal beskyttes i 

modus for kryptering fulgt av autentisering (encrypt-then-authenticate mode), dvs. at fartsskriverens 

innhold krypteres først for å sikre fortrolig behandling av meldingen, og deretter beregnes en MAC for å 

sikre dataenes autentisitet og integritet. 

CSM_224  DSRC-sikkerhetsdataene skal bestå av sammenkjedingen av følgende dataelementer i følgende 

rekkefølge, se også figur 12: 

Current date time  aktuell dato og klokkeslett for kjøretøyenheten (datatype 

) 

Counter en teller på 3 byte, se CSM_225  
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VU serial number kjøretøyenhetens serienummer (datatype ) 

DSRC master key version number versjonsnummeret på 1 byte til den DSRC-hovednøkkelen 

som de kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøklene er utledet fra, 

se nr. 9.2.2. 

MAC MAC beregnet ut fra alle tidligere byte i RTM-dataene. 

CSM_225  Telleren på 3 byte i DSRC-sikkerhetsdataene skal være i MSB-first-format. Første gang en 

kjøretøyenhet beregner et sett med RTM-data etter at den er tatt i bruk, skal den sette tellerens verdi til 

0. Kjøretøyenheten skal øke verdien av tellerdataene med 1 hver gang før den beregner neste sett med 

RTM-data. 

13.2. Kryptering av fartsskriverinnhold og MAC-generering 

CSM_226  Med et dataelement i ren tekst med datatype  som beskrevet i tillegg 14 skal en 

kjøretøyenhet kryptere disse dataene som vist i figur 12: Kjøretøyenhetens DSRC-nøkkel for kryptering 

K_VUDSRC_ENC (se nr. 9.2.2) skal brukes med AES i kryptografering med blokkjedingsfunksjon 

(CBC), som definert i [ISO 10116], med en innskutt parameter m = 1. Initialiseringsvektoren skal være 

lik IV = aktuell dato og klokkeslett || ‘00 00 00 00 00 00 00 00 00’ || teller, der aktuell dato og klokkeslett 

og teller er angitt i CSM_224. Dataene som skal krypteres, skal bruke utfyllingsmetode 2 definert i [ISO 

9797-1]. 

CSM_227  En kjøretøyenhet skal beregne MAC i DSRC-sikkerhetsdataene som vist i figur 12: MAC skal beregnes 

ut fra alle foregående byte i RTM-dataene, opp til og med versjonsnummeret for DSRC-hovednøkkelen, 

og med dataobjektenes etiketter og lengder. Kjøretøyenheten skal bruke sin DSRC-nøkkel for 

autentisering K_VUDSRC_MAC (se nr. 9.2.2) med AES-algoritmen i CMAC-modus [SP 800-38B]. 

Lengden av MAC skal være knyttet til lengden av de kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøklene, som 

angitt i CSM_50. 

Figur 12 

Kryptering av fartsskriverinnhold og MAC-generering 
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13.3. Verifisering og dekryptering av fartsskriverinnhold 

CSM_228  Når en fjernavleser mottar RTM-data fra en kjøretøyenhet, skal den sende alle RTM-dataene til et 

kontrollkort i datafeltet i en PROCESS DSRC MESSAGE-kommando, som beskrevet i tillegg 2. 

Deretter gjelder følgende: 

1.  Kontrollkortet skal kontrollere versjonsnummeret til DSRC-hovednøkkelen i DSRC-sikkerhets-

dataene. Dersom kontrollkortet ikke kjenner den angitte DSRC-hovednøkkelen, skal det returnere en 

feil angitt i tillegg 2 og avbryte prosessen. 

2.  Kontrollkortet skal bruke den angitte DSRC-hovednøkkelen sammen med kjøretøyenhetens 

serienummer i DSRC-sikkerhetsdataene for å utlede de kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøklene 

K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC, som angitt i CSM_124. 

3.  Kontrollkortet skal bruke K_VUDSRC_MAC for å verifisere MAC i DSRC-sikkerhetsdataene, som 

angitt i CSM_227. Dersom MAC er feil, skal kontrollkortet returnere en feil angitt i tillegg 2 og 

avbryte prosessen. 

4.  Kontrollkortet skal bruke K_VUDSRC_ENC til å dekryptere det krypterte fartsskriverinnholdet, som 

angitt i CSM_226. Kontrollkortet skal fjerne utfyllingen og skal returnere det dekrypterte 

fartsskriverinnholdet til fjernavleseren. 

CSM_229  For å hindre gjengivelsesangrep skal fjernavleseren verifisere at det er snakk om nye RTM-data ved å 

verifisere at current date time i DSRC-sikkerhetsdataene ikke avviker for mye fra det aktuelle 

klokkeslettet i fjernavleseren. 

Merknader: 

—  Dette krever at fjernavleseren har en nøyaktig og pålitelig tidskilde. 

—  Ettersom tillegg 14 krever at en kjøretøyenhet skal beregne et nytt sett med RTM-data hvert  

60. sekund, og klokken i kjøretøyenheten kan avvike 1 minutt fra sanntid, er den nedre grensen for 

hvor ferske RTM-dataene kan være, 2 minutter. Den faktiske ferskheten som skal kreves, avhenger 

også av hvor nøyaktig klokken i fjernavleseren er. 

CSM_230  Når et verksted verifiserer at DSRC-funksjonen i en kjøretøyenhet fungerer slik den skal, skal den sende 

alle RTM-dataene som er mottatt fra kjøretøyenheten, til et verkstedkort i datafeltet i en PROCESS 

DSRC MESSAGE-kommando, som beskrevet i tillegg 2. Verkstedkortet skal utføre alle kontroller og 

handlinger angitt i CSM_228. 

14. SIGNERING AV DATAOVERFØRINGER OG VERIFISERING AV SIGNATURER 

14.1. Generelt 

CSM_231  Den intelligente reserverte enheten (IDE) skal lagre data som er mottatt fra en kjøretøyenhet eller et kort 

under én overføringssesjon, i én fysisk datafil. Dataene kan lagres på et ESM (eksterne 

lagringsmedium). Denne filen inneholder digitale signaturer for datablokker, som angitt i tillegg 7. 

Denne filen skal også inneholde følgende sertifikater (se nr. 9.1): 

— For dataoverføring fra en kjøretøyenhet: 

— VU_Sign-sertifikatet, 

— MSCA_VU-EGF-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen som skal brukes til å 

verifisere VU_Sign-sertifikatet.  
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— For dataoverføring fra et kort: 

— Card_Sign-sertifikatet, 

— MSCA_Card-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen som skal brukes til å 

verifisere Card_Sign-sertifikatet. 

CSM_232  IDE-en skal også ha tilgang til følgende: 

— Dersom den bruker et kontrollkort til å verifisere signaturen, som vist i figur 13: Forbindelses-

sertifikatet som knytter det siste EUR-sertifikatet til det EUR-sertifikatet hvis gyldighetstid ligger 

umiddelbart forut for det, dersom et slikt finnes. 

— Dersom det verifiserer signaturen selv: Alle gyldige europeiske rotsertifikater. 

Merk: Den metoden som IDE bruker til å hente disse sertifikatene, er ikke angitt i dette tillegg. 

14.2. Generering av signaturer 

CSM_233  Signeringsalgoritmen for å opprette digitale signaturer for overførte data skal være ECDSA, som angitt i 

[DSS], ved hjelp av hash-algoritmen knyttet til nøkkelstørrelsen til kjøretøyenheten eller kortet, som 

angitt i CSM_50. Signaturformatet skal være ren tekst, som angitt i [TR-03111]. 

14.3. Verifisering av signaturer 

CSM_234  En IDE kan selv verifisere en signatur for overførte data, eller den kan bruke et kontrollkort til dette. 

Dersom den bruker et kontrollkort, skal verifiseringen av signaturen skje som vist i figur 13. Dersom 

IDE-en selv verifiserer signaturen, skal den verifisere autentisiteten og gyldigheten til alle sertifikater i 

sertifikatkjeden i datafilen, og den skal verifisere signaturen for dataene som følger signatursystemet 

definert i [DSS]. 

Merknader til figur 13: 

—  Utstyret som har signert dataene som skal analyseres, kalles EQT (equipment). 

—  EQT-sertifikatene og de offentlige nøklene nevnt i figuren er de som brukes til signering, dvs. 

VU_Sign eller Card_Sign. 

—  EQT.CA-sertifikatene og de offentlige nøklene nevnt i figuren er de som brukes til signering av 

sertifikater for kjøretøyenheter og kort, etter hva som er relevant. 

—  EQT.CA.EUR-sertifikatet nevnt i figuren er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i 

EQT.CA-sertifikatet. 

—  EQT.Link-sertifikatet nevnt i figuren er EQTs forbindelsessertifikat, dersom et slikt forekommer. 

Som angitt i nr. 9.1.2 er dette et forbindelsessertifikat for et nytt europeisk rotnøkkelpar opprettet av 

ERCA og signert med den tidligere europeiske private nøkkelen. 

—  EQT.Link.EUR-sertifikatet er det europeiske rotsertifikatet som er angitt i CAR i EQT.Link-

sertifikatet. 

CSM_235  For å beregne hash M sendt til kontrollkortet i PSO:Hash-kommandoen skal IDE bruke hash-algoritmen 

knyttet til nøkkelstørrelsen til kjøretøyenheten eller kortet som dataene er overført fra, som angitt i 

CSM_50. 

CSM_236  For å verifisere EQTs signatur skal kontrollkortet følge signatursystemet definert i [DSS]. 

Merk: I dette dokumentet angis det ikke hvilke tiltak som skal treffes dersom en signatur tilknyttet en 

overført datafil ikke kan verifiseres, eller dersom verifiseringen ikke lykkes. 
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Figur 13 

Protokoll for verifisering av signaturen tilknyttet en overført datafil 

 

 _____  
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1.  INNLEDNING 

I dette tillegg fastsettes de tekniske kravene til GNSS-dataene som kjøretøyenheten bruker, herunder protokollene som 

skal innføres for å sikre sikker og korrekt dataoverføring av opplysninger om posisjonsbestemmelse. 

De viktigste artiklene i forordning (EU) nr. 165/2014 som disse kravene bygger på, er: «Artikkel 8 Registrering av 

kjøretøyets posisjon på visse punkter i løpet av den daglige arbeidstiden», «Artikkel 10 Grensesnitt med intelligente 

transportsystemer» og «Artikkel 11 Detaljerte bestemmelser om smarte fartsskrivere». 

1.1. Virkeområde 

GNS_1  Kjøretøyenheten skal samle inn lokaliseringsopplysninger fra minst én GNSS for å støtte gjennomføringen av 

artikkel 8. 

Kjøretøyenheten kan være med eller uten ekstern GNSS-utstyr som beskrevet i figur 1: 

Figur 1 

Forskjellige konfigurasjoner for GNSS-mottakeren 

 

1.2. Akronymer og notasjoner 

Følgende akronymer benyttes i dette tillegget: 
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EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 

GNSS Globalt satellittnavigasjonssystem (Global Navigation Satellite System) 

GSA GPS DOP og aktive satellitter 

HDOP Svekkelse av horisontal presisjon (Horizontal Dilution of Precision) 

ICD Dokument for grensesnittkontroll (Interface Control Document) 

NMEA National Maritime Electronics Association 

PDOP Svekkelse av posisjonspresisjon (Position Dilution of Precision) 

RMC Anbefalt minstespesifikasjon (Recommended Minimum Specific) 

SIS Signal i rommet (Signal in Space) 

VDOP Svekkelse av vertikal presisjon (Vertical Dilution of Precision) 

VU Kjøretøyenhet (Vehicle Unit) 

2.  SPESIFIKASJON AV GNSS-MOTTAKEREN 

Uavhengig av konfigurasjonen av smarte fartsskrivere med eller uten eksternt GNSS-utstyr er levering av nøyaktige og 

pålitelige opplysninger om posisjonsbestemmelse et viktig element for effektiv drift av smarte fartsskrivere. Det bør 

derfor kreves at systemet er kompatibelt med tjenestene fra Galileo-programmet og EGNOS-programmet (European 

Geostationary Navigation Overlay Service) som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013(1). 

Det systemet som ble opprettet innenfor rammen av Galileo-programmet, er et uavhengig, globalt satellittnaviga-

sjonssystem, og det som ble opprettet innenfor rammen av EGNOS-programmet, er et regionalt satellittnaviga-

sjonssystem som forbedrer kvaliteten på GPS-signalet (Global Positioning System). 

GNS_2  Produsentene skal sikre at GNSS-mottakerne i smarte fartsskrivere er kompatible med posisjonsbestemmel-

sestjenestene fra Galileo- og EGNOS-systemene. Produsentene kan i tillegg også velge kompatibilitet med 

andre satellittnavigasjonssystemer. 

GNS_3  GNSS-mottakeren skal ha mulighet til å støtte Authentication on the Open Service i Galileo når denne 

tjenesten blir levert av Galileo-systemet og støttes av produsentene av GNSS-mottakere. For smarte 

fartsskrivere som er brakt i omsetning før de ovenstående vilkårene er begynner å gjelde, og som ikke kan 

støtte Authentication on the Open Service i Galileo, vil det ikke kreves ettermontering. 

3.  NMEA-SETNINGER 

Dette avsnitt beskriver NMEA-setningene som brukes i driften av den smarte fartsskriveren. Dette avsnittet gjelder for 

konfigurasjonen av smarte fartsskrivere både med eller uten eksternt GNSS-utstyr. 

GNS_4  Lokaliseringsopplysningene er basert på NMEA-setningen RMC (Recommended Minimum Specific), som 

omfatter GNSS-data i form av posisjonsinformasjon i bredde og lengde (Latitude, Longitude), tid i UTC-

format (hhmmss.ss) og hastighet i knop (Speed Over Ground in Knots), samt ytterligere verdier. 

RMC-setningen har følgende format (fra NMEA V4.1-standarden):  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 av 11. desember 2013 om oppbygging og drift av de europeiske 

satellittnavigasjonssystemene og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 876/2002 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 683/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 1). 
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Figur 2 

RMC-setningens struktur 

 

Status angir om GNSS-signalet er tilgjengelig. Så lenge verdien for Status ikke er A, kan mottatte data (om f.eks. tid 

eller bredde/lengde) ikke brukes til å registrere kjøretøyets posisjon i kjøretøyenheten. 

Posisjonens oppløsning er basert på formatet for RMC-setningen beskrevet ovenfor Den første delen av felt 3) og 5) (de 

to første sifrene) brukes til å angi grader. Resten brukes til å angi minutter med tre desimaler. Oppløsningen er dermed 

1/1000 av et minutt eller 1/60000 av en grad (ettersom et minutt er 1/60 grad). 

GNS_5  Kjøretøyenheten skal lagre posisjonsinformasjon for bredde og lengde i sin database med en oppløsning på 

1/10 minutt eller 1/600 grad, som beskrevet i tillegg 1 for typen GeoCoordinates. 

Kjøretøyenheten kan bruke kommandoen GPS DOP og aktive satellitter (GSA) til å fastslå og registrere 

signalets tilgjengelighet og nøyaktighet. Særlig HDOP brukes til å angi hvor nøyaktige de registrerte 

lokaliseringsopplysningene er (se 4.2.2). Kjøretøyenheten vil lagre HDOP-verdien, beregnet som den laveste 

av HDOP-verdiene som er samlet inn på tilgjengelige GNSS-systemer. 

GNSS-systemets ID angir GPS, Glonass Galileo, Beidou eller Satellite-Based Augmentation System (SBAS). 

Figur 3 

GSA-setningens struktur 

  

1)  Tid (UTC) 

2)  Status, A= Gyldig posisjon, V = Varsel 

3)  Breddegrad 

4)  N eller S 

5)  Lengdegrad 

6)  E eller W 

7)  Hastighet over bakken i knop 

8)  Virkelig kurs, grader 

9)  Dato, ddmmåååå 

10) Magnetisk variasjon i grader 

11) E eller W 

12) Kontrollsum 

1) Valgtilstand 

2) Tilstand 

3) ID for første satellitt som brukes som fix 

4) ID for andre satellitt som brukes som fix 

… 

14) ID for tolvte satellitt som brukes som fix 

15) PDOP i meter 
16) HDOP i meter 

17) VDOP i meter 

18) GNSS-system-ID 

19) Kontrollsum 
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der Tilstand (2) angir om en fix ikke er tilgjengelig (Tilstand=1) eller om en fix er tilgjengelig for 2D (Tilstand=2) eller 

3D (Tilstand=3). 

GNS_6  GSA-setningen skal lagres med post nummer '06'. 

GNS_7  Størrelsen på NMEA-setningene (f.eks. RMC, GSA eller andre), som kan brukes til å angi størrelsen på 

kommandoen Read record, kan være høyst 85 byte (se tabell 1). 

4.  KJØRETØYENHET MED EKSTERNT GNSS-UTSTYR 

4.1. Konfigurasjon 

4.1.1 Hovedkomponenter og grensesnitt 

I denne konfigurasjonen er GNSS-mottakeren en del av det eksterne GNSS-utstyret. 

GNS_8  Det eksterne GNSS-utstyrets strømforsyning skal skje med et særlig grensesnitt i kjøretøyet. 

GNS_9  Det eksterne GNSS-utstyret skal bestå av følgende komponenter (se figur 4): 

a)  En kommersiell GNSS-mottaker som gir posisjonsjonsopplysninger gjennom grensesnittet for GNSS-data. 

For eksempel kan grensesnittet for GNSS-data være NMEA-standarden V4.10 der GNSS-mottakeren 

fungerer som avsender og sender NMEA-setninger til den sikre GNSS-sender-mottakeren med en frekvens 

på 1 Hz for det forhåndsdefinerte settet med NMEA-setninger, som skal omfatte minst RMC- og GSA-

setningene. Gjennomføringen av grensesnittet for GNSS-data velges av produsenten av det eksterne 

GNSS-utstyret. 

b)  En sender-mottaker (sikker GNSS-sender-mottaker) som kan støtte standarden ISO/IEC 7816-4:2013 (se 

4.2.1) for å kommunisere med kjøretøyenheten og støtte grensesnittet for GNSS-data til GNSS-mottakeren. 

Enheten er utstyrt med minnekapasitet til å lagre identifikasjonsdataene for GNSS-mottakeren og det 

eksterne GNSS-utstyret. 

c)  Et lukket system med en funksjon for påvisning av ulovlige inngrep, som omslutter både GNSS-

mottakeren og den sikre GNSS- sender-mottakeren. Funksjonen for påvisning av ulovlige inngrep skal 

gjennomføre sikkerhetsbeskyttelsestiltakene som kreves i beskyttelsesprofilen til den smarte fartsskriveren. 

d)  En GNSS-antenne skal monteres på kjøretøyet og koples til GNSS-mottakeren ved hjelp av det lukkede 

systemet. 

GNS_10  Det eksterne GNSS-utstyret har minst følgende eksterne grensesnitt: 

a)  grensesnittet mot GNSS-antennen som er montert på kjøretøyet, dersom det brukes en utvendig antenne, 

b)  grensesnittet mot kjøretøyenheten. 

GNS_11  Den sikre sender-mottakeren i kjøretøyenheten er den andre enden av den sikre kommunikasjonen med den 

sikre GNSS- sender-mottakeren, og den skal støtte ISO/IEC 7816-4:2013 for tilkopling til det eksterne GNSS-

utstyret. 

GNS_12  For fysiske laget av kommunikasjonen med det eksterne GNSS-utstyret skal kjøretøyenheten støtte ISO/IEC 

7816-12:2005 eller en annen standard som kan støtte ISO/IEC 7816-4:2013. (Se 4.2.1.) 

4.1.2 Det eksterne GNSS-utstyrets tilstand ved avslutningen av produksjonen 

GNS_13  Det eksterne GNSS-utstyret skal lagre følgende verdier i det ikke-flyktige minnet til den sikre GNSS-sender-

mottakeren når det forlater fabrikken: 

— EGF_MA-nøkkelparet og tilsvarende sertifikat. 

— MSCA_VU-EGF-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen MSCA_VU-EGF.PK som skal 

brukes til å verifisere EGF_MA-sertifikatet.  
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— EUR-sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen EUR.PK som skal brukes til å verifisere 

MSCA_VU-EGF-sertifikatet. 

— EUR-sertifikatet hvis gyldighetstid kommer direkte før gyldighetstiden til EUR-sertifikatet som skal 

brukes til å verifisere MSCA_VU-EGF-sertifikatet, dersom det forekommer. 

— Forbindelsessertifikatet som forbinder disse to EUR-sertifikatene, dersom de forekommer. 

— Det utvidede serienummeret til det eksterne GNSS-utstyret. 

— Identifikator for operativsystem for GNSS-utstyret. 

— Typegodkjenningsnummer for det eksterne GNSS-utstyret. 

— Identifikator for det eksterne GNSS-utstyrets sikkerhetskomponent. 

4.2. Kommunikasjon mellom eksternt GNSS-utstyr og kjøretøyenheten 

4.2.1 Kommunikasjonsprotokoll 

GNS_14  Kommunikasjonsprotokollen mellom det eksterne GNSS-utstyret og kjøretøyenheten skal støtte tre funksjoner: 

1.  Innsamling og distribusjon av GNSS-data (f.eks. posisjon, tidspunkt, hastighet). 

2.  Innsamling av konfigurasjonsdataene til det eksterne GNSS-utstyret. 

3.  Styringsprotokollen for å støtte kopling, gjensidig autentisering og avtale om sesjonsnøkkel mellom det 

eksterne GNSS-utstyret og kjøretøyenheten. 

GNS_15  Kommunikasjonsprotokollen skal bygge på standarden ISO/IEC 7816-4:2013, der kjøretøyenhetens sikre 

sender-mottaker fungerer som master, og den sikre GNSS-sender/mottakeren som slave. Den fysiske 

forbindelsen mellom det eksterne GNSS-utstyret og kjøretøyenheten er basert på ISO/IEC 7816-12:2005 eller 

en annen standard som kan støtte ISO/IEC 7816-4:2013. 

GNS_16  I kommunikasjonsprotokollen skal felt med utvidet lengde ikke støttes. 

GNS_17  Kommunikasjonsprotokollen i ISO 7816 (både *-4:2013 og *-12:2005) mellom det eksterne GNSS-utstyret og 

kjøretøyenheten skal settes til T = 1. 

GNS_18  Når det gjelder funksjonene 1) innsamling og distribusjon av GNSS-data og 2) innsamling av 

konfigurasjonsdataene til det eksterne GNSS-utstyret og 3) styringsprotokollen, skal den sikre GNSS-sender-

mottakeren simulere et smartkort med en filsystemarkitektur som består av en masterfil (MF), en katalogfil 

(DF) med applikasjonsidentifikator angitt i tillegg 1 kapittel 6.2 ('FF 44 54 45 47 4D') og med 3 EF-er som 

inneholder sertifikater og én grunnleggende fil (EFEGF) med en filidentifikator lik '2F2F', som beskrevet i 

tabell 1. 

GNS_19  Den sikre GNSS-sender-mottakeren skal lagre dataene som kommer fra GNSS-mottakeren og konfigurasjonen 

i EF.EGF. Dette er en lineær registerfil av variabel lengde med en identifikator som er lik '2F2F' i 

heksadesimalt format. 

GNS_20  Den sikre GNSS-sender-mottakeren skal bruke et minne til å lagre data som er i stand til å utføre minst  

20 millioner skrive-/lesesykluser. Bortsett fra dette aspektet overlates den interne utformingen og 

gjennomføringen av den sikre GNSS-sender-mottakeren til produsentene. 

Modellering av postnumre og data er angitt i tabell 1. Merk at det finnes fire GSA-setninger for de fire 

satellittsystemene og SBAS (Satellite-Based Augmentation System). 

GNS_21  Filstrukturen er angitt i tabell 1. For tilgangsvilkårene (ALW, NEV, SM-MAC): se tillegg 2 kapittel 3.5. 
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Tabell 1 

Filstruktur 

  Tilgangsvilkår 

Fil Fil-ID Lesing Oppdatering Kryptert 

MF 3F00    

Ef.ICC 0002 ALW NEV 

(fra kjøre-

tøyenhet) 

Nei 

DF GNSS Facility 0501 ALW NEV Nei 

EF EGF_MACertificate C100 ALW NEV Nei 

EF CA_Certificate C108 ALW NEV Nei 

EF Link_Certificate C109 ALW NEV Nei 

EF.EGF 2F2F SM-MAC NEV 

(fra kjøre-

tøyenhet) 

Nei 

 

Fil / dataelement Post nr. Størrelse (byte) Standardverdier 

  Minst Høyst  

MF  552 1031  

EF.ICC     

sensorGNSSSerialNumber  8 8  

     

DF GNSS Facility  612 1023  

EF EGF_MACertificate  204 341  

EGFCertificate  204 341 {00..00} 

EF CA_Certificate  204 341  

MemberStateCertificate  204 341 {00..00} 

EF Link_Certificate  204 341  

LinkCertificate  204 341 {00..00} 

     

EF.EGF     

RMC NMEA-setning '01' 85 85  

1. GSA NMEA-setning '02' 85 85  

2. GSA NMEA-setning '03' 85 85  
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Fil / dataelement Post nr. Størrelse (byte) Standardverdier 

  Minst Høyst  

3. GSA NMEA-setning '04' 85 85  

4. GSA NMEA-setning '05' 85 85  

5. GSA NMEA-setning '06' 85 85  

Utvidet serienummer for det eksterne 

GNSS-utstyret definert i tillegg 1 som 

SensorGNSSSerialNumber. 

'07' 8 8  

Operativsystemidentifikator for den sikre 

GNSS-sender-mottakeren definert i tillegg 

1 som SensorOSIdentifier. 

'08' 2 2  

Typegodkjenningsnummer for det eksterne 

GNSS-utstyret definert i tillegg 1 som 

SensorExternalGNSSApprovalNumber. 

'09' 16 16  

Identifikator for det eksterne GNSS-

utstyrets sikkerhetskomponent definert i 

tillegg 1 som SensorExternalGNSSSC-

Identifier. 

'10' 8 8  

RFU — Forbeholdt framtidig bruk Fra ‘11’ til ‘FD’    

4.2.2 Sikker overføring av GNSS-data 

GNS_22  Sikker overføring av GNSS-posisjonsopplysninger er tillatt bare på følgende vilkår: 

1.  Koplingen er fullført, som beskrevet i tillegg 11. Felles sikkerhetsordninger. 

2.  Den periodiske gjensidige autentiseringen og avtalen om sesjonsnøkkel mellom kjøretøyenheten og det 

eksterne GNSS-utstyret, også beskrevet i tillegg 11. Felles sikkerhetsordninger er gjennomført med angitt 

hyppighet. 

GNS_23  Hvert T. sekund, der T er en verdi som er lavere enn eller lik 10, med mindre kopling eller gjensidig 

autentisering og avtale om sesjonsnøkkel finner sted, anmoder kjøretøyenheten om posisjonsinformasjon fra 

det eksterne GNSS-utstyret på grunnlag av følgende prosess: 

1.  Kjøretøyenheten anmoder om lokaliseringsopplysninger fra det eksterne GNSS-utstyret sammen med data 

om svekkelse av presisjon (fra GSA NMEA-setningen). Kjøretøyenhetens sikre sender-mottaker skal bruke 

kommandoene SELECT og READ RECORD(S) i samsvar med ISO/IEC 7816-4:2013 i sikker 

meldingsoverføring i modus for bare autentisering (authentication-only mode), med filidentifikatoren 

‘2F2F’ og RECORD-nummer lik ‘01’ for RMC NMEA-setningen og ‘02’,‘03’,‘04’,‘05’,‘06’ for GSA 

NMEA-setningen. 

2.  De siste mottatte lokaliseringsopplysningene lagres i EF med identifikator '2F2F', og postene som er 

beskrevet i tabell 1, lagres i den sikre GNSS-sender-mottakeren, mens den sikre GNSS-sender-mottakeren 

mottar NMEA-data med en frekvens på minst 1 Hz fra GNSS-mottakeren gjennom grensesnittet for GNSS-

data. 

3.  Den sikre GNSS-sender-mottakeren sender svaret til kjøretøyenhetens sikre sender-mottaker ved hjelp av 

APDU-svarmeldingen i sikker meldingsoverføring i modus for bare autentisering (authentication-only 

mode) som beskrevet i tillegg 11 nr. 11.5.  
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4.  Kjøretøyenhetens sikre sender-mottaker kontrollerer autentisiteten og integriteten til det mottatte svaret. I 

tilfelle positivt resultat overføres lokaliseringsopplysningene til kjøretøyenhetens prosessor gjennom 

grensesnittet for GNSS-data. 

5.  Kjøretøyenhetens prosessor kontrollerer de mottatte dataene og ved å trekke ut informasjon (f.eks. 

breddegrad, lengdegrad, tid) fra RMC NMEA-setningen. RMC NMEA-setningen inneholder slik 

informasjon dersom posisjonen er gyldig. Dersom posisjonen ikke er gyldig, er lokaliseringsopplysningene 

ennå ikke tilgjengelige, og kan ikke brukes til å registrere kjøretøyets posisjon. Dersom posisjonen er 

gyldig, trekker kjøretøyenhetens prosessor også ut HDOP-verdiene fra GSA NMEA-setningene og 

beregner gjennomsnittsverdien fra de tilgjengelige satellittsystemene (dvs. når det foreligger en fix). 

6.  Kjøretøyenhetens prosessor lagrer mottatt og behandlet informasjon som breddegrad, lengdegrad og 

hastighet i kjøretøyenheten, i det formatet som er definert i tillegg 1 Dataordliste som GeoCoordinates 

sammen med HDOP-verdien av beregnet som den laveste av HDOP-verdiene som er samlet inn på 

tilgjengelige GNSS-systemer. 

4.2.3 Strukturen på Read Record-kommandoen 

I dette avsnitt beskrives strukturen på Read Record-kommandoen nærmere. Sikker meldingsoverføring (modus for bare 

autentisering) tilføyes som beskrevet i tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger. 

GNS_24  Kommandoen skal støtte sikker meldingsoverføring i modus for bare autentisering, se tillegg 11. 

GNS_25  Kommandomelding 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 ‘0Ch’ Det anmodes om sikker meldingsoverføring 

INS 1 ‘B2h’ Les post (Read Record) 

P1 1 ‘XXh’ Postnummer ('00' viser til gjeldende post) 

P2 1 ‘04h’ Les posten med postnummeret angitt i P1 

Le 1 ‘XXh’ Forventet lengde på data. Antall byte som skal leses 

GNS_26  Rapporten det vises til i P1, blir gjeldende post. 

Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1-#X X ‘XX..XXh’ Leste data 

SW 2 ‘XXXXh’ Statusord (SW1, SW2) 

— Dersom kommandoen lykkes, returnerer den sikre GNSS-sender-mottakeren ‘9000’. 

— Dersom den aktuelle filen ikke er beregnet på poster, returnerer den sikre GNSS-sender-mottakeren 

‘6981’. 

— Dersom kommandoen brukes med P1 = '00', men det ikke er noen aktuell EF, returnerer den sikre GNSS-

sender-mottakeren '6986' (kommando ikke tillatt). 

— Dersom posten ikke blir funnet, returnerer den sikre GNSS-sender-mottakeren ‘6A 83’. 

— Dersom det eksterne GNSS-utstyret har påvist ulovlige inngrep, skal returnere statusordene '66 90'.  



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/553 

 

GNS_27  Den sikre GNSS-sender-mottakeren skal støtte følgende kommandoer for annengenerasjons fartsskriver angitt i 

tillegg 2: 

Kommando Referanse 

Select Tillegg 2 kapittel 3.5.1 

Read Binary Tillegg 2 kapittel 3.5.2 

Get Challenge Tillegg 2 kapittel 3.5.4 

PSO: Verify Certificate Tillegg 2 kapittel 3.5.7 

External Authenticate Tillegg 2 kapittel 3.5.9 

General Authenticate Tillegg 2 kapittel 3.5.10 

MSE:SET Tillegg 2 kapittel 3.5.11 

4.3. Det eksterne GNSS-utstyrets kopling, gjensidig autentisering og avtale om sesjonsnøkkel med kjøretøyenhet 

Det eksterne GNSS-utstyrets kopling, gjensidig autentisering og avtale om sesjonsnøkkel med kjøretøyenheten er 

beskrevet i tillegg 11. Felles sikkerhetsordninger, kapittel 11. 

4.4. Feilhåndtering 

Dette avsnittet beskriver hvordan mulige feiltilstander i det eksterne GNSS-utstyret behandles og registreres i 

kjøretøyenheten. 

4.4.1 Feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr 

GNS_28  Dersom kjøretøyenheten ikke klarer å kommunisere med det koplede eksterne GNSS-utstyret på mer enn 20 

sammenhengende minutter, skal kjøretøyenheten generere og registrere i kjøretøyenheten en hendelse av typen 

EventFaultType med verdien '53'H External GNSS communication fault, og med tidsstempelet satt til aktuell 

tid. Hendelsen vil bli generert bare dersom følgende to vilkår er oppfylt: A) Den smarte fartsskriveren er ikke i 

kalibreringsmodus, og b) kjøretøyet er i bevegelse. I den forbindelse utløses en kommunikasjonsfeil når 

kjøretøyenhetens sikre sender-mottaker ikke mottar noen svarmelding etter en anmodningsmelding som 

beskrevet i 4.2. 

4.4.2 Brudd på den fysiske integriteten til det eksterne GNSS-utstyret 

GNS_29  Dersom det eksterne GNSS-utstyret er blitt åpnet fysisk, skal den sikre GNSS-sender-mottakeren slette alt i 

minnet, herunder kryptografiske materiale. Som beskrevet i GNS_25 og GNS_26 skal kjøretøyenheten 

oppdage ulovlige inngrep dersom svaret har statusen '6690'. Kjøretøyenheten skal deretter generere en hendelse 

av typen EventFaultType med verdien ‘55’H Tamper detection of GNSS. 

4.4.3 Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren 

GNS_30  Dersom den sikre GNSS-sender-mottakeren ikke mottar data fra GNSS-mottakeren på mer enn tre 

sammenhengende timer, skal den sikre GNSS-sender-mottakeren generere en svarmelding til READ 

RECORD-kommandoen med RECORD-nummer lik '01' med et datafelt på 12 byte, som alle er satt til 0xFF. 

Ved mottak av svarmeldingen med denne verdien i datafeltet skal kjøretøyenheten generere og registrere en 

hendelse av typen EventFaultType med verdien ‘52’H external GNSS receiver fault, med et tidsstempel lik 

aktuell verdi for tid bare dersom følgende to vilkår er oppfylt: a) den smarte fartsskriveren er ikke i 

kalibreringsmodus og b) kjøretøyet er i bevegelse.  
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4.4.4 Sertifikat for eksternt GNSS-utstyr utløpt 

GNS_31  Dersom kjøretøyenheten oppdager at EGF-sertifikatet som brukes til gjensidig autentisering, ikke lenger er 

gyldig, skal kjøretøyenheten generere og registrere en fartsskriverfeil av typen EventFaultType med verdien 

‘56’H External GNSS facility certificate expired, med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid. Kjøretøyenheten 

skal fortsatt bruke mottatte posisjonsopplysninger fra GNSS. 

Figur 4 

Skjema for det eksterne GNSS-utstyret 

 

5.  KJØRETØYENHET UTEN EKSTERNT GNSS-UTSTYR 

5.1. Konfigurasjon 

I denne konfigurasjonen sitter GNSS-mottakeren inni kjøretøyenheten som beskrevet i figur 1. 

GNS_32  GNSS-mottakeren skal fungere som avsender og sende NMEA-setninger til kjøretøyenhetens prosessor, som 

skal fungere som mottaker med en frekvens på 1/10 Hz eller høyere for det forhåndsdefinerte settet med 

NMEA-setninger, som skal omfatte minst RMC- og GSA-setningene. 

GNS_33  En ekstern GNSS-antenne som er montert på kjøretøyet eller en intern GNSS-antenne, skal koples til 

kjøretøyenheten. 

5.2. Feilhåndtering 

5.2.1 Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren 

GNS_34  Dersom kjøretøyenheten ikke mottar data fra GNSS-mottakeren på mer enn tre sammenhengende timer, skal 

kjøretøyenheten generere og registrere en hendelse av typen EventFaultType med verdien ‘51’H Internal 

GNSS receiver fault, med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid bare dersom følgende to vilkår er oppfylt: A) 

Den smarte fartsskriveren er ikke i kalibreringsmodus, og b) kjøretøyet er i bevegelse. 

6.  TIDSKONFLIKT FOR GNSS 

Dersom kjøretøyenheten oppdager et avvik på mer enn ett minutt mellom tiden i kjøretøyenhetens funksjon for 

tidsmåling og tiden som kommer fra GNSS-mottakeren, vil kjøretøyenheten registrere en hendelse av typen 

EventFaultType med verdien ‘0B’H Time conflict (GNSS versus VU internal clock). Denne hendelsen registreres 

sammen med den interne klokkeverdien i kjøretøyenheten og kommer sammen med en automatisk tidsjustering. Etter at 

tidskonflikthendelse er utløst, vil kjøretøyenheten ikke kontrollere tidsavvik de neste tolv timene. Denne hendelsen skal 

ikke utløses dersom GNSS-mottakeren ikke har kunnet påvise noe gyldig GNSS-signal i løpet av de siste 30 dagene. Når 

posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren er tilgjengelig igjen, skal imidlertid den automatiske tidsjusteringen skje.  
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7.  KJØRETØYBEVEGELSESKONFLIKT 

GNS_35 Kjøretøyenheten skal utløse og registrere hendelsen kjøretøybevegelseskonflikt (se krav 84 i dette vedlegg) 

med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid, dersom bevegelsesinformasjonen som beregnes ut fra 

bevegelsesføleren, er i strid med bevegelsesinformasjonen som beregnes ut fra den interne GNSS-mottakeren 

eller fra det eksterne GNSS-utstyret. For å oppdage slik motstrid skal medianverdien av hastighetsforskjellene 

mellom disse kildene brukes, som angitt nedenfor: 

— Hvert 10. sekund eller oftere skal den absolutte verdien av forskjellen mellom kjøretøyets hastighet 

beregnet ut fra GNSS, og den som er beregnet ut fra bevegelsesføleren, beregnes. 

— Alle beregnede verdier i et tidsvindu som inneholder de siste fem minuttene med bevegelse, skal brukes til 

å beregne medianverdien. 

— Medianverdien beregnes som gjennomsnittet av 80 % av de resterende verdiene, etter at de høyeste 

absolutte verdiene er fjernet. 

Hendelsen kjøretøybevegelseskonflikt utløses dersom medianverdien er over 10 km/t i fem sammenhengende 

minutter med kjøretøybevegelse. Andre uavhengige kilder til påvisning av kjøretøybevegelse kan alternativt 

brukes, slik at man får en mer pålitelig påvisningsmetode for manipulering av fartsskrivere. (Merk: Bruk av 

medianverdien på de siste fem minuttene anvendes for å redusere risikoen for avvikende måleverdier og 

transiente verdier.) Denne hendelsen skal ikke utløses under følgende omstendigheter: a) under overfart med 

ferge/transport med tog, b) når posisjonsinformasjonen fra GNSS-mottakeren ikke skal være tilgjengelig, og c) 

i kalibreringsmodus. 

 _____  
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1.  INNLEDNING 

I dette tillegg angis den utformingen og de framgangsmåtene som skal følges for å gjennomføre grensesnitt med 

intelligente transportsystemer (ITS) i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 165/2014 (forordningen). 

Forordningen fastsetter at fartsskriverne i kjøretøyer kan utstyres med standardiserte grensesnitt, slik at dataene som 

registreres eller genereres av fartsskriveren, kan brukes i driftsmodus av en ekstern enhet, forutsatt at følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  Grensesnittet påvirker ikke autentisiteten og integriteten til fartsskriverens data. 

b)  Grensesnittet er i samsvar med de nærmere bestemmelsene i artikkel 11 i forordningen. 

c)  Den eksterne enheten som er knyttet til grensesnittet, får tilgang til personopplysninger, herunder data om geografisk 

posisjon, først etter kontrollerbart samtykke fra føreren som opplysningene gjelder. 

2.  FORMÅL 

Formålet med dette tillegget er å angi hvordan applikasjoner som ligger på eksterne enheter, via en Bluetooth®-

forbindelse kan hente data (dataene) fra en fartsskriver. 

Dataene som er tilgjengelige via dette grensesnittet, er beskrevet i vedlegg 1 i dette dokumentet. Dette grensesnittet 

forhindrer ikke gjennomføring av andre grensesnitt (f.eks. via CAN-bussen) for å overføre dataene fra kjøretøyenheten 

til andre databehandlingsenheter i kjøretøyet.  
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Dette tillegget angir følgende: 

— De dataene som er tilgjengelige gjennom ITS-grensesnittet. 

— Bluetooth®-profilen som brukes til å overføre dataene. 

— Framgangsmåten for forespørsel og overføring og rekkefølgen av operasjoner. 

— Paringsmekanismen mellom fartsskriveren og den eksterne enheten. 

— Samtykkeordningen som er tilgjengelig for føreren. 

Som en presisering angir dette vedlegg ikke følgende: 

— Innsamling av dataene og håndtering av disse i kjøretøyenheten (som skal angis annetsteds i forordningen eller på 

annen måte skal være en funksjon av produktutformingen). 

— Formatet for presentasjonen av innsamlede data til applikasjonen på den eksterne enheten. 

— Ovenstående datasikkerhetsbestemmelser om Bluetooth® (f.eks. kryptering) med hensyn til dataenes innhold (som 

skal angis annetsteds i forordningen [tillegg 10, Felles sikkerhetsordninger]). 

— Bluetooth®-protokollene som brukes av ITS-grensesnittet. 

2.1. Akronymer, definisjoner og notasjoner 

I dette tillegg benyttes følgende betegnelser og forkortelser som gjelder særlig for dette tillegg: 

Kommunikasjonen Utveksling av opplysninger/data mellom en masterenhet (dvs. fartsskriverne) og en ekstern enhet 

gjennom ITS-grensesnittet over Bluetooth®. 

Data Datasettene som angitt i vedlegg 1. 

Forordningen Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen 

veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 om 

harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport 

BR Basishastighet (Basic Rate) 

EDR Forbedret datahastighet (Enhanced Data Rate) 

GNSS Globalt satellittnavigasjonssystem (Global Navigation Satellite System) 

IRK Identitetsutvekslingsnøkkel (Identity Resolution Key) 

ITS Intelligent transportsystem (Intelligent Transport System) 

LE Lavt energiinnhold (Low Energy) 

PIN Personlig identifikasjonsnummer (Personal Identification Number) 

PUC Personlig frigivelseskode (Personal Unblocking Code) 

SID Tjenesteidentifikator (Service Identifier) 

SPP Profil for serieport (Serial Port Profile) 

SSP Sikker enkel paring (Secure Simple Pairing) 

TRTP Parameter for anmodning om overføring (Transfer Request Parameter) 

TREP Parameter for svar på overføring (Transfer Response Parameter) 

VU Kjøretøyenhet (Vehicle Unit)  
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3.  REGLER OG STANDARDER SOM DET VISES TIL 

Spesifikasjonen definert i dette tillegg viser til og avhenger av alle eller deler av reglene og standardene nedenfor. I 

bestemmelsene i dette tillegg angis de relevante standardene, eller de relevante bestemmelsene i standardene. I tilfelle 

motstrid har bestemmelsene i dette tillegg forrang. 

Regler og standarder det vises til i dette tillegg, er følgende: 

— Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale 

området innen veitransport. 

— Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser 

på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 

samt om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85. 

— ISO 16844 — 4: Road vehicles — Tachograph systems — Part 4: Can interface 

— ISO 16844 — 7: Road vehicles — Tachograph systems — Part 7: Parameters 

— Bluetooth® — Serial Port Profile — V1.2 

— Bluetooth® — Core Version 4.2 

— NMEA 0183 V4.1 protocol 

4.  GRENSESNITTETS VIRKEMÅTE 

4.1. Forutsetninger for dataoverføring via ITS-grensesnittet 

Kjøretøyenheten er ansvarlig for å oppdatere og holde ved like dataene som er lagret i kjøretøyenheten, uten 

medvirkning av ITS-grensesnittet. Dette oppnås gjennom kjøretøyenhetens interne funksjoner, som er angitt annetsteds i 

forordningen, og angis derfor ikke i dette tillegg. 

4.1.1 Data som overføres via ITS-grensesnittet 

Kjøretøyenheten er ansvarlig for å oppdatere dataene som vil være tilgjengelig gjennom ITS-grensesnittet, med en 

hyppighet som bestemmes i framgangsmåtene for kjøretøyenheten, uten medvirkning av ITS-grensesnittet. 

Kjøretøyenhetens data skal brukes som grunnlag for å fylle ut og oppdatere dataene; hvordan dette oppnås, er angitt 

annetsteds i denne forordning, eller dersom det ikke finnes noen slik angivelse, er dette en funksjon av 

produktutformingen og ikke er angitt i dette tillegg. 

4.1.2 Dataenes innhold 

Innholdet i dataene skal være som angitt i vedlegg 1 i dette tillegg. 

4.1.3 ITS-applikasjoner 

ITS-applikasjonene bruker de dataene som gjøres tilgjengelige gjennom ITS-grensesnitt, for eksempel for å sikre best 

mulig utnyttelse av føreraktiviteter samtidig som forordningen overholdes, for å oppdage eventuelle feil i fartsskriveren 

eller for å bruke GNSS-dataene. Å spesifisere applikasjoner ligger ikke innenfor dette tilleggs virkeområde.  
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4.2. Kommunikasjonsteknologi 

Utveksling av data ved hjelp av ITS-grensesnittet skal utføres via et Bluetooth®-grensesnitt som er kompatibelt med 

versjon 4.2 eller senere. Bluetooth® fungerer i det lisensfrie ISM-båndet (Industrial, Scientific, Medical, frekvensbånd 

for industriell, vitenskapelig og medisinsk bruk) fra 2,4 til 2,485 GHz. Bluetooth® 4.2 gir bedre personvern  

og sikkerhetsmekanismer og øker hastigheten og påliteligheten ved dataoverføring. I forbindelse med denne 

spesifikasjonen er Bluetooth® klasse 2-radio, som brukes med en rekkevidde på opptil 10 meter. Mer informasjon om 

bluetooth® 4.2 er finnes på www.bluetooth.com (https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications?_ 

ga=1.215147412.2083380574.1435305676). 

Kommunikasjonen skal opprettes med kommunikasjonsutstyret etter at en godkjent enhet har gjennomført en 

paringsprosess. Bluetooth® bruker en master/slave-modell for å kontrollere når og hvor enheter kan sende data; 

fartsskriveren fungerer som master, mens den eksterne enheten fungerer som slave. 

Første gang en ekstern enhet kommer innenfor kjøretøyenhetens rekkevidde, kan Bluetooth®-paringsprosessen innledes 

(se også vedlegg 2). Enhetene deler adresser, navn og profiler og felles sikkerhetsnøkler, som gjør at de kan knyttes til 

hverandre når de er sammen i framtiden. Når dette trinnet er fullført, er den eksterne enheten klarert og er i stand til å 

innlede anmodninger om å overføre data fra fartsskriveren. Der foreligger ikke planer om å tilføye krypterings-

mekanismer ut over det som Bluetooth® tilbyr. Dersom det kreves ytterligere sikkerhetsmekanismer, vil dette imidlertid 

skje i samsvar med tillegg 10 Felles sikkerhetsordninger. 

De generelle kommunikasjonsprinsippene er beskrevet i figuren nedenfor. 

 

SPP-profilen til Bluetooth® skal brukes til å overføre data fra kjøretøyenheten til den eksterne enheten. 

4.3. PIN-godkjenning 

Av sikkerhetshensyn krever kjøretøyenheten et godkjenningssystem med PIN-kode som er atskilt fra Bluetooth-

paringen. Hver kjøretøyenhet skal kunne generere PIN-koder for autentiseringsformål som består av minst 4 sifre. Hver 

gang en ekstern enhet pares med en kjøretøyenhet, skal den angi riktig PIN-kode før den mottar data. 

Ekstern enhet 

ITS-
grense-

snitt 

GNSS-data 

Fartsskriver 

ITS-
grense-

snitt 

ITS-
appli 

Førerdata 

Kjøretøydata 

Koder for 
hendelses- og 

feildata 
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Dersom PIN-koden angis riktig, settes enheten på godkjent-listen. Godkjent-listen skal inneholde minst 64 enheter som 

er paret med den aktuelle kjøretøyenheten. 

Dersom PIN-koden angis feil tre ganger etter hverandre, settes enheten på svartelisten. Mens den er svartelistet, skal 

hvert nytt forsøk fra enheten avvises. Dersom det igjen angis feil PIN-kode feil tre ganger etter hverandre, settes enheten 

på svartelisten i stadig lengre perioder (se tabell 1). Angivelse av riktig PIN-kode innebærer at blokkeringen og antall 

forsøk nullstilles. Figur 1 i vedlegg 2 viser sekvensdiagrammet for forsøk på PIN-validering. 

Tabell 1 

Varighet av svartelisting avhengig av antall etterfølgende feilangivelser av PIN-kode 

Antall etterfølgende feil Varighet av svartelisting 

3 30 sekunder 

6 5 minutter 

9 1 time 

12 24 timer 

15 Permanent 

Dersom PIN-koden angis feil 15 ganger etter hverandre (5×3), settes ITS-enheten på svartelisten permanent. Det er bare 

angivelse av riktig PUK-kode som kan oppheve denne permanente blokkeringen. 

PUK-koden skal bestå av åtte sifre og leveres av produsenten sammen med kjøretøyenheten. Dersom PUK-koden angis 

feil 10 ganger etter hverandre, settes ITS-enheten ugjenkallelig på svartelisten. 

Mens produsenten kan gi mulighet til å endre PIN-koden direkte gjennom kjøretøyenheten, kan PUK-koden ikke endres. 

Ved endring av PIN-koden skal det om mulig kreves at gjeldende PIN-kode angis direkte i kjøretøyenheten. 

Videre skal alle enheter som er lagret i på godkjent-listen, beholdes til de fjernes manuelt av brukeren (f.eks. gjennom 

kjøretøyenhetens grensesnitt mellom menneske og maskin, eller på annen måte). På den måten kan ITS-enheter som er 

mistet eller stjålet, fjernes fra godkjent-listen. Videre skal enhver ITS-enhet som forlater området for Bluetooth-

forbindelse i mer enn 24 timer, automatisk fjernes fra kjøretøyenhetens godkjent-liste, og må angi riktig PIN-kode på 

nytt når forbindelsen skal opprettes på nytt. 

Formatet på meldingene mellom kjøretøyenhetens grensesnitt og kjøretøyenheten er ikke fastsatt, men overlates  

til produsentens skjønn. Nevnte produsent skal imidlertid sikre at meldingsformatet mellom ITS-enheten og 

kjøretøyenhetens grensesnitt overholdes (se ASN.1-spesifikasjonen). 

Enhver anmodning om data skal derfor følges opp med riktig verifisering av senderens identifiseringsdata før noen form 

for behandling. Figur 2 i vedlegg 2 viser sekvensdiagrammet for denne framgangsmåten. Eventuelle svartelistede enheter 

skal motta en automatisk avvisning, ikke-svartelistede og ikke-godkjente enheter skal motta en PIN-forespørsel som den 

må oppfylle før den sender sin dataforespørsel på nytt.  
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4.4. Meldingsformat 

Alle meldinger som utveksles mellom ITS-enheten og kjøretøyenhetens grensesnitt, skal være formatert med en struktur 

i tre deler: Et meldingshode som består av en målbyte (TGT), en kildebyte (SRC) og en lengdebyte (LEN). 

Datafeltet består av en tjenesteidentifikatorbyte (SID) og et variabelt antall databyte (høyst 255). 

Kontrollsumbyten er 1-bytesumrekken modulo 256 for alle bytene i meldingen unntatt selve kontrollsummen 

Meldingen skal ha byterekkefølgen Big Endian. 

Tabell 2 

Generelt meldingsformat 

Meldingshode Datafelt Kontrollsum 

TGT SRC LEN SID TRTP CC CM DATA CS 

3 byte Høyst 255 byte 1 byte 

Meldingshode 

TGT og SRC: ID-en til den enheten som utgjør henholdsvis meldingens mål (TGT) og kilde (SRC). Kjøretøyenhetens 

grensesnitt skal ha standard-ID «EE». Denne ID-en kan ikke endres. ITS-enheten skal bruke standard-ID «A0» til sin 

første melding i kommunikasjonssesjonen. Kjøretøyenhetens grensesnitt skal deretter tildele en entydig ID til sin ITS-

enhet, og underretter den om denne ID-en til bruk for kommende meldinger i sesjonen. 

LEN-byten skal bare ta hensyn til «DATA»-delen av datafeltet (se tabell 2), idet de 4 første byte er underforstått. 

Kjøretøyenhetens grensesnitt skal bekrefte autentisiteten til meldingens sender ved krysskontroll av sin egen IDList med 

Bluetooth-dataene data og ved å kontrollere at den ITS-enheten som er oppført for den ID-en som er gitt, for øyeblikket 

er innenfor området for Bluetooth-forbindelse. 

Datafelt 

I tillegg til SID skal datafeltet også inneholde andre parametrer: en parameter for anmodning om dataoverføring (TRTP) 

og byte for teller. 

Dersom dataene som skal overføres, er for lange til at det er plass til dem i én melding, deles de opp i flere delmeldinger. 

Hver delmelding skal ha samme meldingshode og SID, men vil inneholde en teller på 2 byte, Counter Current (CC) og 

Counter Max (CM), som angir nummeret på delmeldingen. For å gi mulighet for feilkontroll og avbrudd kvitterer 

mottakerenheten for hver delmelding. Mottakerenheten kan akseptere delmeldingen, be om at den overføres på nytt, be 

senderenheten om å gjenta eller avbryte dataoverføringen. 

Dersom de ikke benyttes, skal CC og CM gis verdien 0xFF. 

For eksempel skal følgende melding 

HEADER SID TRTP CC CM DATA CS 

3 byte Lengre enn 255 byte 1 byte 
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sendes slik: 

HEADER SID TRTP 01 n DATA CS 

3 byte 255 byte 1 byte 

 

HEADER SID TRTP 02 n DATA CS 

3 byte 255 byte 1 byte 

… 

HEADER SID TRTP N N DATA CS 

3 byte Høyst 255 byte 1 byte 

Tabell 3 inneholder meldingene kjøretøyenheten og ITS-enheten skal kunne utveksle. Innholdet av hver parameter er 

angitt i heksadesimalt format. Av klarhetshensyn vises ikke CC og CM i tabellen; det fullstendige formatet vises 

ovenfor. 

Tabell 3 

Detaljert meldingsinnhold 

Melding 

Meldingshode DATA Kontrollsum 

TGT SRC LEN SID TRTP DATA  

RequestPIN ITSID EE 00 01 FF   

SendITSID ITSID EE 01 02 FF ITSID  

SendPIN EE ITSID 04 03 FF 4*INTEGER (0..9)  

PairingResult ITSID EE 01 04 FF BOOLEAN (T/F)  

SendPUC EE ITSID 08 05 FF 8*INTEGER (0..9)  

BanLiftingResult ITSID EE 01 06 FF BOOLEAN (T/F)  

RequestRejected ITSID EE 08 07 FF Tid  

RequestData  

standardTachData EE ITSID 01 08 01   

personalTachData EE ITSID 01 08 02   

gnssData EE ITSID 01 08 03   

standardEventData EE ITSID 01 08 04   

personalEventData EE ITSID 01 08 05   

standardFaultData EE ITSID 01 08 06   

manufacturerData EE ITSID 01 08 07   
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Melding 

Meldingshode DATA Kontrollsum 

TGT SRC LEN SID TRTP DATA  

ResquestAccepted ITSID EE Len 09 TREP Data  

DataUnavailable  

Ingen tilgjengelige data ITSID EE 02 0A TREP 10  

Personopplysninger 

deles ikke 

ITSID EE 02 0A TREP 11  

NegativeAnswer  

Generell avvisning ITSID EE 02 0B SID Req 10  

Tjenesten støttes ikke ITSID EE 02 0B SID Req 11  

Delfunksjon støttes ikke ITSID EE 02 0B SID Req 12  

Feil meldingslengde ITSID EE 02 0B SID Req 13  

Feil forhold eller feil i 

anmodningssekvens 

ITSID EE 02 0B SID Req 22  

Anmodning utenfor 

gyldighetsområdet 

ITSID EE 02 0B SID Req 31  

Venter på svar ITSID EE 02 0B SID Req 78  

ITSID stemmer ikke ITSID EE 02 0B SID Req FC  

ITSID ikke funnet ITSID EE 02 0B SID Req FB  

RequestPIN (SID 01) 

Denne meldingen sendes av kjøretøyenhetens grensesnitt dersom en ikke-svartelistet, men ikke-godkjent ITS-enhet 

sender en dataanmodning. 

SendITSID (SID 02) 

Denne meldingen sendes av kjøretøyenhetens grensesnitt hver gang en ny enhet sender en anmodning. Denne enheten 

skal bruke standard-ID «A0» før den tildeles en entydig ID for kommunikasjonssesjonen. 

SendPIN (SID 03) 

Denne meldingen sendes av den ITS-enheten som skal oppføres på godkjent-listen fra kjøretøyenhetens grensesnitt. 

Innholdet i denne meldingen er en kode på fire heltall (4 INTEGER) mellom 0 og 9. 

PairingResult (SID 04) 

Denne meldingen sendes av kjøretøyenhetens grensesnitt for å underrette ITS-enheten dersom PIN-koden den sendte, 

var riktig. Innholdet i denne meldingen skal være BOOLEAN med verdien «True» dersom PIN-koden var riktig, og 

‘False’ dersom den ikke var riktig. 

SendPUC (SID 05) 

Denne meldingen sendes av ITS-enheten for å oppheve en svartelisting fra kjøretøyenhetens grensesnitt. Innholdet i 

denne meldingen er en kode på fire heltall (8 INTEGER) mellom 0 og 9. 
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BanLiftingResult (SID 06) 

Denne meldingen sendes av kjøretøyenhetens grensesnitt for å underrette ITS-enheten om PUK-koden den sendte, var 

riktig. Innholdet i denne meldingen skal være BOOLEAN med verdien «True» dersom PUK-koden var riktig, og 

«False» dersom den ikke var riktig. 

RequestRejected (SID 07) 

Denne meldingen sendes av kjøretøyenhetens grensesnitt som svar på enhver melding fra en svartelistet ITS-enhet, 

unntatt SendPUC. Meldingen skal inneholde den gjenstående tiden ITS-enheten er svartlistet, etter «Time»-

sekvensformatet som definert i vedlegg 3. 

RequestData (SID 08) 

Denne meldingen om tilgang til data sendes av ITS-enheten. Hvilken type data som ønskes, angis av en parameter for 

anmodning om dataoverføring (TRTP) på én byte. Det finnes flere typer data: 

— standardTachData (TRTP 01): Data som er tilgjengelige fra fartsskriveren, og som klassifiseres som ikke-

personlige. 

— personalTachData (TRTP 02): Data som er tilgjengelige fra fartsskriveren, og som klassifiseres som personlige. 

— gnssData (TRTP 03): GNSS-data, alltid personlige. 

— standardEventData (TRTP 04): Registrerte hendelsesdata som klassifiseres som ikke-personlige. 

— personalEventData (TRTP 05): Registrerte hendelsesdata som klassifiseres som personlige. 

— standardFaultData (TRTP 06): Registrerte feil som klassifiseres som ikke-personlige. 

— manufacturerData (TRTP 07): Data som gjøres tilgjengelige av produsenten. 

I vedlegg 3 i dette tillegg gis det flere opplysninger om innholdet i hver datatype. 

I vedlegg 12 gis det flere opplysninger om format og innhold i GNSS-data. 

I vedlegg IB og IC gis det flere opplysninger om koder og feil for hendelsesdata. 

ResquestAccepted (SID 09) 

Denne meldingen sendes av kjøretøyenhetens grensesnitt dersom en ITS-enhets «RequestData»-melding er godtatt. 

Denne meldingen inneholder en 1-bytes TREP, som er TRTP-byten av den tilhørende RequestData-meldingen, og alle 

dataene av den anmodede typen. 

DataUnavailable (SID 0A) 

Denne meldingen sendes av kjøretøyenhetens grensesnitt dersom de dataene det anmodes om, av en bestemt grunn ikke 

er tilgjengelige for sending til en ITS-enhet på en godkjent-liste. Denne meldingen inneholder en 1-bytes TREP, som er 

TRTP-byten av de anmodede dataene, og en 1-bytes feilkode angitt i tabell 3. Følgende koder er tilgjengelige: 

— Ingen tilgjengelige data (10): Kjøretøyenhetens grensesnitt får ikke tilgang til kjøretøyenhetens data, av ikke 

nærmere angitte årsaker. 

— Personopplysninger deles ikke (11): ITS-enheten prøver å hente personopplysninger som ikke deles.  
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NegativeAnswer (SID 0B) 

Disse meldingene sendes av kjøretøyenhetens grensesnitt dersom en anmodning ikke kan fullføres av enhver annen årsak 

enn at dataene ikke er tilgjengelige. Disse meldingene er vanligvis et resultat av feil anmodningsformat (lengde, SID, 

ITSID……), men kan også ha andre årsaker. TRTP i datafeltet inneholder anmodningens SID. Datafeltet inneholder en 

kode som angir årsaken til negativt svar. Følgende koder er tilgjengelige: 

— Generell avvisning (kode: 10) 

— Handlingen kan ikke utføres av en årsak som ikke er nevnt verken nedenfor eller i avsnitt (sett inn avsnittsnummer 

for DataUnavailable). 

— Tjenesten støttes ikke (kode: 11) 

— Anmodningens SID blir ikke forstått. 

— Delfunksjon støttes ikke (kode: 12) 

— Anmodningens TRTP blir ikke forstått. Det kan f.eks. skyldes manglende verdier eller verdier utenfor 

gyldighetsområdet. 

— Feil meldingslengde (kode: 13) 

— Lengden på den mottatte meldingen er feil (ikke samsvar mellom LEN-byte og faktisk meldingslengde). 

— Feil forhold eller feil i anmodningssekvens (kode: 22) 

— Tjenesten det spørres etter, er ikke aktiv, eller anmodningssekvensen er feil. 

— Anmodning utenfor gyldighetsområdet (kode: 33) 

— Anmodningens parameterpost (datafelt) er ikke gyldig. 

— Venter på svar (kode: 78) 

— Handlingen det bes om, kan ikke utføres i tide, og kjøretøyenheten er ikke klar til å motta en ny anmodning. 

— ITSID stemmer ikke (kode: FB) 

— SRC ITSID er ikke i samsvar med tilhørende enhet eller sammenligning med Bluetooth-informasjonen. 

— ITSID ikke funnet (kode: FC) 

— SRC ITSID ikke er tilknyttet noen innretning. 

Linje 1-72 (FormatMessageModule) i ASN.1-koden i vedlegg 3 angir det meldingsformatet som er beskrevet i tabell 3. 

Nærmere opplysninger om meldingsinnhold gis nedenfor. 

4.5. Samtykke fra føreren 

Alle tilgjengelige data er klassifisert som standarddata eller personopplysninger. Personopplysninger skal bare være 

tilgjengelige dersom føreren har gitt sitt samtykke, og godtar at hans/hennes personopplysninger som ligger i 

fartsskriveren, kan sendes ut av kjøretøyets nett til bruk for tredjemann. 

Samtykke fra føreren er gitt, dersom ved førstegangs innsetting av et gitt sjåførkort eller verkstedkort som er ukjent for 

kjøretøyenheten, kortinnehaveren oppfordres til å gi sitt samtykke til at personopplysninger som ligger i fartsskriveren, 

kan hentes ut gjennom det valgfrie ITS-grensesnittet. (Se også vedlegg I C nr. 3.6.2.) 

Samtykkestatus (aktivert/deaktivert) registreres i minnet til fartsskriveren. 

Dersom det er flere førere, skal bare personopplysninger om førere som har gitt samtykke, deles med ITS-grensesnittet. 

Dersom det for eksempel er to førere i kjøretøyet, og bare den første føreren har godtatt å dele sine personopplysninger, 

skal den andre førerens personopplysninger ikke deles. 
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4.6. Innhenting av standarddata 

Figur 3 i vedlegg 2 viser sekvensdiagrammene for en gyldig anmodning sendt av ITS-enheten for tilgang til 

standarddata. ITS-enheten er riktig oppført på godkjent-listen og ber ikke om personopplysninger; ingen ytterligere 

verifisering kreves. Diagrammene går ut fra at framgangsmåten som er vist i figur 2 i vedlegg 2, allerede har blitt fulgt. 

De kan sammenlignes med det grå feltet REQUEST TREATMENT i figur 2. 

Blant de tilgjengelige dataene skal følgende data anses som standard: 

— standardTachData (TRTP 01) 

— StandardEventData (TRTP 04) 

— standardFaultData (TRTP 06) 

4.7. Innhenting av personopplysninger 

Figur 4 i vedlegg 2 viser sekvensdiagrammet for denne behandling av anmodninger om personopplysninger. Som 

tidligere nevnt skal kjøretøyenhetens grensesnitt sende personopplysninger bare dersom føreren har gitt sitt uttrykkelige 

samtykke (se også nr. 4.5). Ellers skal anmodningen automatisk avvises. 

Blant de tilgjengelige dataene skal følgende anses som personopplysninger: 

— personalTachData (TRTP 02) 

— gnssData (TRTP 03) 

— personalEventData (TRTP 05) 

— manufacturerData (TRTP 07) 

4.8. Innhenting av hendelses- og feildata 

ITS-enhetene skal kunne anmode om hendelsesdata som inneholder listen over alle uventede hendelser. Disse dataene 

anses som standarddata eller personopplysninger, jf. vedlegg 3. Innholdet i hver hendelse er i samsvar med 

dokumentasjonen fastsatt i vedlegg 1 til dette tillegg. 

 _____  
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VEDLEGG 1 

LISTE OVER TILGJENGELIGE DATA VIA ITS-GRENSESNITTET 

Data Kilde 
Klassifisering av data 

(personlig/ikke personlig) 

VehicleIdentificationNumber Kjøretøyenhet ikke personlig 

CalibrationDate Kjøretøyenhet ikke personlig 

TachographVehicleSpeed speed instant t Kjøretøyenhet personlig 

Driver1WorkingState Selector driver Kjøretøyenhet personlig 

Driver2WorkingState Kjøretøyenhet personlig 

DriveRecognize Speed Threshold detected Kjøretøyenhet ikke personlig 

Driver1TimeRelatedStates Weekly day time Sjåførkort personlig 

Driver2TimeRelatedStates Sjåførkort personlig 

DriverCardDriver1 Kjøretøyenhet ikke personlig 

DriverCardDriver2 Kjøretøyenhet ikke personlig 

OverSpeed Kjøretøyenhet personlig 

TimeDate Kjøretøyenhet ikke personlig 

HighResolutionTotalVehicleDistance Kjøretøyenhet ikke personlig 

ServiceComponentIdentification Kjøretøyenhet ikke personlig 

ServiceDelayCalendarTimeBased Kjøretøyenhet ikke personlig 

Driver1Identification Sjåførkort personlig 

Driver2Identification Sjåførkort personlig 

NextCalibrationDate Kjøretøyenhet ikke personlig 

Driver1ContinuousDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver2ContinuousDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver1CumulativeBreakTime Sjåførkort personlig 

Driver2CumulativeBreakTime Sjåførkort personlig 

Driver1CurrentDurationOfSelectedActivity Sjåførkort personlig 

Driver2CurrentDurationOfSelectedActivity Sjåførkort personlig 
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Data Kilde 
Klassifisering av data 

(personlig/ikke personlig) 

SpeedAuthorised Kjøretøyenhet ikke personlig 

TachographCardSlot1 Sjåførkort ikke personlig 

TachographCardSlot2 Sjåførkort ikke personlig 

Driver1Name Sjåførkort personlig 

Driver2Name Sjåførkort personlig 

OutOfScopeCondition Kjøretøyenhet ikke personlig 

ModeOfOperation Kjøretøyenhet ikke personlig 

Driver1CumulatedDrivingTimePreviousAndCurrentWeek Sjåførkort personlig 

Driver2CumulatedDrivingTimePreviousAndCurrentWeek Sjåførkort personlig 

EngineSpeed Kjøretøyenhet personlig 

RegisteringMemberState Kjøretøyenhet ikke personlig 

VehicleRegistrationNumber Kjøretøyenhet ikke personlig 

Driver1EndOfLastDailyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver2EndOfLastDailyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver1EndOfLastWeeklyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver2EndOfLastWeeklyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver1EndOfSecondLastWeeklyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver2EndOfSecondLastWeeklyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver1CurrentDailyDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver2CurrentDailyDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver1CurrentWeeklyDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver2CurrentWeeklyDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver1TimeLeftUntilNewDailyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver2TimeLeftUntilNewDailyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver1CardExpiryDate Sjåførkort personlig 
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Data Kilde 
Klassifisering av data 

(personlig/ikke personlig) 

Driver2CardExpiryDate Sjåførkort personlig 

Driver1CardNextMandatoryDownloadDate Sjåførkort personlig 

Driver2CardNextMandatoryDownloadDate Sjåførkort personlig 

TachographNextMandatoryDownloadDate Kjøretøyenhet ikke personlig 

Driver1TimeLeftUntilNewWeeklyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver2TimeLeftUntilNewWeeklyRestPeriod Sjåførkort personlig 

Driver1NumberOfTimes9hDailyDrivingTimesExceeded Sjåførkort personlig 

Driver2NumberOfTimes9hDailyDrivingTimesExceeced Sjåførkort personlig 

Driver1CumulativeUninterruptedRestTime Sjåførkort personlig 

Driver2CumulativeUninterruptedRestTime Sjåførkort personlig 

Driver1MinimumDailyRest Sjåførkort personlig 

Driver2MinimumDailyRest Sjåførkort personlig 

Driver1MinimumWeeklyRest Sjåførkort personlig 

Driver2MinimumWeeklyRest Sjåførkort personlig 

Driver1MaximumDailyPeriod Sjåførkort personlig 

Driver2MaximumDailyPeriod Sjåførkort personlig 

Driver1MaximumDailyDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver2MaximumDailyDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver1NumberOfUsedReducedDailyRestPeriods Sjåførkort personlig 

Driver2NumberOfUsedReducedDailyRestPeriods Sjåførkort personlig 

Driver1RemainingCurrentDrivingTime Sjåførkort personlig 

Driver2RemainingCurrentDrivingTime Sjåførkort personlig 

GNSS position Kjøretøyenhet personlig 

2)  KONTINUERLIG TILGJENGELIGE GNSS-DATA MED SAMTYKKE FRA FØREREN 

Se tillegg 12 — GNSS.  
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3)  HENDELSESKODER SOM ER TILGJENGELIGE UTEN SAMTYKKE FRA FØREREN 

Hendelse Lagringsregler Data som skal registreres for hver hendelse 

Innsetting av ugyldig kort — de siste 10 hendelsene — dato og klokkeslett for hendelsen 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av kortet som forårsaker hendelsen 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Kortkonflikt — de siste 10 hendelsene — dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av de to kortene som forårsaker konflikten 

Siste kortsesjon ikke 

korrekt avsluttet 

— de siste 10 hendelsene — dato og klokkeslett for innsetting av kortet 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av kortet 

— de siste sesjonsdataene, som lest fra kortet: 

— dato og klokkeslett for innsetting av kortet 

— kjøretøyets registreringsnummer, registrerings-

medlemsstat og generasjon av kjøretøyenheten 

Brudd på 

strømforsyningen (2) 

— den lengste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har 

forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Feil ved kommunikasjon 

med innretning for 

fjernkommunikasjon 

— den lengste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har 

forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Mangel på posisjons-

informasjon fra GNSS-

mottakeren 

— den lengste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har 

forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Feil i bevegelsesdata — den lengste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har 

forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 
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Hendelse Lagringsregler Data som skal registreres for hver hendelse 

Kjøretøybevegelseskonflikt — den lengste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har 

forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Forsøk på sikkerhetsbrudd de 10 siste hendelsene for hver type 

hendelse 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt (eventuelt) 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— type hendelse 

Tidskonflikt — den lengste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har 

forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— fartsskriverens dato og klokkeslett 

— GNSS-dato og -klokkeslett 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

4)  HENDELSESKODER SOM ER TILGJENGELIGE MED SAMTYKKE FRA FØREREN 

Hendelse Lagringsregler Data som skal lagres for hver hendelse 

Kjøring uten riktig kort — den lengste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har 

forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Innsetting av kort under 

kjøring 

— den siste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har 

forekommet 

— dato og klokkeslett for hendelsen 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av kortet 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 

Hastighetsoverskridelse (1) — den alvorligste hendelsen for hver 

av de 10 siste dagene den har 

forekommet (dvs. den med høyest 

gjennomsnittshastighet) 

— de 5 alvorligste hendelsene i løpet 

av de siste 365 dagene 

— den første hendelsen som har 

funnet sted etter siste kalibrering 

— dato og klokkeslett for hendelsens start 

— dato og klokkeslett for hendelsens slutt 

— høyeste hastighet målt under hendelsen 

— aritmetisk gjennomsnittshastighet målt under 

hendelsen 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av sjåførkortet (eventuelt) 

— antall tilsvarende hendelser samme dag 
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5)  KODER FOR FEILDATA SOM ER TILGJENGELIGE UTEN SAMTYKKE FRA FØREREN 

Feil Lagringsregler Data som skal registreres for hver feil 

Kortfeil — de 10 siste feil for sjåførkortet — dato og klokkeslett for feilens start 

— dato og klokkeslett for feilens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av kortet 

Fartsskriverfeil — de 10 siste feil for hver type feil 

— første feil etter siste kalibrering 

— dato og klokkeslett for feilens start 

— dato og klokkeslett for feilens slutt 

— type feil 

— korttype, kortnummer, utstedende medlemsstat og 

generasjon av ethvert kort som er satt inn ved feilens 

start og/eller slutt 

Denne feilen skal utløses ved følgende feil, utenom i kalibreringsmodus: 

— Intern feil i kjøretøyenhet 

— Skriverfeil 

— Visningsfeil 

— Feil ved overføring 

— Feil ved føler 

— Feil ved GNSS-mottaker eller eksternt GNSS-utstyr 

— Feil ved innretning for fjernkommunikasjon 

6)  PRODUSENTSPESIFIKKE HENDELSER OG FEIL UTEN SAMTYKKE FRA FØREREN 

Hendelse eller feil Lagringsregler Data som skal lagres for hver hendelse 

Defineres av produsenten Defineres av produsenten Defineres av produsenten 
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VEDLEGG 2 

SEKVENSDIAGRAMMER FOR UTVEKSLING AV MELDINGER MED ITS-ENHETEN 

Figur 1 

Sekvensdiagram for forsøk på validering av PIN 
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Figur 2 

Sekvensdigram for verifisering av ITS-enhetens godkjenning 
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Figur 3 

Sekvensdiagram for behandling av en anmodning om data som er klassifisert som ikke-personlige (etter riktig PIN-

tilgang) 

 

Figur 4 

Sekvensdiagram for behandling av en anmodning om data som er klassifisert som personlige (etter riktig PIN-tilgang) 
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Figur 5 

Sekvensdiagram for forsøk på validering av PUK 

 

 _____  
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VEDLEGG 3 

ASN.1-SPESIFIKASJONER 
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1.  INNLEDNING 

I dette tillegg angis den utformingen og de framgangsmåtene som skal følges for å gjennomføre funksjonen for 

fjernkommunikasjon (kommunikasjonen) i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 165/2014 (forordningen). 

DSC_1  Ved forordning (EU) nr. 165/2014 er det fastsatt at fartsskriveren skal være utstyrt med en funksjon for 

fjernkommunikasjon som skal gjøre det mulig for representanter for vedkommende kontrollmyndigheter å 

lese av fartsskriverinformasjon fra passerende kjøretøyer ved hjelp av fjernavlesningsutstyr (fjernavleseren 

for tidlig påvisning [REDCR]), eller mer spesifikt avlesningsutstyr med trådløs tilkopling via DSRC-

grensesnitt (Dedicated Short Range Communication) i frekvensbåndet CEN 5,8 GHz. 

Det er viktig å forstå at formålet med denne funksjonen utelukkende er at den skal fungere som et foreløpig 

filter for utvelgelse av kjøretøyer til nærmere inspeksjon, og at den ikke erstatter den formelle inspeksjons-

prosessen som fastsatt i bestemmelsene i forordning (EU) 165/2014. I betraktning 9 i preambelen til denne 

forordning heter det at fjernkommunikasjon mellom fartsskriveren og kontrollmyndighetene med sikte på 

kontroll ved veien tilrettelegger for målrettede kontroller ved veien. 

DSC_2 Dataene skal utveksles ved hjelp av kommunikasjonen, som skal være en trådløs forbindelse som benytter 

5,8 GHz DSRC trådløs kommunikasjon, som er i samsvar med dette tillegg og prøves mot de relevante 

parametrene i EN 300 674-1, {Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road 

Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission 

equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; 

Part 1: General characteristics and test methods for Road Side Units (RSU) and On -Board Units (OBU)}. 

DSC_3 Kommunikasjonen skal opprettes med kommunikasjonsutstyret bare dersom der kommer en anmodning fra 

vedkommende kontrollmyndighets utstyr ved hjelp av kompatible radiokommunikasjonsmetoder 

(fjernavleser for tidlig påvisning (REDCR)). 

DSC_4 Dataene skal sikres for å sikre integritet.  
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DSC_5  Tilgang til dataene som sendes, skal begrenses til vedkommende kontrollmyndigheter som har myndighet 

til å kontrollere overtredelser av forordning (EF) nr. 561/2006 og forordning EU nr. 165/2014, og til 

verksteder i den grad det er nødvendig for å kontrollere at fartsskriveren fungerer på riktig måte. 

DSC_6 Dataene som utveksles i kommunikasjonen, skal begrenses til data som er nødvendige for å kunne foreta 

målrettet kontroll ved veien av kjøretøyer som kan ha en fartsskriver som er manipulert, eller som 

misbrukes. 

DSC_7  Dataintegritet og -sikkerhet skal oppnås ved å sikre dataene i kjøretøyenheten og ved å overføre bare de 

sikrede innholdsdataene og sikkerhetsrelaterte dataene (se 5.4.4) over det trådløse 5,8 GHz DSRC-

fjernkommunikasjonsmediet, noe som betyr at bare godkjente personer fra vedkommende 

kontrollmyndigheter har mulighet til å forstå de dataene som oversendes over kommunikasjonen, og til å 

verifisere deres autentisitet. Se tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger. 

DSC_8 Dataene skal inneholde et tidsstempel for tidspunktet for siste oppdatering. 

DSC_9  Innholdet i sikkerhetsdataene skal bare være kjent for og kontrollert av vedkommende kontrollmyndigheter 

og samt parter som de deler disse opplysningene med, og ligger utenfor bestemmelsene om 

kommunikasjonen omhandlet i dette vedlegg, bortsett fra at kommunikasjonen gir mulighet til å overføre en 

pakke med sikkerhetsdata med hver pakke innholdsdata. 

DSC_10  Samme arkitektur og utstyr skal kunne brukes til å skaffe tilgang til andre datakonsepter (for eksempel 

veiing om bord) som benytter den arkitekturen som er beskrevet her. 

DSC_11 For avklaring skal i samsvar med bestemmelsene i forordning (EU) nr. 165/2014 (artikkel 7) data om 

identiteten til føreren ikke oversendes over kommunikasjon. 

2.  VIRKEOMRÅDE 

Denne forordnings virkeområde er å angi hvordan representanter for vedkommende kontrollmyndigheter bruker en 

bestemt 5,8 GHz trådløs DSRC-kommunikasjon til å fjerninnhente data (dataene) fra et aktuelt kjøretøy som viser at 

det aktuelle kjøretøyet kan være i strid med forordning (EU) nr. 165/2014, og om man bør vurdere å stoppe kjøretøyet 

for videre undersøkelser. 

Forordning (EU) nr. 165/2014 krever at de innsamlede dataene skal begrenses til data eller gjelde data som 

identifiserer en mulig overtredelse, som definert i artikkel 9 i forordning (EU) nr. 165/2014. 

I dette scenarioet er den tiden som er tilgjengelig for kommunikasjon, begrenset, fordi kommunikasjonen er målrettet 

og har kort rekkevidde. Dessuten kan vedkommende kontrollmyndigheter bruke de samme kommunikasjonsmidlene 

for fjernovervåking av fartsskrivere (RTM) til andre formål (for eksempel største tillatte vekt og dimensjoner for tunge 

godskjøretøyer, som definert i direktiv 2015/719/EU), og slike operasjoner kan være separate eller sekvensielle alt 

etter vedkommende kontrollmyndigheters valg. 

Dette tillegget spesifiserer følgende: 

— Kommunikasjonsutstyret, framgangsmåtene og protokollene som skal benyttes til kommunikasjonen 

— De standardene og reglene som radioutstyret skal overholde 

— Framlegging av dataene til kommunikasjonsutstyret 

— Framgangsmåten for forespørsel og overføring og rekkefølgen av operasjoner 

— Dataene som skal overføres 

— Mulige fortolkning av dataene som overføres over kommunikasjonen 

— Bestemmelsene om sikkerhet knyttet til kommunikasjonen  



Nr. 47/592 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

— Vedkommende kontrollmyndigheters tilgang til dataene 

— Hvordan fjernavleseren for tidlig påvisning kan be om forskjellige konsepter for last- og flåtedata 

Det presiseres at dette tillegg ikke spesifiserer følgende: 

— Innsamlingen av dataene og håndteringen av disse i kjøretøyenheten (som skal være en funksjon av 

produktutformingen, med mindre annet er angitt i forordning (EU) nr. 165/2014). 

— Skjemaet for framlegging av innsamlede data til representanten for vedkommende kontrollmyndigheter, eller 

kriteriene som vedkommende kontrollmyndigheter skal bruke til å avgjøre hvilke kjøretøyer som skal stoppes 

(som skal være en funksjon av produktutformingen, med mindre angitt annetsteds i forordning (EU) nr. 165/2014, 

eller en politisk beslutning truffet av vedkommende kontrollmyndigheter). Presisering: Kommunikasjonen gjør 

bare dataene tilgjengelige for vedkommende kontrollmyndigheter, slik at de kan treffe begrunnede beslutninger. 

— Datasikkerhetsbestemmelser (f.eks. kryptering) med hensyn til dataenes innhold (som skal angis i tillegg 11, 

Felles sikkerhetsordninger). 

— Opplysninger om andre datakonsepter enn RTM som kan innhentes ved bruk av samme arkitektur og utstyr. 

— Nærmere opplysninger om funksjon og samvirking mellom kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul, 

eller funksjon i kjøretøyenhetens DSRC-modul (annet enn å levere dataene når en REDCR ber om det). 

3.  AKRONYMER, DEFINISJONER OG NOTASJONER 

I dette tillegg benyttes følgende betegnelser og forkortelser som gjelder særlig for dette tillegg: 

Antennen Elektrisk innretning som omdanner elektrisk kraft til radiobølger og omvendt, og 

som brukes sammen med en radiosender eller radiomottaker. Når den er i drift, 

leverer en radiosender en elektrisk strøm som svinger i radiofrekvens til antennens 

terminaler, og antennen utstråler energi fra strømmen i form av elektromagnetiske 

bølger (radiobølger). Ved mottak fanger antennen noe effekten i en 

elektromagnetisk bølge og produserer en svak spenning ved terminalene, og denne 

sendes videre til en mottaker for å bli forsterket 

Kommunikasjonen Utveksling av opplysninger/data mellom en fjernavlesers DSRC-modul (også kalt 

DSRC-REDCR nedenfor) og en kjøretøyenhets DSRC-modul (også kalt DSRC-VU 

nedenfor) i samsvar med avsnitt 5 i en master-slave-konfigurasjon for å innhente 

dataene 

Dataene Sikrede data i det definerte formatet (se 5.4.4) som DSRC-REDCR anmoder om, og 

som leveres til DSRC-REDCR av DSRC-VU over 5,8 GHz DSRC-forbindelsen som 

definert i nr. 5 nedenfor 

Forordning (EU) nr. 165/2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om 

fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 

om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det 

sosiale området innen veitransport 

AID Applikasjonsidentifikator (Application Identifier) 

BLE Lavenergi-Bluetooth (Bluetooth Low Energy) 

BST Fjernavleserens tjenestetabell (Beacon Service Table)  
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CIWD Innsetting av kort under kjøring (Card insertion while driving) 

CRC Syklisk redundanskontroll (Cyclic redundancy check) 

DSC (n) Identifikator for et krav om et bestemt DSRC-tillegg 

DSRC Reservert kortdistansekommunikasjon (Dedicated Short Range Communication) 

DSRC-REDCR DSRC-modul for fjernavleser for tidlig påvisning (DSRC — Remote Early 

Detection Communication Reader) 

DSRC-VU DSRC-modul i kjøretøyenhet (DSRC — Vehicle Unit) Dette er «enheten for 

fjernavlest tidlig påvisning» definert i vedlegg 1C. 

DWVC Kjøring uten gyldig kort (Driving without valid card) 

EID Elementidentifikator (Element Identifier) 

LLC Logisk forbindelseskontroll (Logical Link Control) 

LPDU Dataenhet i LLC-protokoll (LLC Protocol Data Unit) 

OWS Veiesystem montert i kjøretøyet (Onboard Weighing System) 

PDU Protokolldataenhet (Protocol Data Unit) 

REDCR Fjernavleser for tidlig påvisning (Remote early detection communication reader) 

Dette er «fjernavleseren for tidlig påvisning» definert i vedlegg 1C 

RTM Fjernovervåking av fartsskriver (Remote Tachograph Monitoring) 

SM-REDCR Sikkerhetsmodul i fjernavleser for tidlig påvisning (Security Module-Remote early 

detection communication reader) 

TARV Telematikkapplikasjoner for regulerte kjøretøyer (Telematics Applications for 

Regulated Vehicles) (ISO 15638-standardserien) 

VU Kjøretøyenhet (Vehicle Unit) 

VUPM Kjøretøyenhetens innholdsminne (Vehicle Unit Payload Memory) 

VUSM Kjøretøyenhetens sikkerhetsmodul (Vehicle Unit Security Module) 

VST Kjøretøyets tjenestetabell (Vehicle Service Table) 

WIM Veiing i bevegelse (Weigh in motion) 

WOB Veiing om bord (Weigh on board) 

Spesifikasjonen definert i dette tillegg viser til og avhenger av alle eller deler av reglene og standardene nedenfor. I 

bestemmelsene i dette tillegg angis de relevante standardene, eller de relevante bestemmelsene i standardene. I tilfelle 

motstrid har bestemmelsene i dette tillegg forrang. I tilfelle motstrid dersom ingen spesifikasjoner er klart fastsatt i 

dette tillegg, skal drift i samsvar med ERC 70-03 (og prøving mot de relevante parametrene i EN 300 674-1) gis 

prioritet, fulgt i synkende rekkefølge av EN 12795, EN 12253 EN 12834 og EN 13372, 6.2, 6.3, 6.4 og 7.1. 

Reglene og standardene det vises til i dette tillegg, er følgende: 

[1] Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, 

om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale 

området innen veitransport.  
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[2] Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse 

bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og 

(EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85. 

[3] ERC 70-03 CEPT: ECC Recommendation 70-03: Relating to the Use of Short Range Devices (SRD). 

[4] ISO 15638 Intelligent transport systems — Framework for cooperative telematics applications for regulated 

commercial freight vehicles (TARV). 

[5] EN 300 674-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic 

Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s /  

250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; Part 1: General characteristics 

and test methods for Road Side Units (RSU) and On-Board Units (OBU). 

[6] EN 12253 Road transport and traffic telematics — Dedicated short-range communication — Physical layer using 

microwave at 5.8 GHz. 

[7] EN 12795 Road transport and traffic telematics — Dedicated short-range communication — Data link layer: 

medium access and logical link control. 

[8] EN 12834 Road transport and traffic telematics — Dedicated short-range communication — Application layer. 

[9] EN 13372 Road transport and traffic telematics — Dedicated short-range communication — Profiles for RTTT 

applications. 

[10] ISO 14906 Electronic fee collection — Application interface definition for dedicated short- range 

communication. 

4.  DRIFTSSCENARIOER 

4.1 Oversikt 

Forordning (EU) nr. 165/2014 fastsetter særlige og kontrollerte scenarioer som kommunikasjonen skal brukes innenfor. 

De scenarioene som støttes, er: 

«Kommunikasjonsprofil 1: Utekontroll ved hjelp av trådløs fjernavleser for tidlig påvisning med kort rekkevidde for å 

gjennomføre fysisk utekontroll (master/slave) 

Leserprofil 1a: med en fjernavleser for tidlig påvisning som er håndholdt eller midlertidig oppsatt og innrettet ved 

veien 

Leserprofil 1b: med en fjernavleser for tidlig påvisning som er montert og innrettet i kjøretøyet.» 

4.1.1 Forutsetninger for dataoverføring via 5,8 GHz DSRC-grensesnittet 

MERK: Se figur 14.3 nedenfor for å forstå sammenhengene som gir de nødvendige forutsetningene. 

4.1.1.1 Data som er lagret i kjøretøyenheten 

DSC_12  Kjøretøyenheten er ansvarlig for hvert 60. sekund å oppdatere og holde ved like dataene som er lagret i 

kjøretøyenheten, uten medvirkning av DSRC-kommunikasjonsfunksjonen. Dette oppnås gjennom 

kjøretøyenhetens interne funksjoner, som er angitt i vedlegg 1 C nr. 3.19 «Fjernkommunikasjon for 

målrettede kontroller ved veien» i forordning (EU) nr. 165/2014.  
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4.1.1.2 Data som leveres til kjøretøyenhetens DSRC-modul 

DSC_13  Kjøretøyenheten er ansvarlig for å oppdatere fartsskriverens DSRC-data (dataene) når de dataene som er 

lagret i kjøretøyenheten, blir oppdatert ved de intervallene som er bestemt i 4.1.1.1 (DSC_12), uten 

medvirkning av DSRC-kommunikasjonsfunksjonen. 

DSC_14  Kjøretøyenhetens data skal brukes som grunnlag for å fylle ut og oppdatere dataene; hvordan dette oppnås, 

er angitt i vedlegg 1 C nr. 3.19 «Fjernkommunikasjon for målrettede kontroller ved veien» i forordning 

(EU) nr. 165/2014, eller dersom det ikke finnes noen slik angivelse, er dette en funksjon av 

produktutformingen og ikke er angitt i dette tillegg. Utformingen av forbindelsen mellom kjøretøyenhetens 

DSRC-modul og kjøretøyenheten er beskrevet i nr. 5.6. 

4.1.1.3 Dataenes innhold 

DSC_15  Datainnholdet i og formatet for dataene skal være slik at når de er dekryptert, skal de være strukturert og 

tilgjengelige i den formen og det formatet som er angitt i 5.4.4 i dette tillegg (Datastrukturer). 

4.1.1.4 Presentasjon av data 

DSC_16 Dataene, som er blitt hyppig oppdatert etter framgangsmåten fastsatt i nr. 4.1.1.1, skal sikres før de sendes 

til DSRC-VU, og presenteres som en sikret datakonseptverdi for midlertidig lagring i DSRC-VU som 

gjeldende versjon av dataene. Dataene overføres fra VUSM til DSRC-funksjonen VUPM. VUSM og VUPM 

er funksjoner og ikke nødvendigvis fysiske enheter. Den fysiske løsningen for å utføre disse funksjonene 

skal bestemmes gjennom produktutformingen, med mindre annet er angitt i forordning (EU) nr. 165/2014. 

4.1.1.5 Sikkerhetsdata 

DSC_17  Sikkerhetsdata (securityData), som inneholder de dataene som kreves for at REDCR skal kunne dekryptere 

dataene, skal leveres som definert i tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger og presenteres som en 

datakonseptverdi for midlertidig lagring i DSRC-VU som gjeldende versjon av securityData, i den formen 

som er definert i nr. 5.4.4 i dette tillegg. 

4.1.1.6 VUPM-data tilgjengelige for overføring via DSRC-grensesnittet 

DSC_18  Datakonseptet som alltid skal være tilgjengelig i DSRC-funksjonen VUPM for umiddelbar overføring på 

anmodning fra REDCR, er definert i nr. 5.4.4 med fullstendige spesifikasjoner for ASN.1-modulen. 

Generell oversikt over kommunikasjonsprofil 1 

Denne profilen omfatter brukstilfellet der en representant for vedkommende kontrollmyndigheter bruker en fjernkom-

munikasjonsenhet med kort rekkevidde som fjernavleser for tidlig påvisning (5,8 GHz DSRC-grensesnitt i samsvar 

med ERC 70-03, som prøves mot de relevante parametrene i EN 300 674-1 som beskrevet i avsnitt 5) (REDCR) for å 

fjernidentifisere et kjøretøy som kan være i strid med forordning (EU) nr. 165/2014. Når kjøretøyet er identifisert, 

avgjør representanten for de vedkommende kontrollmyndighetene som styrer avlesningen, om kjøretøyet bør stoppes. 

4.1.2 Profil 1a: med en fjernavleser for tidlig påvisning som er håndholdt eller midlertidig oppsatt og innrettet ved veien 

I dette brukstilfellet befinner representanten for vedkommende kontrollmyndigheter seg ved veien og retter en 

håndholdt REDCR som er montert på et trebent stativ eller er bærbar på annen måte, fra siden av veien og mot midten 

av frontruten på det aktuelle kjøretøyet. Avlesningen skal gjøres ved hjelp av 5,8 GHz DSRC-grensesnitt i samsvar 

med ERC 70-03 og prøves i forhold til de relevante parametrene i EN 300 674-1, som beskrevet i avsnitt 5. Se figur 

14.1 (brukstilfelle 1).  
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Figur 14.1 

Avlesning ved veien ved hjelp av 5,8 GHz DSRC 

 

4.1.3 Profil 1b: med en fjernavleser for tidlig påvisning (REDCR) som er montert og innrettet i kjøretøyet 

I dette brukstilfellet befinner representanten for vedkommende kontrollmyndigheter seg i et kjøretøy i bevegelse, og 

retter enten en håndholdt, bærbar REDCR fra kjøretøyet mot midten av frontruten på det aktuelle kjøretøyet, eller 

REDCR er montert i eller på kjøretøyet slik at den peker mot midten av frontruten på det aktuelle kjøretøyet  

når kjøretøyet med fjernavleseren for tidlig påvisning befinner seg i en bestemt posisjon i forhold til det aktuelle 

kjøretøyet (for eksempel rett foran i trafikken). Avlesningen gjøres ved hjelp av 5,8 GHz DSRC-grensesnitt i samsvar 

med ERC 70-03 og prøves mot de relevante parametrene i EN 300 674-1, som beskrevet i avsnitt 5. Se figur 14.2 

(brukstilfelle 2). 

Figur 14.2 

Kjøretøy basert på avlesning ved hjelp av 5,8 GHz DSRC 

 

4.2 Sikkerhet/integritet 

For å kunne verifisere autentisiteten og integriteten av overførte data gjennom fjernkommunikasjon verifiseres og 

krypteres de sikrede dataene i samsvar med tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger. 

5.  FJERNKOMMUNIKASJON - UTFORMING OG PROTOKOLLER 

5.1 Utforming 

Utformingen av fjernkommunikasjonsfunksjonen i den smarte fartsskriveren er vist i figur 14.3. 

Brukstilfelle 1 

REDCR ved veien 

Mobil RDCR 

Brukstilfelle 2 
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Figur 14.3 

Utforming av fjernkommunikasjonsfunksjonen 

 

DSC_19  Følgende funksjoner befinner seg i kjøretøyenheten: 

— Sikkerhetsmodul (VUSM). Denne funksjonen i kjøretøyenheten er ansvarlig for å sikre dataene som 

skal overføres fra DSRC-VU til vedkommende kontrollmyndigheters representant via fjernkom-

munikasjon. 

— De sikrede dataene er lagret i VUSM-minnet. Ved de intervallene som er bestemt i 4.1.1.1 (DSC_12), 

krypterer kjøretøyenheten RTM-datakonseptet (som omfatter innholdsdata og sikkerhetsdata med 

verdier som er bestemt nedenfor i dette tillegg) og kompletterer de dataene som ligger i minnet til 

kjøretøyenhetens DSRC-modul. Driften av sikkerhetsmodulen er definert i tillegg 11 Felles 

sikkerhetsordninger og ligger utenfor virkeområdet for dette tillegg, bortsett fra at den skal levere 

oppdateringer til kjøretøyenhetens kommunikasjonsenhet hver gang VUSM-dataene endrer seg. 

— Kommunikasjonen mellom kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul kan være en kablet 

forbindelse eller en lavenergi-Bluetooth-forbindelse (BLE), og kjøretøyenhetens DSRC-modul kan 

fysisk være bygd sammen med antennen på kjøretøyets frontrute eller befinne seg inne i 

kjøretøyenheten eller et eller annet sted mellom dette. 

— Kjøretøyenhetens DSRC-modul skal ha en pålitelig strømkilde som er tilgjengelig til enhver tid. 

Hvordan den forsynes med strøm, er avhengig av utformingen. 

— Minnet til kjøretøyenhetens DSRC-modul skal være ikke-flyktig, slik at dataene i DSRC-VU kan 

vedlikeholdes også når kjøretøyets tenning er slått av. 

— Dersom kommunikasjonen mellom kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul foregår via 

BLE, og strømkilden er et ikke-oppladbart batteri, skal strømkilden til kjøretøyenhetens DSRC-modul 

skiftes ved hver periodiske inspeksjon, og produsenten av kjøretøyenhetens DSRC-modul er ansvarlig 

for å sikre at strømforsyningen er tilstrekkelig fra én periodisk inspeksjon til neste, idet normal 

datatilgang for en REDCR opprettholdes gjennom hele perioden uten svikt eller brudd.  
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— Kjøretøyenhetens innholdsminne i form av RTM-data (VUPM). Denne funksjonen i kjøretøyenheten er 

ansvarlig for å levere og oppdatere dataene. Dataenes innhold (‘TachographPayload’) er definert i  

nr. 5.4.4/5.4.5 nedenfor og oppdateres i intervallet bestemt i nr. 4.1.1.1 (DSC_12). 

— Kjøretøyenhetens DSRC-modul (DSRC-VU). Dette er funksjonen, inni eller tilkoplet antennen og i 

kommunikasjon med kjøretøyenheten gjennom en kablet eller trådløs forbindelse (BLE), som 

inneholder de aktuelle dataene (VUPM-data) og styrer svarene til en avleser over et 5,8 GHz DSRC-

medium. Frakopling av DSRC-enheten eller forstyrrelse av funksjonen til DSRC-enheten under normal 

drift av kjøretøyet skal forstås som en overtredelse av forordning (EU) nr. 165/2014. 

— Fjernavleserens sikkerhetsmodul (SM-REDCR) er funksjonen som brukes til dekryptering og kontroll 

av integriteten til dataene som kommer fra kjøretøyenheten. Dette oppnås som fastsatt i tillegg 11 

Felles sikkerhetsordninger, og er ikke definert i dette tillegg. 

— Fjernavleserens DSRC-modul (DSRC-REDCR) omfatter en 5,8 GHz sender-mottaker og tilhørende 

fastvare og programvare som styrer kommunikasjonen med kjøretøyenhetens DSRC-modul i samsvar 

med dette tillegg. 

— DSRC-REDCR avleser DSRC-VU i det aktuelle kjøretøyet og henter dataene (det aktuelle kjøretøyets 

gjeldende VUPM-data) via DSRC-forbindelsen og behandler og lagrer de mottatte dataene i sin  

SM-REDCR. 

— DSRC-VU-antennen skal plasseres på et sted der DSRC-kommunikasjon mellom kjøretøyet og 

antennen ved veien optimaliseres (normalt i eller nær sentrum av kjøretøyets frontrute ...). For lette 

kjøretøyer er installering på øvre del av frontruten egnet. 

— Det skal ikke finnes metallgjenstander (f.eks. emblemer, klistremerker, refleksdempende folie 

(toning), solskjermer, vindusviskere som ikke er i bruk) foran eller nær antennen, som kan 

forstyrre kommunikasjonen. 

— Antennen skal monteres slik at dens pekeretning er omtrent parallell med veiens overflate. 

DSC_20  Antennen og kommunikasjonen skal fungere i samsvar med ERC 70-03 og prøves mot de relevante 

parametrene i EN 300 674-1, som beskrevet i avsnitt 5. Antennen og kommunikasjon kan benytte teknikker, 

for eksempel filter for CEN DSRC 5,8 GHz-kommunikasjon, for å redusere risikoen for forstyrrelser av 

trådløs forbindelse, som beskrevet i ECC-rapport 228. 

DSC_21  DSRC-antennen skal være koplet til DSRC-VU-enheten enten direkte i modulen som er montert på eller i 

nærheten av frontruten, eller gjennom en egen kabel bygd på en slik måte at ulovlig frakopling er vanskelig. 

Frakopling eller forstyrrelse av funksjonen til antennen utgjør en overtredelse av forordning (EU)  

nr. 165/2014. Bevisst maskering av eller andre former for forstyrrelse av antennens drift skal forstås som en 

overtredelse av forordning (EU) nr. 165/2014. 

DSC_22  Antennens formfaktor defineres ikke og er gjenstand for en kommersiell beslutning, så lenge den monterte 

DSRC-VU oppfyller kravene til samsvar definert i avsnitt 5 nedenfor. Antennen skal plasseres som fastsatt i 

DSC_19 og vist i figur 14.4 (oval linje) og slik at den effektivt støtter brukstilfellene beskrevet i nr. 4.1.2  

og 4.1.3.  
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Figur 14.4 

Eksempel på plassering av antenne for 5,8 GHz DSRC på frontruten til regulerte kjøretøyer 

 

Formfaktoren til REDCR og antennen kan variere avhengig av forholdene for leseren (montert på stativ, håndholdt, 

montert i kjøretøy osv.) og hvilken virkemåte representanten for vedkommende kontrollmyndigheter benytter. 

En visnings- og/eller meldingsfunksjon brukes for å framlegge resultatene fra fjernkommunikasjonsfunksjonen til 

representanten for vedkommende kontrollmyndigheter. En visning kan gis på en skjerm, som en utskrift, et lydsignal 

eller en kombinasjon av slike meldinger. Formen på en slik visning og/eller melding avhenger av hvilke krav 

representantene for vedkommende kontrollmyndigheter stiller, og er ikke angitt i dette tillegg. 

DSC_23  Utformingen av og formfaktoren til REDCR avhenger av den kommersielle utformingen innenfor rammen 

av ERC 70-03 og spesifikasjonene for utforming og ytelse definert i dette tillegg (nr. 5.3.2), slik at 

markedet gis størst mulig fleksibilitet til å utforme og levere utstyr som dekker de særlige behovene for 

avlesning hos alle vedkommende kontrollmyndigheter. 

DSC_24  Utformingen av og formfaktoren til DSRC-VU og dens plassering i eller utenfor kjøretøyenheten avhenger 

av den kommersielle utformingen innenfor rammen av ERC 70-03 og spesifikasjonene for utforming og 

ytelse definert i dette tillegg (nr. 5.3.2) og innenfor dette avsnitt (5.1). 

DSC_25  DSRC-VU skal imidlertid innenfor rimelige grenser være i stand til å motta datakonseptverdier fra annet 

intelligent kjøretøyutstyr ved hjelp av åpne industristander for forbindelser og protokoller (f.eks. fra utstyr 

for veiing om bord), så lenge disse datakonseptene identifiseres med entydige og kjente 

applikasjonsidentifikatorer/filnavn, og instruksjonene om å bruke slike protokoller skal gjøres tilgjengelige 

for Europakommisjonen og stilles til rådighet vederlagsfritt for produsenter av relevant utstyr. 

5.2 Arbeidsflyt 

5.2.1 Drift 

Arbeidsflyten for driften vises i figur 14.5.  

Antenneplassering for CEN-DSRC 
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Figur 14.5 

Arbeidsflyt for fjernkommunikasjonsfunksjonen 

 

Trinnene er beskrevet nedenfor: 

a.  Når kjøretøyet er i drift (ignition ON), sender fartsskriveren data til VU-funksjonen. VU-funksjonen klargjør 

dataene for fjernkommunikasjonsfunksjonen (kryptert) og oppdaterer VUPM i minnet til DSRC-VU (som definert i 

4.1.1.1-4.1.1.2). De innsamlede dataene skal være formatert som definert i 5.4.4-5.4.5 nedenfor.  
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b.  Hver gang dataene oppdateres, skal tidsstempelet som er definert i sikkerhetsdatakonseptet, oppdateres. 

c.  VUSM-funksjonen sikrer dataene etter framgangsmåtene fastsatt i tillegg 11. 

d.  Hver gang dataene oppdateres (se 4.1.1.1-4.1.1.2), skal dataene overføres til DSRC-VU, der de erstatter eventuelle 

tidligere data, slik at de oppdaterte gjeldende dataene (dataene) alltid er tilgjengelige for levering i tilfelle en 

avlesning fra en REDCR. Når kjøretøyenheten (VU) leverer dataene til kjøretøyenhetens DSRC-modul (DSRC-

VU), skal de kunne identifiseres ved filnavnet RTMData eller av applikasjons-ID og attributtidentifikatorer. 

e.  Dersom en representant for vedkommende kontrollmyndigheter ønsker å kontrollere et kjøretøy og innhente 

dataene fra det aktuelle kjøretøyet, skal representanten for vedkommende kontrollmyndigheter først sette inn sitt 

smartkort i REDCR for å muliggjøre kommunikasjonen og la SM-REDCR verifisere vedkommendes autentisitet og 

dekryptere dataene. 

f.  Representanten for vedkommende kontrollmyndighet velger deretter ut et kjøretøy og ber om data ved hjelp av 

fjernkommunikasjon. REDCR åpner en 5,8 GHz DSRC-grensesnittsesjon med DSRC-VU i det valgte kjøretøyet og 

ber om dataene. Dataene overføres til REDCR gjennom det trådløse kommunikasjonssystemet som et DSRC-

attributt ved hjelp av applikasjonstjenesten GET som definert i nr. 5.4. Attributtet inneholder krypterte 

innholdsdataverdier og DSRC-sikkerhetsdataene. 

g.  Dataene analyseres av REDCR-utstyret og gis til representanten for vedkommende kontrollmyndighet. 

h.  Representanten for vedkommende kontrollmyndighet benytter dataene som hjelp til å beslutte hvorvidt et kjøretøy 

skal stoppes for en detaljert kontroll, eller be en annen representant for vedkommende kontrollmyndighet om å 

stoppe kjøretøyet. 

5.2.2 Tolking av dataene som mottas via DSRC-kommunikasjon 

DSC_26  Data som mottas via 5,8 GHz-grensesnittet, skal utelukkende gis den betydning og vekt som er definert i 

5.4.4 og 5.4.5 nedenfor, og skal tolkes innenfor de målene som er definert der. I samsvar med 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 165/2014 skal dataene brukes bare til å gi relevante opplysninger til 

en vedkommende kontrollmyndighet for å bistå dem med å avgjøre hvilket kjøretøy som skal stoppes for 

fysisk kontroll, og skal deretter slettes i samsvar med artikkel 9 i forordning (EU) nr. 165/2014. 

5.3 Parametrer for fysisk DSRC-grensesnitt for fjernkommunikasjon 

5.3.1 Begrensninger med hensyn til sted 

DSC_27  Fjernavlesning av kjøretøyer med et 5,8 GHz DSRC-grensesnitt bør ikke forekomme nærmere enn  

200 meter fra portal før 5,8 GHz DSRC som er i drift. 

5.3.2 Parametrer for ned- og oppforbindelse 

DSC_28  Utstyret som brukes til fjernovervåking av fartsskriveren, skal være i samsvar med og fungere innenfor 

rammene av ERC70-03 og parametrene definert i tabell 14.1 og 14.2 nedenfor. 
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DSC_29  For dessuten å sikre kompatibilitet med driftsparametrene for andre standardiserte 5,8 GHz DSRC-systemer 

skal utstyr som brukes til fjernovervåking av fartsskriveren, være i samsvar med parametrene i EN 12253 

og EN 13372. 

Det vil si: 

Tabell 14.1 

Parametrer for nedforbindelse 

Nummer Parameter Verdi(er) Merknad 

D1 Bærefrekvenser for 

nedforbindelse 

Det finnes fire alternativer som kan brukes 

av en REDCR: 

5,7975 GHz 

5,8025 GHz 

5,8075 GHz 

5,8125 GHz 

Innenfor ERC 70-03. 

Bærefrekvenser kan velges av den som 

utformer systemet for utekontroll, og 

trenger ikke være kjent i DSRC-VU 

(i samsvar med EN 12253, EN 13372) 

D1a(*) Bærefrekvensers avvik innenfor ± 5 ppm (i samsvar med EN 12253) 

D2(*) Senderens spekt-

rummaske for RSU 

(REDCR) 

Innenfor ERC 70-03. 

REDCR skal være i samsvar med klasse 

B,C som definert i EN 12253. 

Ingen andre særlige krav i dette vedlegg 

Parameter som brukes til å kontrollere 

interferens mellom avlesere i nærheten 

(som definert i EN 12253 og EN 13372). 

D3 Minste frekvensområde 

for OBU (DSRC-VU) 

5,795-5,815 GHz (i samsvar med EN 12253) 

D4(*) Høyeste EIRP Innenfor ERC 70-03 (lisensfritt) og 

nasjonale regler 

Høyst + 33 dBm 

(i samsvar med EN 12253) 

D4a Vinkelbasert EIRP-maske I samsvar med erklært og offentliggjort 

spesifikasjon fra utvikleren av fjern-

avleseren 

(i samsvar med EN 12253) 

D5 Polarisasjon Venstre, sirkulær (i samsvar med EN 12253) 

D5a Krysspolarisasjon XPD: 

I pekeretning: (REDCR) RSU t ≥ 15 dB 

(DSRC-VU) OBU r ≥ 10 dB 

I -3 dB-området: (REDCR) RSU t ≥ 10 dB 

(DSRC-VU) OBU r ≥ 6 dB 

(i samsvar med EN 12253) 

D6(*) Modulasjon Amplitudemodulasjon i to nivåer (i samsvar med EN 12253) 

D6a(*) Modulasjonsindeks 0,5 ... 0,9 (i samsvar med EN 12253) 
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Nummer Parameter Verdi(er) Merknad 

D6b Øyemønster ≥ 90 % (tid) / ≥ 85 % (amplitude)  

D7(*) Datakoding FM0 

En ‘1’-bit har overganger utelukkende ved 

begynnelsen og slutten av bitintervallet. 

En ‘0’-bit har en ytterligere overgang midt 

i bitintervallet sammenlignet med ‘1’-

biten. 

(i samsvar med EN 12253) 

D8(*) Bithastighet 500 kbit/s (i samsvar med EN 12253) 

D8a Bit-klokkens avvik bedre enn ± 100 ppm (i samsvar med EN 12253) 

D9(*) Bitfeilfrekvens (B.E.R.) 

for kommunikasjon 

≤ 10– 6 når innkommende effekt ved OBU 

(DSRC-VU) ligger i området angitt av 

range given by [D11-D11b]. 

(i samsvar med EN 12253) 

D10 Oppvåkningsutløser for 

OBU (DSRC-VU) 

OBU (DSRC-VU) skal våkne ved mottak 

av enhver ramme med 11 oktetter eller 

mer (inkludert preambel) 

Det kreves ikke noe særlig oppvåknings-

mønster. 

DSRC-VU kan våkne ved mottak av en 

ramme med færre enn 11 oktetter 

(i samsvar med EN 12253) 

D10a Lengste starttid ≤ 5 ms (i samsvar med EN 12253) 

D11 Kommunikasjonssone Region som det oppnås en B.E.R. i 

samsvar med D9a innenfor 

(i samsvar med EN 12253) 

D11a(*) Effektgrense for 

kommunikasjon (øvre). 

– 24dBm (i samsvar med EN 12253) 

D11b(*) Effektgrense for 

kommunikasjon (nedre). 

Innkommende effekt: 

– 43 dBm (pekeretning) 

– 41 dBm (innenfor – 45° ± 45°, som 

tilsvarer det planet som er parallelt med 

veiens overflate når DSRC-VU senere 

installeres i kjøretøyet (asimut)) 

(i samsvar med EN 12253) 

Utvidede krav til horisontale vinkler opp til 

± 45 ° som følge av de brukstilfellene som 

er definert i dette vedlegg. 

D12(*) Bruddnivå for 

signaleffekt for (DSRC-

VU) 

– 60 dBm (i samsvar med EN 12253) 

D13 Preambel Preambel er obligatorisk. (i samsvar med EN 12253) 

D13a Lengde og mønster for 

preambel 

16 biter ± 1 bit FM0-kodede ‘1’-biter (i samsvar med EN 12253) 
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Nummer Parameter Verdi(er) Merknad 

D13b Preambelens bølgeform En skiftende sekvens av lavt og høyt nivå 

med en impulsvarighet på 2 μs. 

Tillatt avvik angis i D8a 

(i samsvar med EN 12253) 

D13c Etterstilte biter RSU (REDCR) tillates å sende høyst 8 

biter etter sluttflagget. En OBU (DSRC-

VU) er ikke forpliktet til å ta hensyn til 

disse ytterligere bitene. 

(i samsvar med EN 12253) 

(*) – Parametrer for nedforbindelse som er underlagt samsvarsprøving i samsvar med relevant parameterprøving fra EN 300 674-1. 

Tabell 14.2 

Parametrer for oppforbindelse 

Nummer Parameter Verdi(er) Merknad 

U1(*) Mellombærefrekvenser En OBU (DSRC-VU) skal støtte 1,5 MHz 

og 2,0 MHz. 

En RSU (REDCR) skal støtte 1,5 MHz 

eller 2,0 MHz eller begge. U1-0: 1,5 MHz. 

U1-1: 2,0 MHz. 

Utvelging av mellombærefrekvens 

(1,5 MHz eller 2,0 MHz) avhenger av den 

valgte EN 13372 profilen. 

U1a(*) Mellombærefrekvensers 

avvik 

innenfor ± 0,1 % (i samsvar med EN 12253) 

U1b Bruk av sidebånd Samme data på begge sider (i samsvar med EN 12253) 

U2(*) Senderens 

spektrummaske for OBU 

(DSRC-VU) 

I samsvar med en12253 

1)  Effekt utenfor bånd: 

 Se ETSI EN 300674-1 

2)  Effekt i bånd: 

 [U4a] dBm i 500 kHz 

3)  Utstråling i enhver annen kanal for 

oppforbindelse: 

 U2(3)-1 = – 35 dBm i 500 kHz 

(i samsvar med EN 12253) 

U4a(*) Største EIRP, enkelt 

sidebånd (pekeretning) 

To alternativer: 

U4a-0: – 14 dBm 

U4a-1: – 21 dBm 

I samsvar med erklært og offentliggjort 

spesifikasjon fra utvikleren av utstyret 

U4b(*) Største EIRP, enkelt 

sidebånd (35°) 

To alternativer: 

— Ikke relevant 

— – 17dBm 

I samsvar med erklært og offentliggjort 

spesifikasjon fra utvikleren av utstyret 

U5 Polarisasjon Venstre, sirkulær (i samsvar med EN 12253) 
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Nummer Parameter Verdi(er) Merknad 

U5a Krysspolarisasjon XPD: 

I pekeretning: (REDCR) RSU r ≥ 15 dB 

(DSRC-VU) OBU t ≥ 10 dB 

Ved – 3 dB: (REDCR) RSU r ≥ 10 dB 

(DSRC-VU) OBU t ≥ 6 dB 

(i samsvar med EN 12253) 

U6 Mellombærermodulasjon 2-PSK 

Kodede data synkronisert med mellom-

bærer: Overganger for kodede data faller 

sammen med overganger for mellom-

bærer. 

(i samsvar med EN 12253) 

U6b Driftssyklus Driftssyklus: 

50 % ± α, α ≤ 5 % 

(i samsvar med EN 12253) 

U6c Modulasjon av bærebølge Multiplikasjon av modulert mellombærer 

med bærebølge. 

(i samsvar med EN 12253) 

U7(*) Datakoding NRZI (ingen overgang ved start av '1'-bit, 

overgang ved start av '0'-bit, ingen 

overgang innenfor bit) 

(i samsvar med EN 12253) 

U8(*) Bithastighet 250 kbit/s (i samsvar med EN 12253) 

U8a Bit-klokkens avvik Innenfor ± 1 000 ppm (i samsvar med EN 12253) 

U9 Bitfeilfrekvens (B.E.R.) 

for kommunikasjon 

≤10– 6 (i samsvar med EN 12253) 

U11 Kommunikasjonssone Regionen der DSRC-VU befinner seg slik 

at dens overføringer mottas av REDCR 

med B.E.R. på mindre enn det som er 

angitt av u9a. 

(i samsvar med EN 12253) 

U12a(*) Blandeforsterkning 

(nedre grense) 

1 dB for hvert side bånd. Vinkelrekke-

vidde: Sirkulær symmetrisk mellom 

pekeretning og ± 35° 

og 

 

innenfor – 45° ± 45° som tilsvarer det 

planet som er parallelt med veiens 

overflate når DSRC-VU senere installeres 

i kjøretøyet (asimut) 

Større enn den angitte rekkevidden for 

horisontale vinkler opp til ± 45 ° som følge 

av de brukstilfellene som er definert i dette 

vedlegg. 

U12b(*) Blandeforsterkning (øvre 

grense) 

10 dB for hvert sidebånd Mindre enn det angitte verdiintervallet for 

hvert sidebånd innenfor en sirkelformet 

kjegle rundt pekeretning med en åpnings-

vinkel på ± 45°. 

U13 Preambel Preambel er obligatorisk. (i samsvar med EN 12253) 
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Nummer Parameter Verdi(er) Merknad 

U13a Preambel 

Lengde og mønster 

32 til 36 μs modulert utelukkende med 

mellombærer, deretter 8-biter NRZI-

kodede ‘0’-biter. 

(i samsvar med EN 12253) 

U13b Etterstilte biter DSRC-VU tillates å sende høyst 8 biter 

etter sluttflagget. En RSU (REDCR) er 

ikke forpliktet til å ta hensyn til disse 

ytterligere bitene. 

(i samsvar med EN 12253) 

(*) – Parametrer for oppforbindelse som er underlagt samsvarsprøving i samsvar med relevant parameterprøving fra EN 300 674-1. 

5.3.3 Antenneutforming 

5.3.3.1 REDCR-antenne 

DSC_30  Utformingen av REDCR-antennen avhenger av den kommersielle utformingen innenfor grensene definert i 

5.3.2, som er tilpasset for best mulig avlesningsytelse for DSRC-REDCR med det særlige formål og på de 

avlesningsvilkårene som REDCR er utformet til å fungere under. 

5.3.3.2 Kjøretøyenhetens antenne 

DSC_31  Utformingen av DSRC-VU-antennen avhenger av den kommersielle utformingen innenfor grensene definert 

i 5.3.2, som er tilpasset for best mulig avlesningsytelse for DSRC-REDCR med det særlige formål og på de 

avlesningsvilkårene som REDCR er utformet til å fungere under. 

DSC_32  Kjøretøyenhetens antenne skal være festet på eller nær kjøretøyets frontrute som angitt i nr. 5.1 ovenfor. 

DSC_33  I prøvingsmiljøet i et verksted (se nr. 6.3) skal antennen til kjøretøyenhetens DSRC-modul være festet i 

samsvar med nr. 5.1 ovenfor, og skal klare å opprette forbindelse til standardutstyr for prøvingskom-

munikasjon og gjennomføre en RTM-transaksjon som definert i dette tillegg, i en avstand på mellom 2 og 

10 m mer enn 99 % av tiden med et gjennomsnitt på over 1 000 leste avlesninger. 

5.4 Krav til DSRC-protokoll for RTM 

5.4.1 Oversikt 

DSC_34  Transaksjonsprotokollen for overføring av dataene over 5,8 GHz DSRC-grensesnittforbindelsen skal være i 

samsvar med trinnene nedenfor. I dette avsnitt beskrives en transaksjonsflyt under optimale forhold uten 

videresending eller kommunikasjonsforstyrrelser. 

MERK: Formålet med initialiseringsfasen (trinn 1) er å opprette kommunikasjonen mellom REDCR og 

DSRC-VU-er som har gått inn i 5,8 GHz DSRC (master-slave)-transaksjonssonen, men ennå ikke har 

opprettet kommunikasjon med REDCR, samt å meddele applikasjonsprosessene. 

— Trinn 1 Initialisering. REDCR sender en ramme som inneholder en tjenestetabell for fjernavleseren 

(BST) som inneholder applikasjonsidentifikatorene (AID-ene) på den tjenestelisten den støtter. I RTM-

applikasjonen vil dette kort og godt være tjenesten med AID-verdi = 2 (Freight&Fleet). DSRC-VU 

evaluerer mottatt BST og skal svare (se nedenfor) med listen over de støttede applikasjonene innenfor 

Freight&Fleet-området, eller skal ikke svare dersom ingen støttes. Dersom REDCR ikke tilbyr AID=2, 

skal DSRC-VU ikke svare REDCR.  
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— Trinn 2 DSRC-VU sender en ramme som inneholder en anmodning om tildeling av et privat vindu. 

— Trinn 3 REDCR sender en ramme som inneholder en tildeling av et privat vindu. 

— Trinn 4 DSRC-VU bruker det tildelte private vinduet til å sende en ramme som inneholder kjøretøyets 

tjenestetabell (VST). Denne VST omfatter en liste over alle de forskjellige applikasjonsforekomstene 

som denne DSRC-VU støtter innenfor rammen av AID=2. De forskjellige forekomstene skal 

identifiseres ved hjelp av en entydig genererte EID-er, som hver tilhører en verdi for parameteren 

Application Context Mark, som angir applikasjonen og den standarden som støttes. 

— Trinn 5 Deretter analyserer REDCR den tilbudte VST, og enten bryter den forbindelsen (RELEASE), 

ettersom den ikke er interessert i noe VST kan tilby (dvs. den mottar en VST fra DSRC-VU som ikke 

støtter RTM-transaksjonen), eller dersom den mottar en relevant VST, starter den en forekomst av 

applikasjonen. 

— Trinn 6 For at dette skal skje, skal REDCR sende en ramme som inneholder en kommando for å hente 

RTM-data, identifisere RTM-applikasjonsforekomsten ved å angi identifikatoren som tilsvarer RTM-

applikasjonsforekomsten (som angitt av DSRC-VU i VST), og tildele et privat vindu. 

— Trinn 7 DSRC-VU bruker det nylig tildelte private vinduet for å sende en ramme som inneholder den 

adresserte identifikatoren som tilsvarer RTM-applikasjonsforekomsten som fastsatt i VST, etterfulgt av 

attributtet RtmData (innholdselement + sikkerhetselement). 

— Trinn 8 Dersom det bes om flere tjenester, endres verdien 'n' til referansenummeret for neste tjeneste, 

og prosessen gjentas. 

— Trinn 9 REDCR bekrefter mottak av dataene ved å sende en ramme som inneholder en RELEASE-

kommando til DSRC-VU for å avslutte sesjonen, ELLER går tilbake til trinn 6 dersom den ikke har 

klart å validere et vellykket mottak av LDPU. 

Figur 14.6 illustrerer transaksjonsprotokollen.  
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Figur 14.6 

Prosessflyt for RTM over 5,8 GHz DSRC 
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5.4.2 Kommandoer 

DSC_35  Følgende kommandoer er de eneste funksjonene som brukes i en RTM-transaksjonsfase: 

— INITIALISATION.request: En kommando fra REDCR i form av en kringkasting med definisjon av 

applikasjoner som REDCR støtter. 

— INITIALISATION.response: Et svar fra DSRC-VU som bekrefter forbindelsen, og som inneholder 

en liste over støttede applikasjonsforekomster med egenskaper og informasjon om hvordan de skal 

adresseres (EID). 

— GET.request: En kommando som sendes fra REDCR til DSRC-VU, som angir 

applikasjonsforekomsten som skal adresseres ved hjelp av en definert EID, som mottatt i VST, og som 

gir DSRC-VU instruks om å sende det eller de valgte attributtene med dataene. Formålet med GET-

kommandoen er at REDCR skal innhente dataene fra DSRC-VU. 

— GET.response: Et svar fra DSRC-VU som inneholder dataene det er bedt om. 

— ACTION.request ECHO: En kommando som gir DSRC-VU instruks om å sende data tilbake fra 

DSRC-VU til REDCR. Formålet med ECHO-kommandoen er å gjøre det mulig for verksteder eller 

anlegg for typegodkjenningsprøving å undersøke om DSRC-forbindelsen fungerer uten å måtte ha 

tilgang til sikkerhetsopplysninger. 

— ACTION.response ECHO: Et svar fra DSRC VU på ECHO-kommandoen. 

— EVENT_REPORT.request RELEASE: En kommando som gir DSRC-VU instruks om at 

transaksjonen er avsluttet. Formålet med RELEASE-kommandoen er å avslutte sesjonen med DSRC-

VU. Ved mottak av RELEASE skal DSRC-VU ikke svare på ytterligere avlesninger i den aktuelle 

forbindelsen. Merk at i samsvar med EN 12834 vil en DSRC-VU ikke kople seg til samme avleser to 

ganger, med mindre den har vært utenfor kommunikasjonssonen i 255 sekunder eller avleserens 

BeaconID er endret. 

5.4.3 Kommandosekvens for avlesning 

DSC_36  Sett ut fra kommando- og svarsekvensen beskrives transaksjonen slik: 

Sekvens Avsender  Mottaker Beskrivelse Handling 

1 REDCR > DSRC-VU Initialisering av kommunika-

sjonsforbindelsen — 

Anmodning 

REDCR kringkaster BST 

2 DSRC-VU > REDCR Initialisering av kommunika-

sjonsforbindelsen — Svar 

Dersom BST støtter AID=2, ber 

DSRC-VU om et privat vindu 

3 REDCR > DSRC-VU Tildeler et privat vindu Sender ramme som inneholder 

tildeling av privat vindu 

4 DSRC-VU > REDCR Sender VST Sender ramme som inneholder 

VST 

5 REDCR > DSRC-VU Sender GET.request for data i 

attributt for spesifikk EID 

 

6 DSRC-VU > REDCR Sender GET.response med 

anmodet attributt for spesifikk 

EID 

Sender attributt (RTMData, 

OWSData….) med data for 

spesifikk EID 
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Sekvens Avsender  Mottaker Beskrivelse Handling 

7 REDCR > DSRC-VU Sender GET.request for data 

som tilhører annet attributt 

(dersom relevant) 

 

8 DSRC-VU > REDCR Sender GET.response med 

anmodet attributt 

Sender attributt med data for 

spesifikk EID 

9 REDCR > DSRC-VU Bekrefter vellykket mottak av 

data 

Sender RELEASE-kommando 

som avslutter transaksjonen 

10 DSRC-VU   Avslutter transaksjon  

Et eksempel på transaksjonssekvensen og innholdet i de utvekslede rammene er definert i nr. 5.4.7 og 5.4.8 

5.4.4 Datastrukturer 

DSC_37  Den semantiske strukturen for dataene når de sendes over 5,8 GHz DSRC-grensesnittet skal være i samsvar 

med det som er beskrevet i dette tillegg. Måten disse dataene er strukturert på, er angitt i dette nummer. 

DSC_38  Innholdet (RTM-data) består av en sammenkjeding av 

1.  EncryptedTachographPayload-data, som er en kryptering av TachographPayload definert i ASN.1 i 

nr. 5.4.5. Krypteringsmetoden er beskrevet i tillegg 11 

2.  DSRCSecurityData, angitt i tillegg 11. 

DSC_39  RTM-data adresseres som RTM-attributt=1 og overføres til RTM-container = 10. 

DSC_40  RTM Context Mark skal identifisere den støttede standarddelen i TARV-serien av standarder (RTM 

tilsvarer del 9) 

ASN.1-modulen for DSRC-dataene i RTM-applikasjonen er definert som følger:  
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5.4.5 Elementer av RtmData, utførte handlinger og definisjoner 

DSC_41  De verdiene som skal beregnes av kjøretøyenheten og brukes til å oppdatere de sikrede dataene i DSRC-

VU, skal beregnes i samsvar med reglene definert i tabell 14.3: 

Tabell 14.3 

Elementer av RtmData, utførte handlinger og definisjoner 

(1) RTM-

dataelement 
(2) Handling utført av kjøretøyenheten  (3) ASN.1-definisjon av data 

RTM1 

Kjøretøyets 

kjennemerke 

Kjøretøyenheten skal fastsette verdien av tp15638-

VehicleRegistrationPlate-dataelementet RTM1 ut fra den 

registrerte verdien for datatypen VehicleRegistration-

Identification som definert i tillegg 1 VehicleRegistration-

Identification 

Kjøretøyets 

kjennemerke 

uttrykt som en 

tegnstreng 
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(1) RTM-

dataelement 
(2) Handling utført av kjøretøyenheten  (3) ASN.1-definisjon av data 

RTM2 

Hendelsen 

«Hastighetsove

rskridelse» 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM2 tp15638SpeedingEvent. 

Verdien for tp15638SpeedingEvent skal beregnes av 

kjøretøyenheten ut fra det antall hastighetsoverskridelser 

som er registrert i kjøretøyenheten i de ti siste dagene med 

forekomst, som definert i vedlegg 1C. 

Dersom det finnes minst én tp15638SpeedingEvent i de ti 

siste dagene med forekomst, skal verdien for tp15638-

SpeedingEvent settes til TRUE. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke finnes noen hendelser i de ti 

siste dagene med forekomst, skal tp15638SpeedingEvent 

settes til FALSE. 

1 (TRUE) — 

angir 

uregelmessigheter 

i hastighet i løpet 

av de ti siste 

dagene med 

forekomst. 

 

RTM3 

Kjøring uten 

gyldig kort 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM3 tp15638DrivingWithoutValidCard. 

Kjøretøyenheten skal tildele verdien True til variabelen 

tp15638DrivingWithoutValidCard dersom kjøretøyenhetens 

data i de ti siste dagene med forekomst har registrert minst 

én hendelse av typen «Kjøring uten riktig kort», som definert 

i vedlegg 1C. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke finnes noen hendelser i de ti 

siste dagene med forekomst, skal variabelen 

tp15638DrivingWithoutValidCard settes til FALSE. 

1 (TRUE) = Angir 

bruk av ugyldig 

kort  

RTM4 

Gyldig 

sjåførkort 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM4 

tp15638DriverCard på grunnlag av dataene som er lagret i 

kjøretøyenheten og definert i tillegg 1. 

Dersom det ikke finnes noe gyldig sjåførkort, skal 

kjøretøyenheten sette variabelen til TRUE. 

Ellers (ELSE): Dersom det finnes et gyldig sjåførkort, skal 

kjøretøyenheten sette variabelen til FALSE. 

0 (FALSE) = 

Angir et gyldig 

sjåførkort 

 

RTM5 

Innsetting av 

kort under 

kjøring 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM5. 

Kjøretøyenheten skal tildele verdien TRUE til variabelen 

tp15638CardInsertion dersom kjøretøyenhetens data i de ti 

siste dagene med forekomst har registrert minst én hendelse 

av typen «Innsetting av kort under kjøring», som definert i 

vedlegg 1C. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke finnes noen slike hendelser i 

de ti siste dagene med forekomst, skal variabelen 

tp15638CardInsertion settes til FALSE. 

1 (TRUE) = Angir 

innsetting av kort 

under kjøring i 

løpet av de ti siste 

dagene med 

forekomst 

 

RTM6 

Feil i bevegel-

sesdata 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM6. 

Kjøretøyenheten skal tildele verdien TRUE til variabelen 

tp15638MotionDataError dersom kjøretøyenhetens data i de 

ti siste dagene med forekomst har registrert minst én 

hendelse av typen «Feil i bevegelsesdata», som definert i 

vedlegg 1C. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke finnes noen slike hendelser i 

de ti siste dagene med forekomst, skal variabelen 

tp15638MotionDataError settes til FALSE. 

1 (TRUE) = Angir 

feil i 

bevegelsesdata i 

løpet av de ti siste 

dagene med 

forekomst. 
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(1) RTM-

dataelement 
(2) Handling utført av kjøretøyenheten  (3) ASN.1-definisjon av data 

RTM7 

Kjøretøybeveg

elseskonflikt 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM7. 

Kjøretøyenheten skal tildele verdien TRUE til variabelen 

tp15638vehicleMotionConflict dersom kjøretøyenhetens 

data i de ti siste dagene har registrert minst én hendelse av 

typen «Kjøretøybevegelseskonflikt» (verdi ‘0A’H). 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke finnes noen hendelser i de ti 

siste dagene med forekomst, skal variabelen 

tp15638vehicleMotionConflict settes til FALSE. 

1 (TRUE) = Angir 

bevegel-

seskonflikt i løpet 

av de ti siste 

dagene med 

forekomst. 

 

RTM8 

Andre 

sjåførkort 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM8 på grunnlag av vedlegg 1C («Data om 

føreraktivitet» FLERE FØRERE og ANNENFØRER). 

Dersom det finnes et gyldig andre sjåførkort, skal 

kjøretøyenheten sette variabelen til TRUE. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke finnes et gyldig andre 

sjåførkort, skal kjøretøyenheten sette variabelen til FALSE. 

1 (TRUE) = Angir 

at det er satt inn et 

andre sjåførkort 

 

RTM9 

Aktuell 

aktivitet 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM9. 

Dersom den aktuelle aktiviteten er registrert i 

kjøretøyenheten som en annen aktivitet enn KJØRING som 

definert i vedlegg 1C, skal kjøretøyenheten sette variabelen 

til TRUE. 

Ellers (ELSE): Dersom den aktuelle aktiviteten er registrert i 

kjøretøyenheten som KJØRING, skal kjøretøyenheten sette 

variabelen til FALSE. 

1 (TRUE) = 

Annen aktivitet er 

valgt, 

0 (FALSE) = 

Kjøring er valgt 

 

RTM10 

Siste sesjon 

avsluttet 

Kjøretøyenheten skal generere en boolsk verdi for 

dataelementet RTM10. 

Dersom den siste kortsesjonen ikke ble avsluttet riktig, som 

definert i vedlegg 1C, skal kjøretøyenheten sette variabelen 

til TRUE. 

Ellers (ELSE): Dersom den siste kortsesjonen ble avsluttet 

riktig, skal kjøretøyenheten sette variabelen til FALSE. 

1 (TRUE) = ikke 

avsluttet riktig 

0 (FALSE) = 

avsluttet riktig 

 

RTM11 

Brudd på 

strømfor-

syningen 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi for 

dataelementet RTM11. 

Kjøretøyenheten skal tildele en verdi for variabelen 

tp15638PowerSupplyInterruption som er lik det lengste 

bruddet på strømforsyningen (i samsvar med artikkel 9 i 

forordning (EU) 165/2014) av typen «Brudd på 

strømforsyningen» som definert i vedlegg 1C. 

Ellers (ELSE): Dersom i løpet av de ti siste dagene ikke har 

vært noen hendelser av typen «Brudd på strømforsyningen», 

skal heltallsverdien settes til 0. 

— Antall brudd 

på strømfor-

syningen i de ti 

siste dagene 

med forekomst 
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(1) RTM-

dataelement 
(2) Handling utført av kjøretøyenheten  (3) ASN.1-definisjon av data 

RTM12 

Feil ved føler 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi for 

dataelementet RTM12. 

Kjøretøyenheten skal tildele variabelen sensorFault følgende 

verdi: 

— 1 dersom en hendelse av typen ‘35’H Sensor fault er 

registrert i de ti siste dagene, 

— 2 dersom en hendelse av typen GNSS receiver fault 

(enten intern eller ekstern med enumverdien ‘51’H eller 

‘52’H) er registrert i de ti siste dagene, 

— 3 dersom en hendelse av typen ‘53’H External GNSS 

communication fault er registrert i de ti siste dagene med 

forekomst, 

— 4 dersom både Sensor Fault og GNSS receiver fault er 

registrert i de ti siste dagene med forekomst, 

— 5 dersom både Sensor Fault og External GNSS 

communication fault er registrert i de ti siste dagene med 

forekomst, 

— 6 dersom både GNSS receiver fault og External GNSS 

communication fault er registrert i de ti siste dagene med 

forekomst, 

— 7 dersom alle tre følerfeil er registrert i de ti siste dagene 

med forekomst. 

Ellers (ELSE): Den skal tildele en verdi på 0 dersom det 

ikke er registrert noen hendelser i de ti siste dagene med 

forekomst 

— følerfeil én 

oktett i 

samsvar med 

dataordlisten 

 

RTM13 

Tidsjustering 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi (timeReal fra 

tillegg 1) for dataelementet RTM13 på grunnlag av 

forekomsten av tidsjusteringsdata som definert i vedlegg 1C. 

Kjøretøyenheten skal tildele tidsverdien for tidspunktet da 

den siste hendelsen med tidsjusteringsdata forekom. 

Ellers (ELSE): Dersom ingen hendelse av typen tidsjustering 

som definert i vedlegg 1C finnes i kjøretøyenhetens data, 

skal den sette en verdi på 0 

Tidspunktet for 

siste tidsjustering  

RTM14 

Forsøk på 

sikkerhets-

brudd 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi (timeReal fra 

tillegg 1) for dataelementet RTM14 på grunnlag av 

forekomsten av hendelse av typen Forsøk på sikkerhetsbrudd 

som definert i vedlegg 1C. 

Kjøretøyenheten skal sette verdien for tidspunktet for det 

siste forsøket på sikkerhetsbrudd som er registrert av 

kjøretøyenheten. 

Ellers (ELSE): Dersom ingen hendelse av typen «Forsøk på 

sikkerhetsbrudd» som definert i vedlegg 1C finnes i 

kjøretøyenhetens data, skal den sette en verdi på 0x00FF 

Tidspunktet for 

siste forsøk på 

sikkerhetsbrudd 

—  Standardverdi 

=0x00FF 

 

RTM15 

Siste kalibre-

ring 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi (timeReal fra 

tillegg 1) for dataelementet RTM15 på grunnlag av 

forekomsten av data for siste kalibrering som definert i 

vedlegg 1C. 

Kjøretøyenheten skal sette tidsverdien for de to siste 

kalibreringene (RTM15 og RTM16), som er fastsatt i 

VuCalibrationData definert i tillegg 1. 

Kjøretøyenheten skal sette verdien for RTM15 til timeReal 

for siste kalibreringspost. 

Tidspunktet for 

siste kalibre-

ringsdata  
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(1) RTM-

dataelement 
(2) Handling utført av kjøretøyenheten  (3) ASN.1-definisjon av data 

RTM16 

Forrige 

kalibrering 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi (timeReal fra 

tillegg 1) for dataelementet RTM16, basert på den 

kalibreringsposten som kom før den siste kalibreringsposten. 

Ellers (ELSE): Dersom det har vært noen tidligere 

kalibrering, skal kjøretøyenheten sette verdien for RTM16 til 

0. 

Tidspunktet for 

forrige kalibre-

ringsdata  

RTM17 

Dato for 

tilkopling av 

fartsskriver 

For dataelementet RTM17 skal kjøretøyenheten generere en 

heltallsverdi (timeReal fra tillegg 1). 

Kjøretøyenheten skal sette verdien for tidspunktet for den 

første installeringen av kjøretøyenheten. 

Kjøretøyenheten skal trekke ut disse dataene fra 

VuCalibrationData (tillegg 1) fra vuCalibrationRecords med 

CalibrationPurpose lik ‘03’H 

Dato for 

tilkopling av 

fartsskriver  

RTM18 

Aktuell 

hastighet 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi for 

dataelementet RTM18. 

Kjøretøyenheten skal sette verdien for RTM18 til siste 

aktuelle registrerte hastighet på tidspunktet for den siste 

oppdateringen av RtmData. 

Siste aktuelle 

registrerte 

hastighet 

 

RTM19 

Tidsstempel 

For dataelementet RTM19 skal kjøretøyenheten generere en 

heltallsverdi (timeReal fra tillegg 1). 

Kjøretøyenheten skal sette verdien for RTM19 til tidspunktet 

for den siste oppdateringen av RtmData. 

Tidsstempel i 

aktuell 

TachographPaylo

ad-post 

 

5.4.6 Mekanisme for dataoverføring 

DSC_42  REDCR ber om tidligere definerte innholdsdata etter initialiseringsfasen, og de blir deretter overført av 

DSRC-VU i det tildelte vinduet. REDCR bruker GET-kommandoen til å hente data. 

DSC_43  Ved alle utvekslinger av DSRC skal data kodes ved hjelp PER (pakkede kodingsregler (Packed Encoding 

Rules)). 

5.4.7 Nærmere beskrivelse av DSRC-transaksjon 

DSC_44  Initialisering utføres i samsvar med DSC_44 — DSC_48 og tabell 14.4 — 14.9. I initialiseringsfasen 

begynner REDCR å sende en ramme som inneholder en BST (fjernavleserens tjenestetabell) i samsvar med 

EN 12834 og EN 13372, nr. 6.2, 6.3, 6.4 og 7.1 med innstillinger som angitt i tabell 14.4 nedenfor.   
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Tabell 14.4 

Initialisering — rammeinnstillinger for BST 

Felt Innstillinger 

Link Identifier Kringkastet adresse 

BeaconId I samsvar med EN 12834 

Time I samsvar med EN 12834 

Profile Ingen utvidelse, 0 eller 1 brukes 

MandApplications Ingen utvidelse, EID finnes ikke, parameter finnes ikke, AID= 2 

Freight&Fleet 

NonMandApplications Finnes ikke 

ProfileList Ingen utvidelse, antall profiler på listen = 0 

Fragmentation header Ingen fragmentering 

Layer 2 settings Kommando-PDU, UI-kommando 

Et praktisk eksempel på innstillingene angitt i tabell 14.4, med angivelse av bitkodinger, er angitt i tabell 

14.5 nedenfor. 

Tabell 14.5 

Initialisering - eksempel på innhold i BST-ramme 

O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Broadcast ID  Kringkastet adresse 

3 MAC Control Field  Kommando-PDU 

4 LLC Control field  UI-kommando 

5 Fragmentation header  Ingen fragmentering 
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O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

6 BST  Anmodning om initialisering 

SEQUENCE {   

OPTION indicator 

BeaconID SEQUENCE { 

ManufacturerId INTEGER 

 (0..65535) 

 NonMand-applikasjoner finnes ikke 

   

  Produsent-ID 

7    

8    

IndividualID INTEGER  

 (0..134217727) 

 27-biters ID som er tilgjengelig for 

produsenten 

9   

10   

11 }  

12 TimeINTEGER  (0..4294967295)  32-biters UNIX sanntid 

13  

14  

15  

16 Profile INTEGER (0..127,...)  Ingen utvidelse. Eksempelprofil 0 

17 MandApplications SEQUENCE  

 (SIZE 

 (0..127,...))  

 OF { 

 Ingen utvidelse, antall mandApplications 

= 1 

18 SEQUENCE {   

OPTION indicator  EID finnes ikke 

OPTION indicator  Parameter finnes ikke 

AID DSRC ApplicationEntityID 

 }} 

 Ingen utvidelse. AID= 2 Freight&Fleet 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/619 

 

O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

19 ProfileList SEQUENCE (0..127,...) 

 OF Profile } 

 Ingen utvidelse, antall profiler på  

listen = 0 

20 FCS  Sekvens for rammekontroll 

21  

22 Flag  Sluttflagg 

DSC_45  Når en DSRC-VU mottar en BST, krever den tildeling av et privat vindu, som angitt i EN 12795 og EN 

13372, nr. 7.1.1, uten særlige RTM-innstillinger. Tabell 14.6 viser et eksempel på bitkoding. 

Tabell 14.6 

Initialisering — innhold i ramme for anmodning om tildeling av privat vindu 

O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Private LID  Forbindelsesadresse for spesifikk DSRC-

VU 

3  

4  

5  

6 MAC Control field  Anmodning om privat vindu 

7 FCS  Sekvens for rammekontroll 

8  

9 Flag  Sluttflagg 

DSC_46  REDCR svarer deretter ved å tildele et privat vindu, som angitt i EN 12795 og EN 13372, nr. 7.1.1 uten 

særskilte RTM-innstillinger. 

Tabell 14.7 viser et eksempel på bitkoding.  
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Tabell 14.7 

Initialisering — innhold i ramme for tildeling av privat vindu 

O
k

te
tt

 n
r.

 
Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Private LID  Forbindelsesadresse for spesifikk DSRC-

VU 

3  

4  

5  

6 MAC Control field  Tildeling av privat vindu 

7 FCS  Sekvens for rammekontroll 

8  

9 Flag  Sluttflagg 

DSC_47  Når DSRC-VU mottar tildelingen av privat vindu, sender den sin VST (kjøretøyets tjenestetabell) som 

definert i EN 12834 og EN 13372, nr. 6.2, 6.3, 6.4 og 7.1 med innstillinger som angitt i tabell 14.8, ved 

hjelp av det tildelte overføringsvinduet. 

Tabell 14.8 

Initialisering — rammeinnstillinger for VST 

Felt Innstillinger 

Private LID I samsvar med EN 12834 

VST parameters Fill=0, deretter for hver støttede applikasjon: EID finnes, parameter 

finnes, AID=2, EID som generert av OBU 

Parameter Ingen utvidelse, inneholder RTM Context Mark 

ObeConfiguration Det valgfrie feltet ObeStatus kan finnes, men skal ikke brukes av 

REDCR 

Fragmentation header Ingen fragmentering 

Layer 2 settings Kommando-PDU, UI-kommando 
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DSC_48  DSRC-VU skal støtte Freight and Fleet-applikasjonen, identifisert ved applikasjonsidentifikatoren ‘2’. 

Andre applikasjonsidentifikatorer kan støttes, men skal ikke forekomme i denne VST, siden BST bare 

krever AID=2. Feltet Applications inneholder en liste over støttede applikasjonsforekomster i DSRC-VU. 

For hver støttet applikasjonsforekomst gis det en henvisning til den relevante standarden i form av et RTM 

Context Mark, som består av en OBJECT IDENTIFIER som representerer den tilhørende standarden, dens 

del (9 for RTM) og eventuelt dens versjon, pluss en EID som genereres av kjøretøyenhetens DSRC-modul 

(DSCRC-VU), og som er tilknyttet den aktuelle applikasjonsforekomsten. 

Et praktisk eksempel på innstillingene angitt i tabell 14.8, med angivelse av bitkodinger, er angitt i  

tabell 14.9. 

Tabell 14.9 

Initialisering - eksempel på innhold i VST-ramme 

O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Private LID  Forbindelsesadresse for spesifikk DSRC-

VU 

3  

4  

5  

6 MAC Control field  Kommando-PDU 

7 LLC Control field  UI-kommando 

8 Fragmentation header  Ingen fragmentering 

9 VST 

SEQUENCE { 

 Svar på initialisering 

Fill BIT STRING (SIZE(4))  Ubrukt og satt til 0 

10 Profile INTEGER (0..127,...) 

Applications SEQUENCE OF { 

 Ingen utvidelse. Eksempelprofil 0 

11  Ingen utvidelse, 1 applikasjon 

12 SEQUENCE {   

OPTION indicator  EID finnes 

OPTION indicator  Parameter finnes 

AID DSRCApplicationEntityID  Ingen utvidelse. AID= 2 Freight&Fleet 

13 EID Dsrc-EID  Definert i OBU og identifiserer applika-

sjonsforekomsten. 
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O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

14 Parameter Container {  Ingen utvidelse, Container Choice = 02, 

oktettstreng 

15   Ingen utvidelse, lengde på Rtm Context 

Mark = 8 

16 Rtm-ContextMark::= SEQUENCE 

{ 

StandardIdentifier 

standardIdentifier 

 Objektidentifikator for støttet standard, 

del og versjon. Eksempel: ISO (1) 

Standard (0) TARV (15638) part9(9) 

Version1 (1). 

Første oktett er 06H, som er 

objektidentifikator. Andre oktett er 06H, 

som er dens lengde. De etterfølgende 6 

oktetter koder objektidentifikatoren i 

eksempelet. 

Merk at bare ett element av sekvensen er 

til stede (det valgfrie elementet 

RtmCommProfile utelates). 

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24 ObeConfiguration Sequence {   

OPTION indicator  ObeStatus finnes ikke 

EquipmentClass INTEGER 

 (0..32767) 

  

25   

26 ManufacturerId INTEGER 

 (0..65535) 

 Produsent-ID for DSRC-VU som 

beskrevet i ISO 14816-registeret 

27  

28 FCS  Sekvens for rammekontroll 

29  

30 Flag  Sluttflagg 

DCS_49  REDCR leser deretter dataene ved å sende en GET-kommando, i samsvar med GET-kommandoen definert 

i EN 13372, nr. 6.2, 6.3, 6.4 og en 12834, med innstillinger som angitt i tabell 14.10. 

Tabell 14.10 

Presentasjon - rammeinnstillinger for GET.request 

Felt Innstillinger 

Invoker Identifier (IID) Finnes ikke 

Link Identifier (LID) Forbindelsesadresse for spesifikk DSRC-VU 

Chaining Nei 
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Felt Innstillinger 

Element Identifier (EID) Som angitt i VST. Ingen utvidelse 

Access Credentials Nei 

AttributeIdList Ingen utvidelse, 1 attributt AttributeID = 1 (RtmData) 

Fragmentation Nei 

Layer2 settings Kommando-PDU, utsendt ACn-kommando 

Tabell 14.11 viser et eksempel på lesing av RTM-data. 

Tabell 14.11 

Presentasjon - eksempel på ramme for GET-anmodning 

O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Private LID  Forbindelsesadresse for spesifikk DSRC-

VU 

3  

4  

5  

6 MAC Control field  Kommando-PDU 

7 LLC Control field  Utsendt ACn-kommando, n bit 

8 Fragmentation header  Ingen fragmentering 

9 Get.request 

SEQUENCE { 

 GET-anmodning 

OPTION indicator   Access Credentials finnes ikke 

OPTION indicator   IID finnes ikke 

OPTION indicator   AttributeIdList finnes 

Fill BIT STRING(SIZE(1))   Satt til 0. 

10 EID INTEGER(0..127,…)  EID for RTM-applikasjonsforekomsten, 

som angitt i VST. Ingen utvidelse 

11 AttributeIdList SEQUENCE OF 

{AttributeId }} 

 Ingen utvidelse, antall attributter = 1 

12  AttributeId=1, RtmData. Ingen utvidelse 
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O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

13 FCS  Sekvens for rammekontroll 

14  

15 Flag  Sluttflagg 

DSC_50  Når DSRC-VU mottar GET-anmodning, sender den et GET-svar med dataene det anmodes om i samsvar 

med GET-svaret definert i EN 13372, nr. 6.2, 6.3, 6.4 og EN 12834, som angitt i tabell 14.12. 

Tabell 14.12 

Presentasjon - rammeinnstillinger for GET-svar 

Felt Innstillinger 

Invoker Identifier (IID) Finnes ikke 

Link Identifier (LID) I samsvar med EN 12834 

Chaining Nei 

Element Identifier (EID) Som angitt i VST. 

Access Credentials Nei 

Fragmentation Nei 

Layer2 settings Svar-PDU, svar tilgjengelig og kommando godtatt, ACn-kommando 

Tabell 14.13 viser et eksempel på lesing av RTM-data. 

Tabell 14.13 

Presentasjon - eksempel på innhold i svarramme 

O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Private LID  Forbindelsesadresse for spesifikk DSRC-

VU 

3  

4  

5  
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O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

6 MAC Control field  Svar-PDU 

7 LLC Control field  Svar tilgjengelig, ACn-kommando n bit 

8 LLC Status field  Svar tilgjengelig og kommando godtatt 

9 Fragmentation header  Ingen fragmentering 

10 Get.response 

SEQUENCE { 

 GET-svar 

OPTION indicator   IID finnes ikke 

OPTION indicator   Attribute List finnes 

OPTION indicator   Return-status finnes ikke 

Fill BIT STRING(SIZE(1))   Brukes ikke 

11 EID INTEGER(0..127,…)  Svarer fra RTM-applikasjons- 

forekomsten. Ingen utvidelse. 

12 AttributeList SEQUENCE OF {  Ingen utvidelse, antall attributter = 1 

13 Attributes 

SEQUENCE { 

AttributeId 

 Ingen utvidelse, AttributeID = 1 

(RtmData) 

14 AttributeValue 

CONTAINER { 

 Ingen utvidelse, Container Choice = 1010. 

15  RtmData 

16  

17  

… … 

n }}}}  

n+1 FCS  Sekvens for rammekontroll 

n+2  

n+3 Flag  Sluttflagg 
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DSC_51  REDCR avslutter deretter forbindelsen ved å sende en EVENT_REPORT, RELEASE-kommando i samsvar 

med EN 13372, nr. 6.2, 6.3, 6.4, og EN 12834, nr. 7.3.8, uten særlige RTM-innstillinger. Tabell 14.14 viser 

et eksempel bit bitkoding av RELEASE-kommandoen. 

Tabell 14.14 

Avslutning – Rammeinnhold for EVENT_REPORT RELEASE 
O

k
te

tt
 n

r.
 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Private LID  Forbindelsesadresse for spesifikk DSRC-

VU 

3  

4  

5  

6 MAC Control field  Rammen inneholder en kommando-

LPDU 

7 LLC Control field  UI-kommando 

8 Fragmentation header  Ingen fragmentering 

9 EVENT_REPORT.request 

 SEQUENCE { 

 EVENT_REPORT (Release) 

OPTION indicator   Access Credentials finnes ikke 

OPTION indicator   Hendelsesparameter finnes ikke 

OPTION indicator   IID finnes ikke 

Mode BOOLEAN   Svar ikke forventet 

10 EID INTEGER (0..127,…)  Ingen utvidelse, EID = 0 (System) 

11 EventType INTEGER (0..127,…) }  Hendelsestype 0 = Release 

12 FCS  Sekvens for rammekontroll 

13  

14 Flag  Sluttflagg 

DSC_52  DSRC-VU forventes ikke å svare på RELEASE-kommandoen. Deretter avsluttes kommunikasjonen. 

5.4.8 Beskrivelse av prøving av DSRC-transaksjon 

DSC_53  Fullstendige prøvinger som omfatter sikring av dataene, skal utføres i samsvar med tillegg 11, Felles 

sikkerhetsordninger, av godkjente personer som har tilgang til sikkerhetsprosedyrer ved hjelp av den 

vanlige GET-kommandoen som definert ovenfor.  
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DSC_54  Prøving av ibruktaking og periodisk inspeksjon som krever dekryptering og forståelse av det dekrypterte 

datainnholdet, skal foretas som angitt i tillegg 11, Felles sikkerhetsordninger, og tillegg 9, Typegodkjenning 

- liste over minstekrav til prøvinger. 

Grunnleggende DSRC-kommunikasjon kan imidlertid prøves av kommandoen ECHO. Slik prøving kan 

være nødvendig ved ibruktaking, ved periodisk inspeksjon eller på anmodning fra vedkommende 

kontrollmyndighet eller i samsvar med forordning (EU) nr. 165/2014 (se nr. 6 nedenfor). 

DSC_55  For å kunne gjennomføre denne grunnleggende kommunikasjonsprøvingen sendes ECHO-kommandoen av 

REDCR i løpet av en sesjon, dvs. etter at en initialiseringsfase er vellykket gjennomført. Rekkefølgen av 

interaksjoner ligner dermed på det som skjer av en avlesning: 

— Trinn 1 REDCR sender en tjenestetabell for fjernavleseren (BST) som inneholder applikasjonsi-

dentifikatorene (AID-ene) på den tjenestelisten den støtter. I RTM-applikasjonene vil dette kort og godt 

være tjenesten med AID-verdi = 2. 

 DSRC-VU evaluerer mottatt BST, og dersom den finner at BST ber om Freight&Fleet (AID = 2), skal 

DSRC-VU svare. Dersom REDCR ikke tilbyr AID=2, skal DSRC-VU avslutte sin transaksjon med 

REDCR. 

— Trinn 2 DSRC-VU sender en anmodning om tildeling av et privat vindu. 

— Trinn 3 REDCR sender en tildeling av et privat vindu. 

— Trinn 4 DSRC-VU bruker det tildelte private vinduet til å sende kjøretøyets tjenestetabell (VST). Denne 

VST omfatter en liste over alle de forskjellige applikasjonsforekomstene som denne DSRC-VU støtter 

innenfor rammen av AID=2. De forskjellige forekomstene skal identifiseres ved hjelp av en entydige 

EID-er, som hver tilhører en parameterverdi som angir applikasjonsforekomsten som støttes. 

— Trinn 5 Deretter analyserer REDCR den tilbudte VST, og enten bryter den forbindelsen (RELEASE), 

ettersom den ikke er interessert i noe VST kan tilby (dvs. den mottar en VST fra DSRC-VU som ikke er 

en RTM VU), eller dersom den mottar en relevant VST, starter den en forekomst av applikasjonen. 

— Trinn 6 REDCR skal sende en kommando (ECHO) til aktuell DSRC-VU og tildele et privat vindu. 

— Trinn 7 DSRC-VU bruker det nylig tildelte private vinduet til å sende en ECHO-svarramme. 

Tabellene nedenfor viser et praktisk eksempel på en sesjon med utveksling av ECHO-kommandoen. 

DSC_56  Initialisering utføres i samsvar med 5.4.7 (DSC_44–DSC_48) og tabell 14.4–14.9. 

DSC_57  REDCR sender deretter en ACTION, ECHO-kommando i samsvar med EN 14906, som inneholder 100 

oktetter med data og uten særskilte RTM-innstillinger. Tabell 14.15 viser innholdet av rammen som 

REDCR har sendt. 

Tabell 14.15 

Eksempel på ramme for ACTION, ECHO-anmodning 

O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Private LID  Forbindelsesadresse for spesifikk DSRC-

VU 

3    
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O
k

te
tt

 n
r.

 

Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

4    

5    

6 MAC Control field  Kommando-PDU 

7 LLC Control field  Utsendt ACn-kommando, n bit 

8 Fragmentation header  Ingen fragmentering 

9 ACTION.request 

 SEQUENCE { 

 ACTION-anmodning (ECHO) 

 OPTION indicator   Access Credentials finnes ikke 

 OPTION indicator   ACTION-parameter finnes 

 OPTION indicator   IID finnes ikke 

 Mode BOOLEAN   Svar forventes 

10  EID INTEGER (0..127,…)  Ingen utvidelse, EID = 0 (System) 

11  ActionType INTEGER (0..127,…)  Ingen utvidelse, anmodning om 

handlingstype ECHO 

12 ActionParameter CONTAINER {  Ingen utvidelse, Container Choice = 2 

13  Ingen utvidelse. Strenglengde = 100 

oktetter 

14   Data som skal besvares (echo) 

…  … 

113 }}  

114 FCS  Sekvens for rammekontroll 

115  

116 Flag  Sluttflagg 

DSC_58  Når DSRC-VU mottar ECHO-anmodningen, sender den et ECHO-svar med 100 oktetter med data som 

gjenspeiler mottatt kommando, i samsvar med ISO 14906, uten særskilte innstillinger for RTM. Tabell 

14.16 viser et eksempel på koding på bitnivå.   
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Tabell 14.16 

Eksempel på ramme for ACTION, ECHO-svar 

O
k

te
tt

 n
r.

 
Attributt/felt Biter i oktett Beskrivelse 

1 FLAG  Startflagg 

2 Private LID  Forbindelsesadresse for spesifikk VU 

3  

4  

5  

6 MAC Control field  Svar-PDU 

7 LLC Control field  ACn-kommando, n-bit 

8 LLC status field  Svar tilgjengelig 

9 Fragmentation header  Ingen fragmentering 

10 ACTION.response 

 SEQUENCE { 

 ACTION-svar (ECHO) 

 OPTION indicator   IID finnes ikke 

 OPTION indicator   Svarparameter finnes 

 OPTION indicator   Return-status finnes ikke 

 Fill BIT STRING (SIZE (1))   Brukes ikke 

11  EID INTEGER (0..127,…)  Ingen utvidelse, EID = 0 (System) 

12 ResponseParameter 

CONTAINER { 

 Ingen utvidelse, Container Choice = 2 

13  Ingen utvidelse. Strenglengde = 100 

oktetter 

14   Besvarte data (echo) 

…  … 

113 }}  

114 FCS  Sekvens for rammekontroll 

115  

116 Flag  Sluttflagg 
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5.5 Samsvar med direktiv 2015/71/EF 

5.5.1 Oversikt 

DSC_59  For å overholde direktiv 2015/719/EF om største vekt og dimensjoner for tunge lastebiler vil 

transaksjonsprotokollen for å overføre OWS-data over 5,8 GHz DSRC-grensesnittforbindelsen være den 

samme som den som brukes til RTM-data (se 5.4.1); den eneste forskjellen er at objektidentifikatoren som 

gjelder TARV-standarden, vil peke på standarden ISO 15638, del 20, som handler om veiing om bord og 

veiesystemer montert i kjøretøyet (WOB/OWS). 

5.5.2 Kommandoer 

DSC_60  Kommandoene som brukes til en OWS-transaksjonen vil være de samme som de som benyttes i en RTM-

transaksjon. 

5.5.3 Kommandosekvens for avlesning 

DSC_61  Kommandosekvens for avlesning av OWS-data vil være den samme som for RTM-data. 

5.5.4 Datastrukturer 

DSC_62  Innholdsdata (OWS-data) består av en sammenkjeding av 

1.  EncryptedOwsPayload-data, som er en kryptering av OwsPayload definert i ASN.1 i nr. 5.5.5. 

Krypteringsmetoden skal være den samme som for RtmData, som angitt i tillegg 11, 

2.  DSRCSecurityData, beregnet med samme algoritmer som for RtmData, som angitt i tillegg 11.  
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5.5.5 ASN.1-modul for OWS DSRC-transaksjon 

DSC_63.  ASN.1-modulen for DSRC-dataene i RTM-applikasjonen er definert slik: 
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5.5.6 Elementer av OwsData, utførte handlinger og definisjoner 

Elementene i OwsData er definert for å være i samsvar med direktiv 2015/719/EF om største vekt og dimensjoner for 

tunge lastebiler. De har følgende betydning: 

— recordedWeight representerer den samlede målte vekten av tunge lastebiler med en oppløsning på 10 kg som 

definert i EN ISO 14906. For eksempel representerer verdien 2500 en vekt på 25 tonn. 

— axlesConfiguration representerer konfigurasjonen av en tung lastebil i form av antall aksler. Konfigurasjonen 

defineres med en bitmaske på 20 biter (en utvidelse i forhold til EN ISO 14906). 

 En bitmaske på 2 biter representerer konfigurasjonen av en aksel med følgende format: 

— Verdien 00B betyr at verdien er «ikke tilgjengelig» fordi kjøretøyet ikke har utstyr til å registrere vekten på 

akselen. 

— Verdien 01B betyr at akselen ikke finnes. 

— Verdien 10B betyr at akselen finnes, og at vekten er beregnet og registrert og angis i feltet 

axlesRecordedWeight. 

— Verdien 11B er forbeholdt framtidig bruk. 

 De siste 4 bitene er forbeholdt framtidig bruk. 

Antall aksler  

Antall aksler på trekkbil Antall aksler på tilhenger  

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 

RFU 

(4 biter) 

— axlesRecordedWeight representerer den spesifikke vekten som er registrert for hver enkelt aksel med en 

oppløsning på 10 kg. Det brukes to oktetter for hver aksel. For eksempel representerer verdien 150 en vekt på 

1 500 kg. 

De andre datatypene er definert i nr. 5.4.5. 

5.5.7 Mekanismer for dataoverføring 

DSC_64  Mekanismen for overføring av OWS-data mellom avleseren og DSRC-enheten i kjøretøyet skal være den 

samme som for RTM-data (se 5.4.6). 

DSC_65  Dataoverføringen mellom den plattformen som registrerer dataene for største vekt og DSRC-enheten i 

kjøretøyet, skal bygge på den fysiske forbindelsen og grensesnittene og protokollen definert i nr. 5.6. 

5.6 Dataoverføring mellom kjøretøyenhetens DSRC-modul og kjøretøyenheten 

5.6.1 Fysisk forbindelse og grensesnitt 

DSC_66  Forbindelsen mellom kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul (VU og DSRC-VU) kan være i 

form av enten fysisk kabel eller trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde basert på Bluetooth v4.0 BLE. 

DSC_67  Uavhengig av valget av den fysiske forbindelsen og grensesnittet skal følgende krav være oppfylt: 

DSC_68 a)  For å sikre at forskjellige leverandører kan inngå kontrakt om å levere kjøretøyenheter og 

kjøretøyenhetens DSRC-modul, samt forskjellige partier av DSRC-moduler, skal forbindelsen mellom 

kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul være av typen åpen standard. Kjøretøyenhetens 

forbindelse til DSRC-modulen skal skje enten 

i)  ved bruk av fast kabel på minst 2 meter med godkjent hannkontakt av typen Straight DIN 41612 

H11 Connector med 11 stifter fra DSRC-modulen som passer til en lignende DIN/ISO-godkjent 

hunnkontakt fra kjøretøyenheten,  
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ii)  ved bruk av Bluetooth Low Energy (BLE), eller 

iii)  ved bruk av en standard ISO 11898- eller SAE J1939-kontakt. 

DSC_69 b)  Definisjonen av grensesnitt og forbindelsen mellom kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul 

skal støtte applikasjonsprotokollkommandoene definert i nr. 5.6.2. 

DSC_70 c)  Kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul må ha kapasitet til dataoverføring via forbindelsen i 

praktisk drift når det gjelder ytelse og strømforsyning. 

5.6.2 Applikasjonsprotokoll 

DSC_71  Applikasjonsprotokollen mellom kjøretøyenhetens innretning for fjernkommunikasjon og kjøretøyenhetens 

DSRC-modul har ansvar for periodisk overføring av fjernkommunikasjonsdata fra kjøretøyenheten til 

DSRC-modulen. 

DSC_72  Følgende sentrale kommandoer er identifisert: 

1.  Initialisering av kommunikasjonsforbindelsen — Anmodning 

2.  Initialisering av kommunikasjonsforbindelsen — Svar 

3.  Sending av data med identifikator for RTM-applikasjon og innhold definert i RTM-data 

4.  Kvittering for dataene 

5.  Avslutning av kommunikasjonsforbindelsen — Anmodning 

6.  Avslutning av kommunikasjonsforbindelsen — Svar 

DSC_73  I ASN1.0 kan de tidligere kommandoene defineres som følger: 
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DSC_74  Kommandoene og parametrene beskrives slik: 

—  brukes til å initialisere kommunikasjons-

forbindelsen. Kommandoen sendes av kjøretøyenheten til kjøretøyenhetens DSRC-modul. 

LinkIdentifier fastsettes av kjøretøyenheten og sendes til kjøretøyenhetens DSRC-modul for å spore en 

bestemt kommunikasjonsforbindelse. 

 (Merk: Dette er å støtte framtidige forbindelser og andre applikasjoner/moduler som veiing om bord.) 

—  brukes av kjøretøyenhetens DSRC-modul til å 

gi svar på anmodningen om å initialisere kommunikasjonsforbindelsen. Kommandoen sendes av 

kjøretøyenhetens DSRC-modul til kjøretøyenheten. Kommandoen gir resultatet av initialiseringen som 

svar = 1 (vellykket) eller = 0 (mislykket). 

DSC_75  Initialisering av kommunikasjonsforbindelsen skal bare foretas etter installering, kalibrering og start av 

motor eller etter at kjøretøyenheten er slått på. 

—  brukes av kjøretøyenheten til å sende signerte RCDTData (dvs. 

fjernkommunikasjonsdata) til kjøretøyenhetens DSRC-modul. Dataene blir sendt hvert 60. sekund. 

Parameteren DataTransactionId identifiserer den spesifikke dataoverføringen. LinkIdentifier brukes 

også til å sikre at den relevante forbindelsen er riktig. 

—  sendes av kjøretøyenhetens DSRC-modul for å gi tilbakemelding til 

kjøretøyenheten for mottak av dataene fra en -kommando identifisert ved 

parameteren DataTransactionId. Svarparameteren er 1 (vellykket) eller = 0 (mislykket). Dersom en 

kjøretøyenhet mottar mer enn tre svar som er lik 0, eller dersom kjøretøyenheten ikke mottar en RCDT 

Data Acknowledgment for en tidligere sendt RCDT- Send Data med en bestemt DataTransactionId, vil 

kjøretøyenheten generere og registrere en hendelse. 

—  sendes av kjøretøyenheten til kjøretøyenhetens 

DSRC-modul for å avslutte en forbindelse for en bestemt LinkIdentifier. 

DSC_76  Ved ny start av kjøretøyenhetens DSRC-modul eller en kjøretøyenhet bør alle eksisterende 

kommunikasjonsforbindelser fjernes, ettersom det kan være forbindelser som «henger» på grunn av 

plutselig avstenging av en kjøretøyenhet. 

—  sendes av kjøretøyenhetens DSRC-modul til 

kjøretøyenheten for å bekrefte anmodningen om kjøretøyenhetens avslutning av forbindelsen for den 

bestemte LinkIdentifier. 

5.7 Feilhåndtering 

5.7.1 Registrering og kommunikasjon av data i kjøretøyenhetens DSRC-modul 

DSC_77 Dataene, som allerede er sikret, skal leveres av VUSM-funksjonen til kjøretøyenhetens DSRC-modul. 

VUSM skal verifisere at dataene som er registrert i kjøretøyenhetens DSRC-modul, er korrekt registrert. 

Registrering og rapportering av eventuelle feil i overføring av data fra kjøretøyenheten til minnet i 

kjøretøyenhetens DSRC-modul skal registreres med typen EventFaultType og enum-verdien satt til ‘62’H 

(feil ved kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon) sammen med tidsstempelet. 

DSC_78  Kjøretøyenheten skal vedlikeholde en fil som identifiseres med et entydig navn som inspektørene enkelt 

kan identifisere i forbindelse med registrering av «interne kommunikasjonsfeil i kjøretøyenhet». 

DSC_79  Dersom VUPM forsøker å innhente VU-data fra sikkerhetsmodulen (for å sende til kjøretøyenhetens 

DSRC-modul), men ikke lykkes i dette, skal den registrere denne feilen med typen EventFaultType og en 

enum-verdi satt til ‘62’H (feil ved kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon) sammen med 

tidsstempelet. Feil i kommunikasjonen oppdages når meldingen  ikke er 

mottatt for den tilknyttede (dvs. med samme DataTransactionId i -

meldingene)  mer enn tre ganger etter hverandre. 

5.7.2 Feil ved trådløs kommunikasjon 

DSC_80  Håndtering av kommunikasjonsfeil skal være i samsvar med de tilknyttede DSRC-standardene, det vil si 

EN 300 674-1, EN 12253, EN 12795, EN 12834 og de relevante parametrene i EN 13372.  
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5.7.2.1 Krypterings-  og signaturfei l  

DSC_81  Krypterings- og signaturfeil skal håndteres i samsvar med tillegg 11, Felles sikkerhetsordninger, og 

forekommer ikke i feilmeldinger knyttet til DSRC-overføring av data. 

5.7.2.2 Registrering av fe i l  

DSRC-mediet er en dynamisk trådløs kommunikasjon i et miljø med usikre atmosfæriske forhold og 

interferensforhold, særlig i kombinasjonene «bærbar REDCR» og «kjøretøy i bevegelse», som er aktuell for denne 

anvendelsen. Det er derfor nødvendig å fastslå forskjellen mellom en «lesefeil» og en «feiltilstand». I en transaksjon 

over et trådløst grensesnitt er lesefeil normalt, og konsekvensen er vanligvis å forsøke på nytt, f.eks. ny kringkasting av 

BST og å forsøke sekvensen på nytt, noe som i de fleste tilfeller vil føre til en vellykket kommunikasjonsforbindelse 

og overføring av data, med mindre målet beveger seg ut av rekkevidden i løpet av den tiden det tar å overføre på nytt. 

(En vellykket forekomst av en lesing kan ha omfattet flere forsøk og nye forsøk.) 

Lesefeil kan skyldes at antennene ikke var paret riktig (feil «pekeretning»), at en av antennene er skjermet — dette kan 

være tilsiktet, men kan også skyldes fysisk tilstedeværelse av et annet kjøretøy, radiostøy, særlig fra ca. 5,8 GHz WIFI 

eller andre offentlige trådløse kommunikasjonsnett, eller skyldes forstyrrelser fra radar eller vanskelige atmosfæriske 

forhold (f.eks. ved tordenvær), eller rett og slett at man beveger seg utenfor rekkevidden for DSRC-kommunikasjon. 

Enkeltstående forekomster av lesefeil kan ut fra sin egenart ikke registreres, kort og godt fordi kommunikasjonen ikke 

fant sted. 

Dersom representanten for vedkommende kontollmyndigheter velger ut et kjøretøy og forsøker å avlese dets DSRC-

VU, men det ikke lykkes å overføre data, kan imidlertid denne feilen ha skjedd som følge av et bevisst ulovlig inngrep, 

og derfor må representanten for vedkommende kontollmyndigheter kunne registrere feilen samt varsle kolleger lenger 

fram om at det kan være en overtredelse. Kollegene kan deretter stanse kjøretøyet og foreta en fysisk inspeksjon. Siden 

det ikke har vært noen vellykket kommunikasjon, kan imidlertid ikke kjøretøyenhetens DSRC-modul levere data om 

feilen. Slik rapportering skal derfor være en funksjon av utformingen av REDCR-utstyret. 

En «lesefeil» er derfor teknisk forskjellig fra en «feil». I denne forbindelse er en «feil» det samme som mottak av en 

feilaktig verdi. 

Data som overføres til kjøretøyenhetens DSRC-modul, er allerede sikret når de leveres, og må derfor verifiseres av den 

som leverer dataene (se nr. 5.4). 

Data som deretter overføres via luftgrensesnittet, kontrolleres med sykliske redundanskontroller (CRC) på 

kommunikasjonsnivå. Dersom CRC godkjenner dataene, er de korrekte. Dersom CRC ikke godkjenner dataene, 

oversendes dataene på nytt. Sannsynligheten for at dataene passerer en CRC feilaktig, er statistisk så lite sannsynlig at 

det kan ses bort fra. 

Dersom CRC ikke godkjenner og det ikke er tid til å sende på nytt og motta de korrekte dataene, vil resultatet ikke 

være en feil, men en forekomst av en bestemt type lesefeil. 

De eneste betydningsfulle «feildataene» som kan registreres, er dataene for antall vellykkede initialiseringer av 

transaksjoner som skjer, som ikke resulterer i en vellykket overføring av data til REDCR. 

DSC_82  REDCR skal derfor registrere med tidsstempel det antall ganger der initialiseringsfasen av en DSRC-

avlesning er vellykket, men der transaksjonen ble avbrutt før dataene ble vellykket mottatt av REDCR. 

Disse dataene skal være tilgjengelige for representanten for vedkommende kontrollmyndighet og skal lagres 

i minnet til REDCR-utstyret. Dette oppnås ved hjelp av produktets utforming eller i henhold til 

spesifikasjonen fra en vedkommende kontrollmyndighet. 

De eneste betydningsfulle «feildataene» som kan registreres, er antall ganger REDCR ikke klarer å 

dekryptere de mottatte dataene. Det bør imidlertid bemerkes at dette bare vil gjelde effektiviteten til 

REDCR-programvaren. Dataene kan være teknisk dekryptert, uten å gi mening rent semantisk. 
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DSC_83  REDCR skal derfor registrere med tidsstempel det antall ganger den har forsøkt, men mislyktes i å 

dekryptere data som er mottatt over DSRC-grensesnittet. 

6.  PRØVING AV IBRUKTAKING OG PERIODISK INSPEKSJON FOR FUNKSJONEN FOR FJERNKOMMUNIKASJON 

6.1 Generelt 

DSC_84  To typer prøvinger fastsatt for funksjonen for fjernkommunikasjon: 

1)  En ECHO-prøving for å validere den trådløse kommunikasjonskanalen DSRC-REDCR >>-:-<DSRC-

VU. 

2)  En sikkerhetsprøving fra begynnelse til slutt for å sikre at et verkstedkort er i stand til å få tilgang til det 

krypterte og signerte datainnholdet som er opprettet av kjøretøyenheten og overført over den trådløse 

kommunikasjonskanalen. 

6.2 ECHO 

Dette avsnittet inneholder bestemmelser som er utformet spesifikt til prøving bare av at DSRC-REDCR >-:-<DSRC-VU 

er funksjonelt aktivt. 

Formålet med ECHO-kommandoen er å gjøre det mulig for verksteder eller anlegg for typegodkjenningsprøving å 

undersøke om DSRC-forbindelsen fungerer uten å måtte ha tilgang til sikkerhetsopplysninger. Derfor trenger 

prøvingsutstyret utelukkende å være i stand til å initialisere en DSRC-kommunikasjon (sende en BST med AID = 2) 

og deretter sende ECHO-kommandoen og, dersom man antar at DSRC fungerer, motta ECHO-svaret. Se nr. 5.4.8 for 

nærmere opplysninger. Forutsatt at den mottar dette svaret på riktig måte, kan DSRC-forbindelsen (DSRC-REDCR >-:-

<DSRC-VU godkjennes som å fungere korrekt. 

6.3 Prøvinger for å validere sikkert datainnhold 

DSC_85  Formålet med denne prøvingen er å validere datastrømmens sikkerhet fra begynnelse til slutt. En DSRC-

prøvingsavleser kreves til slik prøving. DSRC-prøvingsavleseren utfører den samme funksjonen og brukes 

med de samme spesifikasjonene som den avleseren som brukes av kontrollmyndighetene, med den 

forskjellen at det skal brukes et verkstedkort til å autentisere brukeren av DSRC-prøvingsavleseren i stedet 

for et kontrollkort. Prøvingen kan utføres etter første aktivering av en smart fartsskriver, eller ved slutten av 

kalibreringen. Etter aktivering skal kjøretøyenheten generere og oversende de sikrede dataene for tidlig 

påvisning til kjøretøyenhetens DSRC-modul. 

DSC_86  Verkstedpersonalet skal plassere DSRC-prøvingsavleseren mellom 2 og 10 meter foran kjøretøyet. 

DSC_87  Verkstedpersonalet setter deretter inn et verkstedkort i DSRC-prøvingsavleseren for å be om avlesning av 

dataene for tidlig påvisning i kjøretøyenheten. Etter en vellykket avlesning får verkstedpersonalet tilgang til 

de mottatte dataene for å sikre at deres integritet er validert, og at de er dekryptert. 

 _____  
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1.  DEFINISJONER 

I dette tillegg menes med 

smart fartsskriversystem det som er definert i dette vedlegg (kapittel 1 definisjon bbb), 

førstegenerasjons fartsskriversystem det som er definert i denne forordning (artikkel 2 definisjon 1), 

annengenerasjons fartsskriversystem det som er definert i denne forordning (artikkel 2 definisjon 7), 

innføringsdato det som er definert i dette vedlegg (kapittel 1 definisjon ccc), 

intelligent reservert enhet (IDE) utstyr som brukes til å overføre data, som definert i tillegg 7 til dette vedlegg. 

2.  GENERELLE BESTEMMELSER 

2.1. Oversikt over overgangen 

Innledningen til dette vedlegg gir en oversikt over overgangen mellom første- og annengenerasjons fartsskriversystemer. 

I tillegg til bestemmelsene i denne innledningen gjelder følgende: 

— Førstegenerasjons bevegelsesfølere vil ikke virke sammen med annengenerasjons kjøretøyenheter. 

— Annengenerasjons bevegelsesfølere vil begynne å bli montert i kjøretøyer samtidig som annengenerasjons 

kjøretøyenheter 

— Dataoverførings- og kalibreringsutstyr vil måtte utvikles for å støtte bruk av begge generasjoner av fartsskrivere og 

fartsskriverkort.  
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2.2. Samvirkingsevne mellom kjøretøyenhet og kort 

Det forutsettes at førstegenerasjons fartsskriverkort virker sammen med førstegenerasjons kjøretøyenheter (i samsvar 

med vedlegg 1B til denne forordning), mens annengenerasjons fartsskriverkort virker sammen med annengenerasjons 

kjøretøyenheter (i samsvar med vedlegg 1C til denne forordning). I tillegg får kravene nedenfor anvendelse. 

MIG_001  Unntatt som fastsatt i krav MIG_004 og MIG_005 kan førstegenerasjons fartsskriverkort fortsatt brukes i 

annengenerasjons kjøretøyenheter fram til deres utløpsdato. Innehaverne kan imidlertid be om at de skiftes 

ut med annengenerasjons fartsskriverkort så snart de foreligger. 

MIG_002  Annengenerasjons kjøretøyenheter skal kunne bruke ethvert gyldig førstegenerasjons sjåfør-, kontroll og 

foretakskort som er satt inn. 

MIG_003  Et verksted kan fjerne denne muligheten for alltid i slike kjøretøyenheter, slik at førstegenerasjons 

fartsskriverkort ikke godtas lenger. Dette kan bare skje etter at Europakommisjonen har igangsatt en prosess 

med sikte på å be verksteder om å gjøre dette, for eksempel ved hver periodiske inspeksjon av 

fartsskriveren. 

MIG_004  Annengenerasjons kjøretøyenheter skal bare kunne bruke annengenerasjons verkstedkort. 

MIG_005  For å bestemme funksjonsinnstilling skal annengenerasjons kjøretøyenheter bare ta hensyn til de typene av 

gyldige kort som er satt inn, uavhengig av generasjon. 

MIG_006  Alle gyldige annengenerasjons fartsskriverkort skal kunne brukes i førstegenerasjons kjøretøyenheter på 

nøyaktig samme måte som et førstegenerasjons fartsskriverkort av samme type. 

2.3. Samvirkingsevne mellom kjøretøyenhet og bevegelsesføler 

Det forutsettes at førstegenerasjons bevegelsesfølere virker sammen med førstegenerasjons kjøretøyenheter, mens 

annengenerasjons bevegelsesfølere virker sammen med annengenerasjons kjøretøyenheter. I tillegg får kravene nedenfor 

anvendelse: 

MIG_007  Annengenerasjons kjøretøyenheter vil ikke kunne pares og brukes sammen med førstegenerasjons 

bevegelsesfølere. 

MIG_008  Annengenerasjons bevegelsesfølere kan pares og brukes sammen med bare annengenerasjons 

kjøretøyenheter, eller med kjøretøyenheter av begge generasjoner. 

2.4. Samvirkingsevne mellom kjøretøyenheter, fartsskriverkort og utstyr for overføring av data 

MIG_009  Utstyr for overføring av data kan brukes sammen med bare én generasjon av kjøretøyenheter og 

fartsskriverkort, eller med begge. 

2.4.1 Direkte overføring fra kort av IDE-enhet 

MIG_010  Data skal overføres av IDE-enheten fra fartsskriverkort av én generasjon som er satt inn i deres kortlesere, 

ved hjelp av sikkerhetsordningene og dataoverføringsprotokollen for denne generasjonen, og overførte data 

skal ha det formatet som er definert for denne generasjonen. 

MIG_011  For å gi kontrollmyndigheter utenfor EU mulighet til å kontrollere førere skal det også være mulig å 

overføre annengenerasjons sjåførkort (og verkstedkort) på nøyaktig samme måte som førstegenerasjons 

sjåførkort (og verkstedkort). Slik overføring skal omfatte: 

— ikke-signerte grunnleggende filers  og , 

— ikke-signerte grunnleggende filers (førstegenerasjons)  og ,  
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— de andre grunnleggende filene med applikasjonsdata (innenfor  DF) som overføringsprotokollen 

for førstegenerasjons kort ber om. Disse opplysningene skal sikres med en elektronisk signatur, i 

samsvar med førstegenerasjons sikkerhetsordninger. 

Slik overføring skal ikke omfatte grunnleggende filer med applikasjonsdata som bare finnes på annen-

generasjons sjåførkort (og verkstedkort) (grunnleggende filer med applikasjonsdata innenfor  

DF). 

2.4.2 Overføring av kort via en kjøretøyenhet 

MIG_012  Data skal overføres fra et annengenerasjons kort som er satt inn i en førstegenerasjons kjøretøyenhet ved 

hjelp av førstegenerasjons dataoverføringsprotokoll. Kortet skal svare på kjøretøyenhetens kommandoer på 

nøyaktig samme måte som et førstegenerasjons kort, og overførte data skal ha samme format som data som 

overføres fra et førstegenerasjons kort. 

MIG_013  Data skal overføres fra et førstegenerasjons kort som er satt inn i en annengenerasjon kjøretøyenhet, ved 

hjelp av dataoverføringsprotokollen definert i tillegg 7 til dette vedlegg. Kjøretøyenheten skal sende 

kommandoer til kortet akkurat samme måte som en førstegenerasjons kjøretøyenhet, og overførte data skal 

være i samsvar med det formatet som er definert for førstegenerasjons kort. 

2.4.3 Overføring fra en kjøretøyenhet 

MIG_014  Data skal overføres fra annengenerasjons kjøretøyenheter ved hjelp av annengenerasjons sikkerhets-

ordninger og dataoverføringsprotokollen definert i tillegg 7 til dette vedlegg. 

MIG_015  For å gi kontrollmyndigheter utenfor EU mulighet til å kontrollere førere og verksteder utenfor EU mulighet 

til å overføre data fra kjøretøyenheter kan det gis mulighet til å overføre data fra annengenerasjons 

kjøretøyenheter ved hjelp av førstegenerasjons sikkerhetsordninger og førstegenerasjons dataoverførings-

protokoll. De overførte dataene skal ha samme format som dataene som overføres fra en førstegenerasjons 

kjøretøyenhet. Denne muligheten kan velges ved hjelp av kommandoer på menyen. 

2.5. Samvirkingsevne mellom kjøretøyenhet og kalibreringsutstyr 

MIG_016  Kalibreringsutstyret skal kunne utføre kalibrering av hver generasjon av fartsskrivere ved hjelp av den 

aktuelle generasjonens kalibreringsprotokoll. Kalibreringsutstyret kan brukes sammen med bare én 

generasjon av fartsskrivere, eller med begge. 

3.  HOVEDTRINNENE I PERIODEN FØR INNFØRINGSDATOEN 

MIG_017  Prøvingsnøkler og prøvingssertifikater skal være tilgjengelige for produsentene senest 30 måneder før 

innføringsdatoen. 

MIG_018  Samvirkingsprøvinger skal være klare til å settes i gang dersom produsentene ber om det, senest  

15 måneder før innføringsdatoen. 

MIG_019  Offentlige nøkler og sertifikater skal være tilgjengelige for produsentene senest 12 måneder før 

innføringsdatoen. 

MIG_020  Medlemsstatene skal kunne utstede annengenerasjons verkstedkort senest tre måneder før 

innføringsdatoen. 

MIG_021  Medlemsstatene skal kunne utstede alle typer annengenerasjons fartsskriverkort senest én måned før 

innføringsdatoen. 

4.  BESTEMMELSER OM PERIODEN ETTER INNFØRINGSDATOEN 

MIG_022  Etter innføringsdatoen skal medlemsstatene bare utstede annengenerasjons fartsskriverkort. 
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MIG_023  Produsenter av kjøretøyenheter/bevegelsesfølere skal kunne produsere førstegenerasjons kjøretøyenheter/ 

bevegelsesfølere så lenge de er i bruk i praksis, slik at komponenter med feil kan skiftes ut. 

MIG_024  Produsenter av kjøretøyenheter/bevegelsesfølere skal kunne søke om og få opprettholdt typegodkjenning av 

typer av førstegenerasjons kjøretøyenheter/bevegelsesfølere som allerede er typegodkjent. 

 _____  
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1.  FORKORTELSER OG REFERANSEDOKUMENTER 

1.1. Forkortelser 

TBD Skal defineres («To Be Defined») 

VU Kjøretøyenhet («Vehicle Unit») 

1.2. Referansestandarder 

ISO16844-3 Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface  
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2.  ADAPTERENS GENERELLE EGENSKAPER OG FUNKSJONER 

2.1. Generelle beskrivelse av adapteren 

ADA_001  Adapteren skal tilføre en tilkoplet kjøretøyenhet sikrede bevegelsesdata som til enhver tid viser kjøretøyets 

hastighet og tilbakelagte strekning. 

Adapteren er bare ment for kjøretøyer som er pålagt å ha en fartsskriver i samsvar med denne forordning. 

Den skal installeres og brukes bare i den type kjøretøyer som er definert i definisjon yy) «adapter» i vedlegg 

1C, der det ikke er mekanisk mulig å installere noen annen type eksisterende bevegelsesføler som ellers er i 

samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg og dets tillegg 1–16. 

Adapteren skal ikke mekanisk koples til en bevegelig del av kjøretøyet, men koples til impulsene for 

hastighet/strekning som genereres av integrerte følere eller alternative grensesnitt. 

ADA_002  En typegodkjent bevegelsesføler (i henhold til bestemmelsene i dette vedlegg 1C avsnitt 8 – Typegod-

kjenning av fartsskrivere og fartsskriverkort) skal monteres i adapterens hus, som også skal inneholde en 

impulsomformer som overfører inngående impulser til den innebygde bevegelsesføleren. Den innebygde 

bevegelsesføleren skal koples til kjøretøyenheten slik at grensesnittet mellom kjøretøyenheten og adapteren 

oppfyller kravene i ISO 16844-3. 

2.2. Funksjoner 

ADA_003  Adapteren skal ha følgende funksjoner: 

— grensesnitt mot og tilpasning av inngående hastighetsimpulser, 

— tilførsel av innkommende impulser til den innebygde bevegelsesføleren, 

— alle funksjonene i den innebygde bevegelsesføleren, slik at sikrede bevegelsesdata tilføres 

kjøretøyenheten. 

2.3. Sikkerhet 

ADA_004  Adapteren skal ikke være sikkerhetssertifisert i henhold til de generelle sikkerhetsmålene for 

bevegelsesføleren som definert i tillegg 10 til dette vedlegg. I stedet får sikkerhetskravene angitt i avsnitt 4.4 

i dette tillegg anvendelse. 

3.  KRAV TIL FARTSSKRIVEREN NÅR EN ADAPTER ER INSTALLERT 

Kravene i de følgende kapitlene angir hvordan kravene i dette vedlegg skal fortolkes når en adapter brukes. De 

tilhørende kravnumrene i vedlegg 1C er angitt i parentes. 

ADA_005  Fartsskriveren i alle kjøretøyer som er utstyrt med en adapter, skal overholde alle bestemmelser i dette 

vedlegg, med mindre annet angis i dette tillegg. 

ADA_006  Når en adapter er installert, omfatter fartsskriveren kabler, adapteren (herunder en bevegelsesføler) og en 

kjøretøyenhet (01). 

ADA_007  Fartsskriverens funksjon for avdekking av hendelser og/eller feil endres som følger: 

— Hendelsen «brudd på strømforsyningen» skal utløses av kjøretøyenheten når denne ikke er i 

kalibreringsmodus, dersom strømforsyningen i den innebygde bevegelsesføleren avbrytes i mer enn  

200 ms (millisekunder) [79]. 

— Hendelsen «feil i bevegelsesdata» skal utløses av kjøretøyenheten ved brudd i den normale dataflyten 

mellom den innebygde bevegelsesføleren og kjøretøyenheten og/eller ved feil i dataintegritet  

eller dataautentisering under datautveksling mellom den innebygde bevegelsesføleren og kjøretøyen-

heten [83].  
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— Hendelsen «forsøk på sikkerhetsbrudd» skal utløses av kjøretøyenheten ved enhver annen hendelse som 

berører sikkerheten til bevegelsesføleren når denne ikke er i kalibreringsmodus [85]. 

— «Fartsskriverfeil» skal utløses av kjøretøyenheten når denne ikke er i kalibreringsmodus, ved alle feil i 

den innebygde bevegelsesføleren [88]. 

ADA_008  De adapterfeilene som er relatert til den innebygde bevegelsesføleren, skal kunne registreres av 

fartsskriveren [88]. 

ADA_009  Kjøretøyenhetens kalibreringsfunksjon skal muliggjøre automatisk sammenkopling av den innebygde 

bevegelsesføleren og kjøretøyenheten [202, 204]. 

4.  KONSTRUKSJONS- OG FUNKSJONSKRAV TIL ADAPTEREN 

4.1. Tilkopling og tilpasning av inngående hastighetsimpulser 

ADA_011  Adapterens inngangsgrensesnitt skal akseptere frekvensimpulser som tilsvarer kjøretøyets hastighet og 

tilbakelagte strekning. Elektriske egenskaper for de innkommende impulsene skal defineres av produsenten. 

Med tilpasninger som bare er tilgjengelige for produsenten av adapteren og det godkjente verkstedet som 

installerer adapteren, skal det om nødvendig være mulig å foreta en riktig tilkopling mellom adapterens 

inngangssignal og kjøretøyet. 

ADA_012  Adapterens inngangsgrensesnitt skal om nødvendig kunne multiplisere eller dividere frekvensimpulsene fra 

de innkommende hastighetsimpulsene med en fast faktor for å tilpasse signalet til det k-faktorintervallet som 

er definert i dette vedlegg (4000 til 25 000 impulser/km). Den faste faktoren kan bare programmeres av 

produsenten av adapteren og det godkjente verkstedet som installerer adapteren. 

4.2. Tilførsel av innkommende impulser til den innebygde bevegelsesføleren 

ADA_013  De innkommende impulsene, eventuelt tilpasset som angitt ovenfor, skal tilføres til den innebygde 

bevegelsesføleren slik at alle inngående impulser registreres av bevegelsesføleren. 

4.3. Innebygd bevegelsesføler 

ADA_014  Den innebygde bevegelsesføleren skal aktiveres av de tilførte impulsene, slik at den kan generere 

bevegelsesdata som nøyaktig tilsvarer kjøretøyets bevegelse, som om den var mekanisk tilkoplet til en 

bevegelig del av kjøretøyet. 

ADA_015  Den innebygde bevegelsesfølerens identifikasjonsdata skal anvendes av kjøretøyenheten for å identifisere 

adapteren [95]. 

ADA_016  Installasjonsdata som lagres i den innebygde bevegelsesføleren, skal anses som adapterens installasjonsdata 

[122]. 

4.4. Sikkerhetskrav 

ADA_017  Adapterens hus skal konstrueres slik at det ikke kan åpnes. Det skal forsegles slik at forsøk på fysiske 

inngrep lett kan oppdages (f.eks. gjennom visuell inspeksjon, se ADA_035). Forseglinger skal oppfylle 

samme krav som forseglinger til bevegelsesføleren [398- 406]. 

ADA_018  Det skal ikke være mulig å fjerne den innebygde bevegelsesføleren fra adapteren uten å bryte 

forseglingen(e) på adapterens hus eller bryte forseglingen mellom føleren og adapterens hus (se ADA_034). 

ADA_019  Adapteren skal sikre at bevegelsesdata bare kan beregnes på grunnlag av og utledes fra adapterens 

inngangssignal.  
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4.5. Ytelsesegenskaper 

ADA_020  Adapteren skal være fullt funksjonsdyktig i fuktighetsområdet definert av produsenten. 

ADA_021  Adapteren skal være fullt funksjonsdyktig i fuktighetsområdet 10 % til 90 % [214]. 

ADA_022  Adapteren skal være beskyttet mot overspenning, polvending av strømforsyningen og kortslutning [216]. 

ADA_023  Adapteren skal enten: 

— reagere på et magnetfelt som forstyrrer påvisning av kjøretøyets bevegelse. I slike tilfeller vil 

kjøretøyenheten registrere og lagre en feil ved føler [88], eller 

— benytte et følerelement som er beskyttet mot, eller ikke påvirkes av, magnetfelt [217]. 

ADA_024  Adapteren skal være i samsvar med det internasjonale reglementet UN-ECE R10, med henblikk på 

elektromagnetisk kompatibilitet, og skal være beskyttet mot elektrostatiske utladninger og transienter [218]. 

4.6. Materialer 

ADA_025  Adapteren skal overholde beskyttelsesgrad (skal defineres av produsentene, avhengig av installasjonssted) 

[220, 221]. 

ADA_026  Fargen på adapterens hus skal være gul. 

4.7. Merking 

ADA_027  På adapteren skal det festes en merkeplate med følgende opplysninger: 

— navn på og adresse til produsenten av adapteren, 

— produsentens delenummer og adapterens produksjonsår, 

— typegodkjenningsmerke for adapteren eller fartsskriveren som inneholder adapteren, 

— installeringsdato for adapteren, 

— understellsnummer på det kjøretøyet der adapteren er installert. 

ADA_028  Merkeplaten skal også vise følgende opplysninger (dersom de ikke kan avleses direkte på utsiden av den 

innebygde bevegelsesføleren): 

— navn på produsenten av den innebygde bevegelsesføleren, 

— produsentens delenummer og den innebygde bevegelsesfølerens produksjonsår, 

— typegodkjenningsmerke for den innebygde bevegelsesføleren. 

5.  INSTALLERING AV FARTSSKRIVER NÅR DET BRUKES ADAPTER 

5.1. Installering 

ADA_029  Adaptere som skal installeres i kjøretøyer, skal bare installeres av kjøretøyprodusenter eller av godkjente 

verksteder som er godkjent for å installere, aktivere og kalibrere digitale og smarte fartsskrivere. 

ADA_030  Slike godkjente verksteder som installerer adapteren, skal justere inngangsgrensesnittet og velge divisjons-

forholdet for inngangssignalet (dersom det er relevant).  
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ADA_031  Slike godkjente verksteder som installerer adapteren, skal forsegle adapterens hus. 

ADA_032  Adapteren skal monteres nærmest mulig den delen av kjøretøyet som tilfører det de innkommende 

impulsene. 

ADA_033  Kablene som tilfører adapteren strøm, skal være røde (positiv tilførsel) og svarte (jordet). 

5.2. Forsegling 

ADA_034  Følgende krav gjelder for forsegling: 

— Adapterens hus skal forsegles (se ADA_017). 

— Den innebygde bevegelsesfølerens hus skal forsegles til adapterens hus, med mindre det ikke er mulig å 

fjerne føleren fra adapterens hus uten å bryte forseglingen(e) på adapterens hus (se ADA_018). 

— Adapterens hus skal forsegles til kjøretøyet. 

— Forbindelsen mellom adapteren og utstyret som tilfører det innkommende impulser, skal forsegles i 

begge ender (i den grad det med rimelighet er mulig). 

6.  KONTROLLER, INSPEKSJONER OG REPARASJONER 

6.1. Periodiske inspeksjoner 

ADA_035  Når det brukes en adapter, skal hver periodiske inspeksjon (med periodisk inspeksjon menes inspeksjon i 

samsvar med krav [409] til krav [413] i vedlegg 1C) av fartsskriveren omfatte følgende kontroller: 

— kontroll av at adapteren er påført relevant typegodkjenningsmerke, 

— kontroll av at forseglingene på adapteren og dets koplinger er intakte, 

— kontroll av at adapteren er installert som angitt på installasjonsplaten, 

— kontroll av at adapteren er installert som angitt av produsenten av adapteren og/eller kjøretøyet, 

— kontroll av at det er tillatt å montere en adapter på det inspiserte kjøretøyet. 

ADA_036  Disse inspeksjonene skal omfatte kalibrering og utskifting av alle forseglinger, uansett tilstand. 

7.  TYPEGODKJENNING AV FARTSSKRIVER NÅR DET BRUKES ADAPTER 

7.1. Alminnelige bestemmelser 

ADA_037  Fartsskrivere skal framlegges intakte, med adapter, ved søknad om typegodkjenning [425]. 

ADA_038  Enhver adapter skal framlegges med sikte på en selvstendig typegodkjenning eller typegodkjenning som en 

komponent i en fartsskriver. 

ADA_039  Slik typegodkjenning skal omfatte funksjonsprøving med adapteren. Positive resultater fra hver av disse 

prøvingene skal angis i et egnet sertifikat [426]. 
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7.2. Funksjonssertifikat 

ADA_040  Et funksjonssertifikat for en adapter eller en fartsskriver med en adapter skal ikke leveres til produsenten av 

adapteren før minst alle følgende funksjonsprøvinger er avsluttet med vellykket resultat: 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1. Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Riktigheten av dokumentasjonen for adapteren  

2. Visuell inspeksjon 

2.1. Samsvar mellom adapteren og dokumentasjonen  

2.2. Identifikasjon / merking av adapteren ADA_027, ADA_028 

2.3 Adapterens materialer [219]–[223] 

ADA_026 

2.4. Forsegling ADA_017, ADA_018, 

ADA_034 

3. Funksjonsprøvinger 

3.1 Overføring av hastighetsimpulser til den innebygde bevegelsesføleren ADA_013 

3.2 Tilkopling og tilpasning av inngående hastighetsimpulser ADA_011, ADA_012 

3.3 Bevegelsesmålingens nøyaktighet [30]–[35], [217] 

4. Miljøprøvinger 

4.1 Produsentens prøvingsresultater Resultater av produsentens miljøprøvinger ADA_020, ADA_021, 

ADA_022, ADA_024 

5. Elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og mottakelighet Kontroller samsvar med direktiv 2006/28/EF ADA_024 

5.2 Produsentens prøvingsresultater Resultater av produsentens miljøprøvinger ADA_024 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/844 

av 27. mai 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for 

passasjerskip(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(1), 

særlig artikkel 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Noen av de internasjonale konvensjonene som definert i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 2009/45/EF er blitt endret. 

2) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2009/45/EF kan vedleggene til nevnte direktiv endres med henblikk på å 

anvende endringene som er gjort i de internasjonale konvensjonene. 

3) Direktiv 2009/45/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra 

skip («COSS») nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002(2) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2009/45/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2017 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 28.5.2016, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av 

5.4.2018, s. 7. 

(1) EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS) og om endring av forordningene om sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (EFT L 324 av 

29.11.2002, s. 1). 

2018/EØS/47/07 
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Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 2009/45/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel II-1 gjøres følgende endringer: 

a)  Ny regel II-1/A-1/4 skal lyde: 

«4 Vern mot støy 

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FRA OG MED 1. JANUAR 2018 

.1  Skip med bruttotonnasje (BRT) 1 600 eller mer skal bygges på en måte som gir redusert støy om bord og 

verner besetningen mot støy i samsvar med IMOs regelverk for støynivåer om bord på skip, vedtatt av 

sjøsikkerhetskomiteen ved resolusjon MSC.337(91), eventuelt endret av IMO.» 

b)  Regel II-1/C/6.2.2.2 skal lyde: 

«.2.2 være i stand til å legge roret over fra 35° på den ene siden til 35° på den andre siden når skipet har sitt største 

dypgående og går i største vanlige fart forover, og under de samme forhold, fra 35° på hver side til 30° på den 

andre siden i løpet av høyst 28 sekunder. Dersom det ikke er mulig å vise at dette kravet er oppfylt under 

prøvinger til sjøs når skipet har sitt største dypgående og går forover med en fart som svarer til antall maksimale 

kontinuerlige omdreininger på hovedmotoren og maksimal propellstigning, kan en av følgende metoder anvendes 

for å vise at skip, uansett konstruksjonsdato, oppfyller dette kravet: 

.1  under prøvinger til sjøs med skipet på rett kjøl og roret helt under vann mens det går forover med en fart som 

svarer til antall maksimale kontinuerlige omdreininger på hovedmotoren og maksimal konstruksjonsbestemt 

propellstigning, eller 

.2  dersom det ikke er mulig å foreta prøvinger til sjøs med roret helt under vann, skal en egnet fart forover 

beregnes på grunnlag av den del av rorbladet som befinner seg under vann, ved de lastetilstander som gjelder 

for den foreslåtte prøvingen til sjøs. Den beregnede farten forover skal gi en kraft og et dreiemoment på 

hovedstyremaskinen som er minst like stort som dersom prøvingen utføres når skipet har sitt største 

dypgående og går forover med en fart som svarer til antall maksimale omdreininger på hovedmotoren og 

maksimal konstruksjonsbestemt propellstigning, eller 

.3  det er foretatt en pålitelig beregning av kraften og dreiemomentet på roret under prøvingens lastetilstander 

som er ekstrapolert til tilstanden med full last. Skipets fart skal svare til antall maksimale kontinuerlige 

omdreininger på hovedmotoren og maksimal konstruksjonsbestemt propellstigning.» 

c)  Regel II-1/C/6.3.2 skal lyde: 

«.2 være i stand til å legge roret over fra 15° på den ene siden til 15° på den andre siden i løpet av høyst 60 sekunder når 

skipet har sitt største dypgående og er i halv vanlig fart forover, eller 7 knop, dersom dette er mer. Dersom det ikke 

er mulig å vise at dette kravet er oppfylt under prøvinger til sjøs når skipet har sitt største dypgående og er i fart 

forover ved halve av den farten som svarer til antall maksimale kontinuerlige omdreininger på hovedmotoren og 

maksimal konstruksjonsbestemt propellstigning, eller 7 knop, dersom dette er mer, kan en av følgende metoder 

anvendes for å vise at skip, uansett konstruksjonsdato, oppfyller dette kravet: 

.1  under prøvinger til sjøs med skipet på rett kjøl og roret helt under vann mens det er i fart forover ved halve av 

den farten som svarer til antall maksimale kontinuerlige omdreininger på hovedmotoren og maksimal 

konstruksjonsbestemt propellstigning, eller 7 knop, dersom dette er mer, eller  
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.2  dersom det ikke er mulig å foreta prøvinger til sjøs med roret helt under vann, skal en egnet fart forover 

beregnes på grunnlag av den del av rorbladet som befinner seg under vann, ved de lastetilstander som gjelder 

for den foreslåtte prøvingen til sjøs. Den beregnede farten forover skal føre til en kraft og et dreiemoment på 

hjelpestyremaskinen som er minst like stort som dersom prøvingen utføres når skipet ved sitt største dypgående 

er i fart forover ved halve den farten som svarer til antall maksimale kontinuerlige omdreininger på 

hovedmotoren og maksimal konstruksjonsbestemt propellstigning, eller 7 knop, dersom dette er mer, eller 

.3  det er foretatt en pålitelig beregning av kraften og dreiemomentet på roret under prøvingens lastetilstand som er 

ekstrapolert til tilstanden med full last.» 

d)  I regel II-1/C/15 skal undertittelen lyde: 

«NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM IKKE OMFATTES AV REGEL II-1/A-1/4» 

2)  I kapittel II-2 gjøres følgende endringer: 

a)  Ny regel II-2/A/2.28 og II-2/A/2.29 skal lyde: 

«.28 Med henblikk på gjennomføring av regel II-2/B/9a menes med brannspjeld en innretning montert i en 

ventilasjonskanal som under normale forhold er åpen slik at luft kan sirkulere i kanalen, og som lukkes ved brann, 

slik at luftsirkulasjonen stopper, noe som begrenser brannspredningen. I forbindelse med ovennevnte definisjon 

kan følgende betegnelser forekomme: 

.1  med automatisk brannspjeld menes et brannspjeld som lukkes automatisk når det eksponeres for produkter av 

en brann, 

.2  med manuelt brannspjeld menes et brannspjeld som er beregnet på manuelt å åpnes og lukkes av besetningen 

ved brannspjeldet, og 

.3  med fjernbetjent brannspjeld menes et brannspjeld som lukkes av besetningen ved hjelp av en 

betjeningsinnretning plassert på avstand fra brannspjeldet som reguleres. 

.29  Med henblikk på gjennomføring av regel II-2/B/9a menes med røykspjeld en innretning montert i en 

ventilasjonskanal som under normale forhold er åpen slik at luft kan sirkulere i kanalen, og som lukkes ved brann, 

slik at luftsirkulasjonen stopper, noe som begrenser spredningen av røyk og varme gasser. Et røykspjeld forventes 

ikke å bidra til brannmotstanden i en brannsikret skillevegg som det går en ventilasjonskanal gjennom. I 

forbindelse med ovennevnte definisjon kan følgende betegnelser forekomme: 

.1  med automatisk røykspjeld menes et røykspjeld som lukkes automatisk når det eksponeres for røyk eller varme 

gasser, 

.2  med manuelt røykspjeld menes et røykspjeld som er beregnet på manuelt å åpnes og lukkes av besetningen ved 

selve røykspjeldet, og 

.3  med fjernbetjent røykspjeld menes et røykspjeld som lukkes av besetningen ved hjelp av en 

betjeningsinnretning plassert på avstand fra røykspjeldet som reguleres.» 

b)  Regel II-2/A/6.8.2.1 skal lyde: 

«.1 de brannfarlige delene av forbrenningsmotorer som brukes til skipets hovedframdrift og kraftproduksjon, og for 

skip bygd 1. januar 2018 eller senere, de brannfarlige delene av alle forbrenningsmotorer.» 

c)  I regel II-2/A/11.1 skal innledende tekst lyde: 

«.1 For skip bygd før 1. juli 2019 skal brannmannsutstyr bestå av følgende:» 

d)  Ny regel II-2/A/11.1.1.3 og II-2/A/11.1a skal lyde: 

«.1.3 Bærbare pusteapparater med trykkluft som inngår i brannmannsutstyret, skal innen 1. juli 2019 oppfylle kravene i 

kapittel 3 nr. 2.1.2.2 i regelverket for brannvernsystemer. 
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.1 For skip bygd fra og med 1. juli 2019 skal brannmannsutstyret oppfylle kravene i regelverket for 

brannvernsystemer.» 

e)  Ny regel II-2/A/11.4a skal lyde: 

«.4a  Brannmenns kommunikasjonsutstyr: 

 På skip som skal ha minst ett sett brannmannsutstyr om bord, og som er bygd fra og med 1. januar 2018, skal det 

for hver brannpatrulje finnes minst to bærbare toveis radiotelefonapparater om bord, slik at de kan kommunisere. 

For LNG-drevne skip eller roro-passasjerskip med lukkede roro-lasterom eller spesiallasterom skal de bærbare 

toveis radiotelefonapparatene være eksplosjonssikre eller egensikre. Skip bygd før 1. januar 2018 skal oppfylle 

kravene i denne regel senest ved den første besiktelsen etter 1. juli 2019.» 

f)  Ny regel II-2/A/15.2.6 skal lyde: 

«.6  På skip som omfattes av regel II-2/A/11, skal beholdere til pusteutstyr som er blitt brukt under øvelser, etterfylles 

eller skiftes ut før avgang.» 

g)  Regel II-2/B/5.1 skal lyde: 

«.1  I tillegg til å overholde de særskilte bestemmelsene for brannmotstand for skott og dekk nevnt andre steder i 

denne del skal skott og dekk minst ha en brannmotstand som fastsatt i tabell 5.1 eller 5.1.a) og 5.2 eller 5.2.a), alt 

etter hva som er relevant. 

 Ved godkjenning av konstruksjonsmessige forholdsregler for brannvern i nye skip skal det tas hensyn til risikoen 

for overføring av varme mellom varmebroer ved skjæringslinjepunkter og der termiske sperreinnretninger 

avsluttes.» 

h)  I regel II-2/B/5.4 innsettes følgende tabell 5.1.a etter tabell 5.1: 

 «Følgende tabell får anvendelse på ALLE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FRA OG MED 1. JANUAR 2018: 

Tabell 5.1.a 

Brannmotstand for skott som skiller tilstøtende rom 

Rom  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Kontrollstasjoner (1) A-0e A-0 60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * A-60 

Korridorer (2)  Ce B-0e A-0e 

B-0e 

B-0e A-60 A-15 A-60 A-15 

A-0d 

* A-30 

Rom i innredningen (3)   Ce A-0e 

B-0e 

B-0e A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d 

* A-30 

A-0d 

Trapper (4)    A-0e 

B-0e 

A-0e 

B-0e 

A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d 

* A-30 

Arbeidsrom (lav risiko) (5)     Ce A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Maskinrom i kategori A (6)      * A-0 A-0 A-60 * A-60 
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Rom  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Andre maskinrom (7)       A-0b A-0 A-0 * A-0 

Lasterom (8)        * A-0 * A-0 

Arbeidsrom (høy risiko) (9)         A-0b * A-30 

Åpent dekk (10)           A-0 

Spesiallasterom og 

roro-lasterom 

(11)           A-30» 

i)  I regel II-2/B/5.4 innsettes følgende tabell 5.2.a) etter tabell 5.2: 

 «Følgende tabell får anvendelse på ALLE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FRA OG MED 1. JANUAR 2018: 

Tabell.5.2.a) 

Brannmotstand for dekk som skiller tilstøtende rom 

Rom under ↓ 
Rom → 

over 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Kontrollstasjoner (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-60 

Korridorer (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Rom i innredningen (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

A-0d 

Trapper (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Arbeidsrom (lav risiko) (5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Maskinrom i kategori A (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60f A-30 A-60 * A-60 

Andre maskinrom (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * A-0 

Lasterom (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * A-0 

Arbeidsrom (høy risiko) (9) A-60 A-30 

A-0d 

A-30 

A-0d 

A-30 

A-0d 

A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Åpent dekk (10) * * * * * * * * * — A-0 

Spesiallasterom og 

roro-lasterom 

(11) A-60 A-30 A-30 

A-0d 

A-30 A-0 A-60 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30 
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 Noter til tabell 5.1, 5.1.a), 5.2 og 5.2.a): 

(a) Avklaring av hva som gjelder, framgår av regel II-2/B/3 og 8. 

(b) Dersom rom er i samme tallkategori og betegnelsen b forekommer, kreves skott eller dekk av klasse som vist i 

tabellen bare når de tilstøtende rommene er for forskjellig formål, f.eks. i kategori (9). For en bysse som støter til 

en bysse, kreves ikke skott, men for en bysse som støter til et malingsrom, kreves et «A-0»-skott. 

(c) Skott som skiller styrehus og bestikklugarer fra hverandre, kan være av «B-0»-standard. 

(d) Se nr. .2.3 og .2.4 i denne regel. 

(e) Ved anvendelse av regel 2.1.2 skal «B-0» og «C», når de forekommer i tabell 5.1 og 5.1.a), leses som «A-0». 

(f) Brannisolasjon behøver ikke monteres dersom maskinrom i kategori (7) har liten eller ingen brannfare. 

(*)  Når en stjerne forekommer i tabellene, skal skillet være av stål eller annet likeverdig materiale, men behøver ikke 

være av klasse «A»-standard. I skip bygd fra og med 1. januar 2003 der det i et annet dekk enn dekk i rom i 

kategori (10) bores hull for innføring av elektriske kabler, rør og ventilasjonskanaler, skal slike gjennomføringer 

gjøres tette for å forhindre bevegelse av flammer og røyk. Skiller mellom kontrollstasjoner (nødgeneratorer) og 

åpent dekk kan ha luftinntaksåpninger uten lukkeinnretninger, med mindre det er montert et fast 

brannslokkingssystem for gass. Ved anvendelse av regel II-2/B/2.1.2 skal en stjerne, når den forekommer i tabell 

5.2 og 5.2.a), unntatt i kategori (8) og (10), leses som «A-0». 

j)  Ny regel II-2/B/6.3.4 skal lyde: 

«SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FRA OG MED 1. JANUAR 2018 

.3.4  Det skal finnes to rømningsveier fra maskinrommets hovedverksted. Minst én av disse rømningsveiene skal gi 

sammenhengende beskyttelse mot brann til et sikkert sted utenfor maskinrommet.» 

k)  Tittelen på regel II-2/B/9 skal lyde: 

«9 Ventilasjonssystemer for skip bygd før 1. januar 2018 (R 32)» 

l)  Ny regel II-2/B/9a skal lyde: 

«9a  Ventilasjonssystemer på skip 

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FRA OG MED 1. JANUAR 2018 

.1 Generelt 

.1  Ventilasjonskanaler, herunder enkel- og dobbeltveggede kanaler, skal være av stål eller tilsvarende 

materiale, bortsett fra fleksible korte belger med en lengde på høyst 600 mm som brukes til å forbinde vifter 

med kanalene i rom med klimaanlegg. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i nr. 1.6, skal ethvert annet 

materiale som brukes til bygging av kanaler, herunder isolasjonsmateriale, også være ikke-brennbart. Korte 

kanaler med en lengde på høyst 2 meter og med et fritt tverrsnittsareal (med fritt tverrsnittsareal menes 

arealet beregnet på grunnlag av selve kanalens innvendige mål og ikke isolasjonen, også når det gjelder 

forhåndsisolerte kanaler) på høyst 0,02 m2, behøver imidlertid ikke å være av stål eller tilsvarende materiale, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

.1  kanalene skal være av ikke-brennbart materiale som innvendig og utvendig kan kles med membraner 

med lav flammespredningsevne, og som i hvert tilfelle har en brennverdi på høyst 45 MJ/m2 av 
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overflatearealet for tykkelsen som er brukt. Brennverdien skal beregnes i samsvar med anbefalingene 

offentliggjort av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, særlig ISO 1716:2002 «Reaction to 

the fire tests for building products – Determination of the heat of combustion». 

.2  kanalene brukes bare i enden av ventilasjonsinnretningen, og 

.3  kanalene er ikke plassert nærmere enn 600 mm målt i kanalens lengderetning fra en åpning i et skille i 

klasse «A» eller «B», herunder gjennomgående takkledninger i klasse «B». 

.2  Følgende innretninger skal prøves i samsvar med regelverket for brannprøvingsmetoder: 

.1  brannspjeld, herunder relevante betjeningsinnretninger, selv om prøving ikke er påkrevd for brannspjeld 

plassert i den nedre enden av kanalen i avtrekkskanaler for komfyrer i bysser, som må være av stål og 

kunne stoppe trekken i kanalen, og 

.2  kanalgjennomføringer i skiller i klasse «A», selv om prøving ikke er nødvendig når stålhylser er direkte 

sammenføyd med ventilasjonskanaler ved hjelp av naglede eller påskrudde flenser eller ved sveising. 

.3  Brannspjeld skal være lett tilgjengelige. Dersom de er plassert bak takkledninger eller garneringer, skal 

disse takkledningene eller garneringene være utstyrt med en inspeksjonsdør som viser brannspjeldets 

identifikasjonsnummer. Brannspjeldets identifikasjonsnummer skal også finnes på eventuelle 

fjernbetjeningsinnretninger. 

.4  Ventilasjonskanaler skal være utstyrt med inspeksjons- og rengjøringsluker. Lukene skal være plassert nær 

brannspjeldene. 

.5  Hovedinntakene og -uttakene i ventilasjonssystemer skal kunne lukkes fra utsiden av rommet som 

ventileres. Lukkeinnretningen skal være lett tilgjengelig samt være utstyrt med merking som er tydelig og 

ikke kan slettes, og det skal framgå om den er åpen eller lukket. 

.6  Brennbare pakninger i ventilasjonskanalers flensforbindelser er ikke tillatt innenfor en avstand på 600 mm 

fra åpninger i skiller i klasse «A» eller «B» og i kanaler som skal være av klasse «A». 

.7  Mellom to lukkede rom skal det ikke plasseres ventilasjonsåpninger eller ventilasjonskanaler, med mindre 

det er tillatt i henhold til regel II-2/B/7.7. 

.2 Plassering av kanaler 

.1  Ventilasjonssystemene for maskinrom i kategori A, kjøretøyrom, roro-lasterom, bysser, spesiallasterom og 

lasterom skal være atskilt fra hverandre og fra ventilasjonssystemene som betjener andre rom. 

Bysseventilasjonssystemene i passasjerskip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, behøver imidlertid ikke 

å være fullstendig atskilt fra andre ventilasjonssystemer, men kan betjenes av separate kanaler fra en 

ventilasjonsenhet som betjener andre rom. I slike tilfeller skal det være montert et automatisk brannspjeld i 

bysseventilasjonskanalen nær ventilasjonsenheten. 

.2  Kanaler for ventilasjon av maskinrom i kategori A, bysser, kjøretøyrom, roro-lasterom eller spesiallasterom 

skal ikke gå gjennom rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner, med mindre de oppfyller 

kravene i nr. .2.4. 

.3  Kanaler for ventilasjon av rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner skal ikke gå gjennom 

maskinrom i kategori A, bysser, kjøretøyrom, roro-lasterom eller spesiallasterom, med mindre de oppfyller 

kravene i nr. .2.4. 

.4  Dersom det er tillatt i henhold til nr. .2.2 og .2.3, skal kanalene enten: 

.1.1  være laget av stål med en tykkelse på minst 3 mm for kanaler med et fritt tverrsnittsareal på mindre 

enn 0,075 m2, minst 4 mm for kanaler med et fritt tverrsnittsareal på mellom 0,075 m2 og 0,45 m2 og 

minst 5 mm for kanaler med et fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,45 m2,   
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.1.2  ha hensiktsmessige støtter og avstiving, 

.1.3  være utstyrt med automatiske brannspjeld nær avgrensningene de går gjennom, og 

.1.4  være isolert til «A-60»-standard fra avgrensningene av rommene de betjener, til et punkt minst  

5 meter bortenfor hvert brannspjeld, 

eller 

.2.1  være laget av stål i samsvar med nr. .2.4.1.1 og .2.4.1.2 og 

.2.2  være isolert til «A-60»-standard gjennom rommene de går gjennom, unntatt kanaler som går gjennom 

rom i kategori (9) eller (10) som definert i regel II-2/B/4.2.2. 

.5  Med hensyn til nr. .2.4.1.4 og .2.4.2.2 skal kanaler være isolert på hele den utvendige tverrsnittsoverflaten. 

Kanaler som ligger utenfor, men støter opp til det nevnte rommet, og som deler én eller flere overflater med 

det, skal anses for å gå gjennom nevnte rom, og skal være isolert på den overflaten de har felles med 

rommet i en lengde på 450 mm forbi kanalen (det finnes skisser av denne plasseringen i kapittel II-2 i den 

enhetlige tolkningen av SOLAS-konvensjonen (MSC.1/Circ. 1276). 

.6  Dersom det er nødvendig at en ventilasjonskanal går gjennom et skille i en vertikal hovedsone, skal det 

være montert et automatisk brannspjeld i umiddelbar nærhet av skillet. Spjeldet skal også kunne lukkes 

manuelt fra begge sider av skillet. Betjeningsinnretningen skal være lett tilgjengelig og klart og tydelig 

merket. Kanalen mellom skillet og spjeldet skal være av stål i samsvar med nr. .2.4.1.1 og .2.4.1.2, og skal 

være isolert til minst samme brannmotstand som skillet den går gjennom. Spjeldet skal minst på én side av 

skillet være utstyrt med en synlig indikator som viser om det er åpent eller lukket. 

.3 Nærmere opplysninger om brannspjeld og kanalgjennomføringer 

.1  Kanaler som går gjennom skiller i klasse «A», skal oppfylle følgende krav: 

.1  dersom en tynnvegget kanal med et fritt tverrsnittsareal på 0,02 m2 eller mindre passerer gjennom skiller 

i klasse «A», skal åpningen være foret med en stålplatehylse med en tykkelse på minst 3 mm og en 

lengde på minst 200 mm, helst med 100 mm på hver side av skottet, eller når det gjelder dekk, helt lagt 

på undersiden av dekket der gjennomføringen er, 

.2  dersom ventilasjonskanaler med et fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,02 m2, men ikke mer enn 0,075 m2, 

går gjennom skiller i klasse «A», skal åpningene være fôret med stålplatehylser. Kanalene og hylsene 

skal ha en tykkelse på minst 3 mm og en lengde på minst 900 mm. Ved gjennomføring gjennom skott 

skal denne lengden helst være fordelt med 450 mm på hver side av skottet. Disse kanalene, eller hylser 

som fôrer slike kanaler, skal ha brannisolasjon. Isolasjonen skal ha minst samme brannmotstand som 

skillet som kanalen går gjennom, og 

.3  det skal være montert automatiske brannspjeld i alle kanaler med et fritt tverrsnittsareal på mer enn 

0,075 m2 som går gjennom skiller i klasse «A». Hvert spjeld skal være montert nær skillet der 

gjennomføringen er, og kanalen mellom spjeldet og skillet der gjennomføringen er, skal være laget av 

stål i samsvar med nr. .2.4.2.1 og .2.4.2.2. Brannspjeldet skal fungere automatisk, men skal også kunne 

lukkes manuelt fra begge sider av skillet. Spjeldet skal være utstyrt med en synlig indikator som viser 

om det er åpent eller lukket. Brannspjeld kreves likevel ikke der kanaler går gjennom rom omgitt av 

skiller i klasse «A» uten å betjene disse rommene, forutsatt at kanalene har samme brannmotstand som 

skillene de går gjennom. En kanal med et tverrsnittsareal på mer enn 0,075 m2 må ikke deles opp i 

mindre kanaler ved en gjennomføring i et skille i klasse «A» og deretter føres sammen igjen i den 

opprinnelige kanalen etter at den er ført gjennom skillet, med det som formål å unngå å installere 

spjeldet som kreves i henhold til denne bestemmelsen.  
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.2  Ventilasjonskanaler med et fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,02 m² som går gjennom skott i klasse «B», 

skal være fôret med stålplatehylser med en lengde på 900 mm, helst fordelt med 450 mm på hver side av 

skottene, med mindre kanalen er laget av stål i denne lengden. 

.3  Alle brannspjeld skal kunne betjenes manuelt. Spjeldene skal være utstyrt med en mekanisk innretning som 

gjør det mulig å utløse dem umiddelbart, eller de skal kunne lukkes elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk. 

Alle spjeld skal kunne betjenes manuelt fra begge sider av skillet. Automatiske brannspjeld, også de som 

kan fjernbetjenes, skal ha en feilsikringsinnretning som lukker spjeldet ved brann, og også ved strømbrudd 

eller ved tap av hydraulisk eller pneumatisk trykk. Fjernbetjente brannspjeld skal kunne åpnes igjen manuelt 

på spjeldet. 

.4 Ventilasjonssystemer for passasjerskip som fører mer enn 36 passasjerer 

.1  I tillegg til kravene i nr. .1, .2 og .3 skal ventilasjonssystemer for passasjerskip som fører mer enn 36 

passasjerer, også oppfylle følgende krav: 

.1  I alminnelighet skal ventilasjonsvifter være slik plassert at kanalene til de forskjellige rommene holdes 

innenfor samme vertikale hovedsone. 

.2  Trapperom skal betjenes av et uavhengig ventilasjonsvifte- og kanalsystem (avtrekk og tilførsel) som 

ikke skal betjene andre rom i ventilasjonssystemet. 

.3  Uansett tverrsnitt skal kanaler som betjener flere rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner 

på et mellomdekk, i nærheten av det stedet der kanalen går gjennom hvert dekk som betjener nevnte 

rom, være utstyrt med et automatisk røykspjeld som også skal kunne lukkes manuelt fra det beskyttede 

dekket over spjeldet. Dersom en vifte betjener mer enn ett mellomdekksrom gjennom separate kanaler 

innenfor en vertikal hovedsone, og hver betjener ett enkelt mellomdekksrom, skal hver kanal være 

utstyrt med et manuelt røykspjeld montert nær viften. 

.4  Vertikale kanaler skal ved behov være isolert i henhold til tabell 4.1 og 4.2. Kanalene skal være isolert i 

samsvar med kravene som gjelder for dekkene mellom rommet de betjener og det aktuelle rommet, alt 

etter hva som er relevant. 

.5 Avtrekkskanaler fra komfyrer i bysser 

.1  Krav til passasjerskip som fører mer enn 36 passasjerer 

.1  I tillegg til kravene i nr. .1, .2 og .3 skal avtrekkskanaler fra komfyrer i bysser være konstruert i samsvar 

med nr. .2.4.2.1 og .2.4.2.2 og være isolert til «A-60»-standard i alle rom i innredningen, arbeidsrom 

eller kontrollstasjoner som de går gjennom. De skal også være utstyrt med: 

.1  en fettutskiller som lett kan fjernes for rengjøring, med mindre det er montert et alternativt, godkjent 

fettfjerningssystem, 

.2  et brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen ved sammenføyningen mellom kanalen og 

komfyrens røykhette, som virker automatisk og har fjernbetjening, og i tillegg et fjernbetjent 

brannspjeld plassert i den øvre enden av kanalen nær kanalens utløp, 

.3  en fastmontert innretning til brannslokking inne i kanalen. Brannslokkingssystemene skal være i 

samsvar med anbefalingene fra Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, særlig ISO 

15371:2009 «Ships and marine technology – Fire-extinguishing systems for protection of galley 

cooking equipment», 

.4  fjernbetjeningsinnretninger til å stenge av avtrekksvifter og tilførselsvifter, til å betjene 

brannspjeldene nevnt i nr. .5.1.1.2 og til å betjene brannslokkingssystemet, som skal være plassert 

på et sted utenfor byssen nær inngangen til byssen. Dersom det er installert et system med flere 

forgreninger, skal det finnes en fjernbetjeningsinnretning ved ovennevnte betjeningsinnretninger til 
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å lukke alle forgreningene som har avtrekk gjennom den samme hovedkanalen før det slippes et 

brannslokkingsmiddel ut i systemet, og 

.5  hensiktsmessig plasserte inspeksjons- og rengjøringsluker, herunder en nær avtrekksviften og en 

montert i den nedre enden der fett samles opp. 

.2  Avtrekkskanaler fra komfyrer som er installert på åpne dekk, skal oppfylle kravene i nr. .5.1.1 når de går 

gjennom rom i innredningen eller rom som inneholder brennbare materialer. 

.2  Krav til passasjerskip som fører høyst 36 passasjerer 

 Når avtrekkskanaler fra komfyrer i bysser går gjennom rom i innredningen eller rom som inneholder 

brennbare materialer, skal disse kanalene være konstruert i samsvar med nr. .2.4.1.1 og nr. .2.4.1.2. Hver 

avtrekkskanal skal være utstyrt med: 

.1  en fettutskiller som lett kan fjernes for rengjøring, 

.2  et brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen ved sammenføyningen mellom kanalen og 

komfyrens røykhette, som virker automatisk og har fjernbetjening, og i tillegg et fjernbetjent 

brannspjeld plassert i den øvre enden av kanalen nær kanalens utløp, 

.3  innretninger som kan betjenes fra byssen til å stoppe avtrekksvifter og tilførselsvifter, og 

.4  en fastmontert innretning til slokking av brann inne i kanalen. 

.6 Ventilasjonsrom som betjener maskinrom i kategori A, og som inneholder forbrenningsmotorer 

.1  Dersom et ventilasjonsrom betjener bare et tilstøtende maskinrom og det ikke er et brannskille mellom 

ventilasjonsrommet og maskinrommet, skal innretningen for å lukke ventilasjonskanalen eller -kanalene 

som betjener maskinrommet, være plassert utenfor ventilasjonsrommet og maskinrommet. 

.2  Dersom et ventilasjonsrom betjener et maskinrom samt andre rom og er atskilt fra maskinrommet med et 

skille i klasse «A-0», herunder gjennomføringer, kan innretningen for å lukke ventilasjonskanalen eller -

kanalene for maskinrommet være plassert i ventilasjonsrommet. 

.7 Ventilasjonssystemer for vaskerom på passasjerskip som fører mer enn 36 passasjerer 

Avtrekkskanaler fra vaskerom og tørkerom i kategori (13) som definert i regel II-2/B//.2.2 skal være utstyrt 

med: 

.1  filtre som lett kan fjernes for rengjøring, 

.2  et automatisk og fjernbetjent brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen, 

.3  fjernbetjeningsinnretninger til å stenge av avtrekksvifter og tilførselsvifter fra rommet og til å betjene 

brannspjeldet nevnt i nr. .7.2 og 

.4  hensiktsmessig plasserte inspeksjons- og rengjøringsluker.» 

m)  Ny regel II-2/B/13.4, II-2/B/13.5 og II-2/B/13.6 skal lyde: 

«SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FRA OG MED 1. JANUAR 2018 

.4  Et fastmontert branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type, i samsvar med de aktuelle bestemmelser i 

regel II-2/A/9, skal være installert i maskinrom dersom: 

.4.1  installering av automatiske og fjernbetjente systemer og utstyr er blitt godkjent i stedet for kontinuerlig 

bemanning av rommet, og 
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.4.2  hovedframdriftsmaskineriet og tilhørende maskineri, herunder elektrisk hovedforsyningskilde, er utstyrt med 

forskjellige grader av automatisk betjening eller fjernbetjening og er under kontinuerlig bemannet overvåking 

fra et kontrollrom. 

.5  I lukkede rom som inneholder forbrenningsanlegg skal det være installert et fastmontert branndeteksjons- og 

brannalarmsystem av godkjent type, i samsvar med de aktuelle bestemmelser i regel II-2/A/9. 

.6  Med hensyn til det fastmonterte branndeteksjons- og brannalarmsystemet som kreves i henhold til regel II-2/B/13.4 

og 13.5, får følgende anvendelse: 

 Branndeteksjonssystemet skal være slik konstruert og detektorene slik plassert at de hurtig oppdager et 

brannutbrudd i enhver del av disse rommene og under normale driftsforhold for maskineriet og normal variasjon i 

ventilasjon nødvendiggjort av mulig varierende omgivelsestemperaturer. Med unntak av rom med begrenset høyde 

og der slik bruk passer særlig godt, skal deteksjonssystemer som bruker bare varmedetektorer, ikke være tillatt. 

Deteksjonssystemet skal sette i gang akustiske og optiske alarmer som er tydelig forskjellige fra alarmer fra 

eventuelle andre systemer som ikke varsler brann, på tilstrekkelig mange steder til å sikre at alarmen høres og 

observeres på kommandobroen og av en ansvarlig maskinoffiser. 

 Når kommandobroen er ubemannet, skal alarmen lyde på et sted der et ansvarlig besetningsmedlem har vakt. 

 Etter installering skal systemet prøves under varierende driftsforhold for maskinen og ventilasjon.» 

n)  Regel II-2/B/14.1.1.2 skal lyde: 

«.2 Kravene i regel II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 og II-2/B/9a til opprettholdelse av motstandsevnen i vertikale soner får 

tilsvarende anvendelse på dekk og skott som danner de avgrensninger som skiller horisontale soner fra hverandre og 

fra resten av skipet.» 

o)  Regel II-2/B/14.1.2.2 skal lyde: 

«.2 På nye skip bygd før 1. januar 2018 som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som fører 

mer enn 36 passasjerer, skal grenseskottene i spesiallasterom være isolert som fastsatt for rom i kategori (11) i 

tabell 5.1 i regel II-2/B/5 og de horisontale avgrensningene som fastsatt for rom i kategori (11) i tabell 5.2 i regel II-

2/B/5. På skip bygd fra og med 1. januar 2018 og som ikke fører mer enn 36 passasjerer, skal grenseskottene i 

spesiallasterom være isolert som fastsatt for rom i kategori (11) i tabell 5.1a i regel II-2/B/5 og de horisontale 

avgrensningene som fastsatt for rom i kategori (11) i tabell 5.2a i regel II-2/B/5.» 

3)  I kapittel III gjøres følgende endringer: 

a)  Tabellen i regel III/2.6 skal lyde: 

«Rom B C D 

Antall personer (N) 

Antall passasjerer (P) 
> 250 ≤ 250 > 250 ≤ 250 > 250 ≤ 250 

Redningsfarkostens kapasitet(1)(2)(3)(4):       

— eksisterende skip 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N 

— nye skip 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N 

Mann-overbord-båter(4)(5) 1 1 1 1 1 1 
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Rom B C D 

Antall personer (N) 

Antall passasjerer (P) 
> 250 ≤ 250 > 250 ≤ 250 > 250 ≤ 250 

Livbøyer(6) 8 8 8 4 8 4 

Redningsvester(8)(9)(12)(13) 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N 

Redningsvester for barn(9)(13) 0,10 P 0,10 P 0,10 P 0,10 P 0,10 P 0,10 P 

Redningsvester for spedbarn(10)(13) 0,025 P 0,025 P 0,025 P 0,025 P 0,025 P 0,025 P 

Nødbluss(7) 12 12 12 12 6 6 

Linekastingsapparater(14) 1 1 1 1 — — 

Radartranspondere 1 1 1 1 1 1 

Toveis VHF-radiotelefonapparat 3 3 3 3 3 2» 

(1) Redningsfarkoster kan være livbåter eller redningsflåter eller en kombinasjon av disse, i samsvar med bestemmelsene i regel III/2.2. 

Dersom det kan rettferdiggjøres ut fra reisenes beskyttede art og/eller de gunstige klimaforholdene i fartsområdet, idet det tas hensyn til 

anbefalingene i IMO MSC/Circ.1046, kan flaggstatens myndighet godta, dersom dette ikke avvises av vertsstaten: 

a)  oppblåsbare, åpne, vendbare redningsflåter som ikke er i samsvar med nr. 4.2 eller 4.3 i LSA-regelverket, forutsatt at disse 

redningsflåtene fullt ut oppfyller kravene i vedlegg 10 til regelverket for hurtiggående fartøyer av 1994, og for fartøyer bygd fra og 

med 1. januar 2012, vedlegg 11 til regelverket for hurtiggående fartøyer av 2000, 

b)  redningsflåter som ikke oppfyller kravene i nr. 4.2.2.2.1 og 4.2.2.2.2 i LSA-regelverket om isolasjon av redningsflåtens bunn mot 

kulde. 

Redningsfarkoster for eksisterende skip i klasse B, C og D skal være i samsvar med de aktuelle reglene i SOLAS 74 for eksisterende skip, 

med endringer per 17. mars 1998. Roro-passasjerskip skal oppfylle de relevante kravene i regel III/5-1. 

Ett eller flere skipsevakueringssystemer som er i samsvar med avsnitt 6.2 i LSA-regelverket, kan erstatte redningsflåter med tilsvarende 

kapasitet slik tabellen krever, eventuelt inklusive deres utsettingsinnretninger. 

(2) Redningsfarkoster skal, så langt det er praktisk gjennomførbart, være jevnt fordelt på hver side av skipet. 

(3) Redningsfarkostenes samlede kapasitet inklusive supplerende redningsflåter skal være i samsvar med kravene i tabellen ovenfor, dvs. 

1,10 N = 110 % og 1,25 N = 125 % av det samlede antall personer (N) som skipet er sertifisert for å føre. Det skal føres et tilstrekkelig 

antall redningsfarkoster til å sikre at de gjenværende redningsfarkostene i tilfelle en redningsfarkost havarerer eller blir ubrukelig, har plass 

til det samlede antall personer som skipet er sertifisert for å føre. Dersom kravene til stuing av redningsfarkoster i regel III/7.5 ikke er 

oppfylt, kan det kreves ytterligere redningsflåter. 

(4) Antall livbåter og/eller mann-overbord-båter skal være tilstrekkelig til å sikre at det dersom det samlede antall personer som skipet er 

sertifisert for å føre, må forlate skipet, ikke er nødvendig at hver livbåt eller mann-overbord-båt samler mer enn ni redningsflåter. 

(5) Utsettingsinnretninger for livbåter skal oppfylle kravene i regel III/10. 

Dersom en mann-overbord-båt oppfyller kravene i avsnitt 4.5 eller 4.6 i LSA-regelverket, kan den regnes med i kapasiteten til 

redningsfarkostene fastsatt i tabellen ovenfor. 

En livbåt kan godtas som mann-overbord-båt, forutsatt at dens utsettings- og ombordtakingsinnretninger også oppfyller kravene til en 

mann-overbord-båt. 

Minst én av mann-overbord-båtene på roro-passasjerskip skal, dersom det er påkrevd å føre en slik båt, være en hurtig mann-overbord-båt 

som oppfyller kravene i regel III/5-1.3. 

Når flaggstatens myndighet mener at det er fysisk umulig å installere en mann-overbord-båt eller en hurtig mann-overbord-båt på et skip, 

kan skipet fritas fra å føre mann-overbord-båt, forutsatt at skipet oppfyller alle følgende krav: 

a)  Skipet er utstyrt med innretninger som gjør det mulig å ta en hjelpeløs person opp fra vannet, 

b)  ombordtaking av en hjelpeløs person kan observeres fra kommandobroen, og 

c)  skipet er tilstrekkelig manøvreringsdyktig til å gå nær opptil og ta om bord personer under de verst tenkelige forhold. 
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(6) Minst én av livbøyene på hver side skal være utstyrt med en flytende redningsline med lengde lik det som er størst av enten minst to ganger 

høyden fra bøyens stuingssted over vannlinjen ved skipets minste seilingsdypgående, og 30 meter. To livbøyer skal være utstyrt med et 

selvvirkende røyksignal og et selvvirkende lys; de skal kunne utløses raskt fra kommandobroen. De øvrige livbøyene skal være utstyrt med 

selvtennende lys i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.1.2 i LSA-regelverket. 

(7) Nødbluss som oppfyller kravene i avsnitt 3.1 i LSA-regelverket, skal oppbevares på kommandobroen eller styreplassen. 

(8) Det skal finnes en oppblåsbar redningsvest for alle personer som skal utføre arbeid i utsatte områder om bord. Disse oppblåsbare 

redningsvestene kan omfattes av det samlede antallet redningsvester som kreves etter dette direktiv. 

(9) Det skal finnes et antall redningsvester egnet for barn som tilsvarer minst 10 % av antallet passasjerer om bord, eller et høyere antall 

dersom det er nødvendig for å utstyre hvert barn med en redningsvest. 

(10) Det skal finnes et antall redningsvester egnet for spedbarn som tilsvarer minst 2,5 % av antallet passasjerer om bord, eller et høyere antall 

dersom det er nødvendig for å utstyre hvert spedbarn med en redningsvest. 

(11)  Alle skip skal føre et tilstrekkelig antall redningsvester for vakthavende personer og til bruk på avsidesliggende stasjoner for 

redningsfarkoster. Redningsvester for vakthavende personer skal oppbevares på kommandobroen, i maskinkontrollrommet og ved enhver 

annen bemannet vaktpost. 

 Senest ved første periodiske besiktelse etter 1. januar 2012 skal alle passasjerskip overholde bestemmelsene i fotnote 12 og 13. 

(12) Dersom redningsvestene for voksne ikke er utformet slik at de passer for personer med vekt på opptil 140 kg og brystmål på opptil 

1750 mm, skal det finnes en tilstrekkelig mengde tilbehør om bord som gjør det mulig å feste dem til slike personer. 

(13) På alle passasjerskip skal hver redningsvest være utstyrt med lys som oppfyller kravene i nr. 2.2.3 i LSA-regelverket. Alle roro-

passasjerskip skal overholde bestemmelsene i regel III/5.5.2. 

(14) Skip med lengde på mindre enn 24 meter har ikke plikt til å ha linekastingsapparater om bord. 

b)  Ny regel III/9/2a skal lyde: 

«.2a Senest ved den første planlagte tørrdokksetting etter 1. januar 2018, men innen 1. juli 2019, skal 

utsettingsmekanismer for livbåter som utløses ved trykk og som ikke oppfyller kravene i nr. 4.4.7.6.4 til 4.4.7.6.6 i 

LSA-regelverket, erstattes med utstyr som oppfyller kravene i regelverket(*). 

 ___________  

(*) Se retningslinjene for vurdering og utskifting av utsettings- og ombordtakingssystemer for livbåter 

(MSC.1/Circ.1392).» 

c)  Ny regel III/10a skal lyde: 

«10a Ombordtaking av personer fra vannet 

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FRA OG MED 1. JANUAR 2018 

.1  Alle skip skal ha skipsspesifikke planer og framgangsmåter for ombordtaking av personer fra vannet, idet det 

tas hensyn til IMOs retningslinjer(*). I planene og framgangsmåtene skal det angis hvilket utstyr som skal 

brukes for dette formål, og tiltak som skal treffes for å minimere risikoen for personell om bord som deltar i 

ombordtakingen. Skip bygd før 1. januar 2018 skal oppfylle dette kravet ved første periodiske besiktelse av 

sikkerhetsutstyret eller ved fornyelsen av det. 

.2  Roro-passasjerskip som oppfyller kravene i regel III/5-1.4, skal anses å oppfylle kravene i denne regel. 

 ___________  

(*) Retningslinjer for utarbeiding av planer og framgangsmåter for ombordtaking av personer fra vannet 

(MSC.1/Circ.1447).» 

d)  Ny regel III/13.9 skal lyde: 

«.9 Besetningsmedlemmer med ansvar for entring av og redning fra lukkede rom skal delta i en øvelse i entring av og 

redning fra lukkede rom, som skal gjennomføres om bord på skipet med et intervall som skal fastsettes av 

administrasjonen, men minst én gang i året: 

.1  Øvelser i entring av og redning fra lukkede rom 

.1  Øvelser i entring av og redning fra lukkede rom bør planlegges og utføres på en trygg måte, idet det tas 

hensyn til retningslinjene i IMOs anbefalinger(*). 

.2  Hver øvelse i entring av og redning fra lukkede rom skal omfatte: 

.1  kontroll og bruk av personlig verneutstyr som er nødvendig for entring,  
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.2  kontroll og bruk av kommunikasjonsutstyr og -prosedyrer, 

.3  kontroll og bruk av instrumenter til måling av luftkvaliteten i lukkede rom, 

.4  kontroll og bruk av redningsutstyr og -prosedyrer og 

.5  instruksjon i førstehjelp og gjenopplivingsteknikker. 

 ___________  

(*) Se de reviderte anbefalingene for entring av lukkede rom om bord i skip, fastsatt ved IMOs resolusjon A.1050(27).» 

e)  Ny regel III/14 skal lyde: 

«14 Registrering (R 19.5) 

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D: 

.1  Datoen for gjennomføring av mønstringer, nærmere opplysninger om øvelser i evakuering av skipet og 

brannøvelser, øvelser i entring av og redning fra lukkede rom, øvelser med annet redningsutstyr og opplæring 

om bord skal innføres i en dagbok, eventuelt slik det fastsettes av administrasjonen. Dersom full mønstring, 

øvelse eller opplæring ikke er gjennomført på fastsatt tidspunkt, skal en redegjørelse for omstendighetene ved 

og omfanget av den gjennomførte mønstring, øvelse eller opplæring, noteres i dagboken.». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1006 

av 22. juni 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 255/2010 med hensyn til ICAO-bestemmelsene nevnt i artikkel 3 nr. 1(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(1), særlig artikkel 6 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 3 nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010(2) krever at planlegging, samordning og gjennomføring av 

tiltak knyttet til trafikkflytstyring (ATFM) som gjennomføres av partene eller representanter som opptrer på deres 

vegne, som deltar i ATFM-prosesser nevnt i artikkel 1 nr. 3, skal være i samsvar med ICAO-bestemmelsene angitt i 

vedlegget. Vedlegget viser til definisjoner og ulike bestemmelser i vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen av 1944 om 

internasjonal sivil luftfart (Chicago-konvensjonen), nærmere bestemt til den 13. utgaven av juli 2001, herunder endring 

nr. 47. Etter at forordning (EU) nr. 255/2010 ble vedtatt, har ICAO endret en rekke definisjoner og bestemmelser i 

vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen, senest endring nr. 49. 

2) Vedlegget til forordning (EU) nr. 255/2010 viser også til bestemmelser i ICAOs «Regional Supplementary Procedures» 

(Doc 7030), nærmere bestemt til 5. utgave datert 2007. Den 5. utgaven av Doc 7030 er imidlertid datert 2008, og 

henvisningen til utgivelsesdatoen 2007 må rettes. 

3) Henvisningene til Chicago-konvensjonens vedlegg 11 i forordning (EU) nr. 255/2010 og ICAO Doc 7030 bør derfor 

rettes og ajourføres for å overholde medlemsstatenes internasjonale rettslige forpliktelser og sikre sammenheng med 

ICAOs internasjonale rammeregler. 

4) Forordning (EU) nr. 255/2010 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 5 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(3) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 255/2010 skal lyde: 

«VEDLEGG 

Liste over ICAO-bestemmelser om trafikkflytstyring 

1.  Kapittel 3 punkt 3.7.5 («Air Traffic Flow Management») i vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen — «Air Traffic Services» 

(13. utgave, juli 2001, med endring 49). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 23.6.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av 

5.4.2018, s. 8. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring (EUT L 80 av 26.3.2010, 

s. 10). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 

2018/EØS/47/08 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/663 

 

2.  Kapittel 3 («ATS Capacity and Air Traffic Flow Management») i ICAO Doc 4444, «Procedures for Air Navigation 

Services — Air Traffic Management (PANS-ATM)» (15. utgave, 2007). 

3.  Kapittel 8 punkt 8.3 («Exemptions from ATFM slot allocation») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) Regional 

Supplementary Procedures» (5. utgave, 2008). 

4.  Kapittel 8 punkt 8.4 1 c) («Aircraft operator adherence to ATFM measures») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) Regional 

Supplementary Procedures» (5. utgave, 2008). 

5.  Kapittel 2 punkt 2.3.2 («Changes to EOBT») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) Regional Supplementary Procedures» 

(5. utgave, 2008).» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 22. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/963 

av 16. juni 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) ble listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, omhandlet i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005, opprettet. 

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («EASA») oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante for ajourføringen av nevnte liste. 

Relevante opplysninger er også oversendt av tredjestater og internasjonale organisasjoner. Listen bør ajourføres på 

grunnlag av disse opplysningene. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning om å 

pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på listen. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 

(«Flysikkerhetskomiteen»)(3) en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har gitt Flysikkerhetskomiteen oppdaterte opplysninger om de felles samrådene som pågår, innenfor 

rammen av forordning (EF) nr. 2111/2005 og (EF) nr. 473/2006(4), med vedkommende myndigheter og 

luftfartsselskaper i Angola, Botswana, Georgia, Republikken Guinea, India, Indonesia, Iran, Kasakhstan, Madagaskar, 

Mosambik, Sudan, Taiwan, Thailand og Zambia. Kommisjonen har også framlagt opplysninger for Flysikkerhetskomi-

teen om flysikkerhetssituasjonen i Afghanistan, Irak, Republikken Kirgisistan, Libanon, Nepal, Pakistan, Ukraina og 

Zimbabwe og om det faglige samrådet med Den russiske føderasjon. 

6) EASA har framlagt for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen resultatene av analysen av revisjonsrapportene utført av 

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO») innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn. I 

den forbindelse ble medlemsstatene oppfordret til å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper med lisens i 

stater der ICAO har påvist betydelige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har konkludert med betydelige svakheter i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 17.6.2016, s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av 

5.4.2018, s. 9. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

luftfart (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8). 
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sikkerhetstilsynsordningen. I tillegg til de samråd som Kommisjonen har gjennomført i henhold til forordning (EF) 

nr. 2111/2005, vil prioritering av inspeksjoner på bakken gjøre det mulig å framskaffe ytterligere opplysninger om 

sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper med lisens i nevnte stater. 

7) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA») i samsvar 

med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1). 

8) I tillegg har EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter gjennomført i 

stater som berøres av tiltak eller overvåking i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. EASA framla opplysninger om 

at det foreligger planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre sivile 

luftfartsmyndigheters administrative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse saker der gjeldende 

internasjonale standarder for sivil luftfart ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret til å svare bilateralt på nevnte 

anmodninger og samordne med Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten av å gi 

opplysninger til det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom ICAOs SCAN-database (Safety Collaborative 

Assistance Network), om den faglige bistanden som Unionen og dens medlemsstater yter for å forbedre flysikkerheten 

verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen oppdaterte opplysninger om status for SAFAs alarm-

funksjon og om aktuell statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen eller fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA samt fra særlige inspeksjoner og revisjoner utført av 

nasjonale luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse håndhevingstiltak og underrettet Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen om disse. Norge har underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om tiltak som er truffet 

overfor luftfartsselskapet Airwing A/S. 

11) Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe de nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder relevante 

sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Angola 

12) Ved forordning (EF) nr. 474/2006 gis luftfartsselskapet TAAG Angola Airlines, som er sertifisert i Angola, 

driftstillatelse i Unionen for fire luftfartøyer av typen Boeing 737-700 med registreringsmerke D2-TBF, D2-TBG, D2-

TBH og D2-TBJ, tre luftfartøyer av typen Boeing 777-200 med registreringsmerke D2-TED, D2-TEE og D2-TEF og tre 

luftfartøyer av typen Boeing 777-300 med registreringsmerke D2-TEG, D2-TEH og D2-TEI. 

13) TAAG Angola Airlines innga 25. april 2016, gjennom vedkommende myndighet i Angola, Instituto Nacional da Aviação 

Civil («INAVIC»), en anmodning om at et nytt luftfartøy av typen Boeing 777-300 med registreringsmerke D2-TEJ og 

et nytt luftfartøy av typen Boeing 737-700 med registreringsmerke D2-TBK tilføyes i vedlegg В til forordning (EF) 

nr. 474/2006. 

14) I forbindelse med godkjenningen av en tredjestatsoperatør i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(2) har 

TAAG Angola Airlines siden november 2014 vært i kontinuerlig dialog med EASA, og har gitt detaljerte 

faktaopplysninger om sin luftfartøyflåte og sin virksomhet. Denne prosessen endte i en revisjon på stedet av denne 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsvirksomhet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 
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tredjestatsoperatøren mellom 1. og 3. februar 2016. Revisjonsgruppen konstaterte et begrenset antall avvik på nivå 2 og 

én merknad i henhold til Del TCO. TAAG Angola Airlines har framlagt en handlingsplan for korrigerende tiltak for 

EASA, som ble godtatt, og manglene er under utbedring. 

15) Den kontinuerlige dialogen med TAAG Angola Airlines og de detaljerte og nøyaktige opplysningene som TAAG Angola 

Airlines har framlagt om sin flåte og sin virksomhet, samt det positive utfallet av revisjonen på stedet av 

tredjestatsoperatøren, tyder til sammen på at TAAG Angola Airlines er i stand til å bruke sine luftfartøyer av typen 

Boeing 737-700, Boeing 777-200 og 777-300 i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. I tillegg til å 

etterkomme anmodningen fra TAAG Angola Airlines mener Kommisjonen at det derfor er hensiktsmessig å delvis lempe 

på det nåværende driftsforbudet og gi TAAG Angola Airlines tillatelse til å fly til Unionen med alle luftfartøyer i 

selskapets flåte av typen Boeing 737-700, Boeing 777-200 og Boeing 777-300. 

16) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp alle luftfartøyer av typen 

Boeing 737-700 og alle luftfartøyer av typen Boeing 777-200 og 777-300 som tilhører TAAG Angola Airlines, i 

vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 som luftfartøyer har driftstillatelse i Unionen. 

17) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at TAAG Angola Airlines faktisk overholder de gjeldende sikkerhets-

standardene, ved å prioritere inspeksjoner på bakken av dette luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning 

(EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Botswana 

18) Den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana («CAAB») har ved brev av 23. desember 2015 framlagt opplysninger for 

Kommisjonen om framskrittene som er gjort for å løse de alvorlige sikkerhetsproblemene og utbedre andre mangler 

påvist av ICAO. Resultatene av ICAOs samordnede valideringssbesøk er at den faktiske gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder er forbedret til 71 %. På grunnlag av dette resultatet bekreftet ICAO 31. desember 

2015 at begge de alvorlige sikkerhetsproblemene var løst. CAAB har framlagt ytterligere opplysninger om 

sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert i Botswana. 

19) Den forbedrede gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder og de tilgjengelige sikkerhetsopplysningene 

viser en sterk utvikling hos CAAB, og tyder ikke på at det er gjenværende negative tendenser knyttet til sikkerheten hos 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Botswana som vil kunne gi grunn til bekymring fra et luftfartssikkerhetsperspektiv. 

20) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Botswana. 

Luftfartsselskaper fra Georgia 

21) ICAO gjennomgikk i april 2016 de korrigerende tiltakene som den sivile luftfartsmyndigheten i Georgia («GCAA») har 

truffet for å løse det alvorlige sikkerhetsproblemet i forbindelse med sertifiseringsprosessen for utstedelse av 

godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper. Dette alvorlige sikkerhetsproblemet ble påvist under ICAOs samordnede 

valideringsbesøk i oktober 2013. På grunnlag av denne gjennomgåelsen fastslo ICAO at de korrigerende tiltakene truffet 

av GCAA hadde løst det alvorlige sikkerhetsproblemet. 

22) Den forbedrede gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder og de tilgjengelige sikkerhetsopplysningene 

viser GCAAs betydelige vilje til å utbedre sikkerhetsmanglene, og tyder ikke på at det er gjenværende negative 

tendenser knyttet til sikkerheten hos luftfartsselskaper som er sertifisert i Georgia som vil kunne gi grunn til bekymring 

fra et luftfartssikkerhetsperspektiv. 

23) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Georgia.  
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Luftfartsselskaper fra Republikken Guinea 

24) Som avtalt på fagmøtet med Kommisjonen i Brussel i januar 2013 har vedkommende myndighet i Republikken Guinea, 

Direction nationale de l'aviation civile («DNAC»), regelmessig framlagt opplysninger for Kommisjonen om den 

pågående gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak, som ble godkjent av ICAO i desember 2012, samt om all 

virksomhet knyttet til denne planen. 

25) I den seneste framdriftsrapporten framlagt av DNAC, som Kommisjonen mottok 3. mai 2016, beskrives den seneste 

virksomheten og utviklingen når det gjelder gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak, som for tiden er rettet 

mot opplæring av inspektører på områdene drift, luftdyktighet, sertifisering av personell og flyplasser samt mot fortsatt 

sertifisering av luftfartsselskaper og mot overvåkingsprogrammet. Den fullstendige sertifiseringen i samsvar med ICAO 

(fem faser) av luftfartsselskapet Konair Guinée er gjennomført, og luftfartsselskapet fikk sitt godkjenningssertifikat for 

luftfartsselskap («AOC») 17. september 2015 (AOC-nr. 03/DNAC/2015). Tre andre luftfartsselskaper, Sahel Aviation 

Service Guinée, Fly Nimba Airlines og Ijet Aviation, fortsetter sertifiseringsprosessen. Ifølge DNAC er et 

overvåkingsprogram utarbeidet og gjennomført. 

26) ICAO skal etter planen foreta et samordnet valideringsbesøk fra 23. til 29. november 2016. 

27) Den gradvise gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak, i samsvar med det som ble godkjent av ICAO i 

desember 2012, og de sikkerhetsopplysninger som foreligger, berettiger på nåværende tidspunkt ikke en beslutning om å 

pålegge et forbud eller driftsbegrensninger på luftfartsselskaper som er sertifisert i republikken Guinea. Kommisjonen 

har imidlertid til hensikt å fortsette å overvåke situasjonen nøye, samtidig som det tas hensyn til resultatene av ICAOs 

samordnede valideringsbesøk i november 2016. 

28) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Republikken Guinea. 

29) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe tiltak i samsvar med 

forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra India 

30) Den 3. mai 2016 ble det holdt faglig samråd mellom Kommisjonen, EASA, en medlemsstat og representanter for 

generaldirektoratet for sivil luftfart i India («DGCA India») samt luftfartsselskapet Air India som er sertifisert i India. 

Samrådet ble holdt innenfor rammen av den tidligere avtalen med DGCA India om å holde faglige samråd med 

Kommisjonen for å drøfte DGCA Indias sertifiserings- og overvåkingsforpliktelser når det gjelder luftfartsselskaper fra 

India som DGCA India har sertifisert. 

31) Under dette samrådet framla DGCA India sin analyse av resultatene til indiske luftfartsselskaper, herunder Air India, 

innenfor rammen av SAFA-programmet. DGCA India meddelte at det er opprettet en særlig enhet for inspeksjoner på 

bakken som skal bistå DGCA India med SAFA-forvaltningstiltakene. DGCA India framla også opplysninger som 

stammer fra deres egne inspeksjoner på bakken i første kvartal av 2016. I tillegg framla DGCA India nærmere 

opplysninger om sitt tilsyn med visse indiske luftfartsselskaper. Opplysningene som ble framlagt, omfattet en oversikt 

over tilsynsvirksomhet utført i løpet av 2015. I tillegg framla DGCA India oppdaterte opplysninger om sine 

bærekraftinitiativer. Initiativene omfattet rekruttering og opplæring av kvalifisert personell, utvikling av 

databaseforvaltning og aktuelle opplysninger om arbeidet med fornyet sertifisering. 

32) Air India framla nærmere opplysninger om sitt sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem. Air India framla dessuten 

opplysninger fra sin flysikkerhetsanalyse for 2015 og redegjorde for sin metode for spredning av flysikkerhets-

informasjon og for sitt SAFA-forvaltningsprogram. SAFA-opplysningene Air India framla omfattet selskapets egen 

dybdeanalyse av den SAFA-virksomheten det har vært gjenstand for. I så henseende framla Air India en oversikt over 

sine interne prosesser og prosedyrer, herunder opplysninger om årsaksanalyse og de avhjelpende tiltakene som er 

gjennomført som følge av denne analysen. Air India rapporterte også om sin regelmessige kontakt med DGCA India, 

også i forbindelse med selskapets SAFA-forvaltningstiltak.  
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33) I brev av 24. mai 2016 gjentok Kommisjonen en rekke punkter overfor DGCA India, blant annet at den må fortsette å 

overvåke indiske luftfartsselskapers SAFA-resultater grundig. Kommisjonen påpekte også overfor Air India at den har 

merket seg de SAFA-forvaltningstiltakene som Air India har truffet, men påpekte at disse tiltakene må føre til 

konsekvente og varige forbedringer innenfor rammen av SAFA-programmet. I tillegg gjorde Kommisjonen både DGCA 

India og Air India igjen oppmerksomme på det ansvaret EASA har i henhold til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 452/2014 for å foreta sikkerhetsvurderinger av tredjestatsoperatører, og at resultatene innenfor rammen av SAFA-

programmet er en av de viktigste faktorene EASA tar hensyn til i disse vurderingene. 

34) Kommisjonen merker seg opplysningene fra DGCA India og Air India. På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, 

herunder opplysningene framlagt av DGCA India og Air India på fagmøtet 3. mai 2016 og de foreløpige resultatene fra 

EASAs nylige revisjon av Air India innenfor rammen av kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014, er vurderingen på 

dette tidspunktet at det ikke er grunn til å pålegge luftfartsselskaper sertifisert i India et forbud eller driftsbegrensninger. 

Ytterligere faglige samråd er imidlertid nødvendig for å sikre at sikkerhetsrelaterte spørsmål kan behandles fortløpende. 

35) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra India. 

36) Kommisjonen har til hensikt å fortsette sine offisielle samråd med DGCA India i henhold til bestemmelsene fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

37) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av indiske luftfartsselskaper i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Indonesia 

38) Det ble foretatt et EU-besøk med vurdering på stedet i Indonesia i april 2016 med sakkyndige fra Kommisjonen, EASA 

og medlemsstatene. Vurderingsbesøket ble gjennomført hos generaldirektoratet for sivil luftfart i Indonesia («DGCA 

Indonesia») og hos en rekke luftfartsselskaper sertifisert i Indonesia, nemlig Citilink, Lion Air, Batik Air, Indonesia Air 

Asia og Aviastar Mandiri (sertifisert i henhold til CASR-135, kortdistanse- og charterflyginger). 

39) De sakkyndige fastslo at den innledende sertifiseringen av luftfartsselskaper gjennomføres på den egnede måten med 

fem faser, og at det er tilstrekkelig samordning med andre avdelinger innenfor DGCA Indonesia. Sertifiserings-

revisjonene dokumenteres, mangler påvises og oppfølging kreves av luftfartsselskapene, herunder korrigerende tiltak og 

årsaksanalyse. 

40) De sakkyndige kunne fastslå at overvåkingsvirksomheten, både revisjoner og inspeksjoner, planlegges på årsbasis og at 

overvåkingsvirksomheten generelt utføres etter planen. De sakkyndige merket seg at det nylig er ansatt et betydelig 

antall flyoperative inspektører og kabininspektører som fortsatt trenger opplæring i inspeksjonsmetoder og særlige 

bestemmelser. Dessuten er det stadig nødvendig å standardisere inspektørenes arbeidsmetoder når det gjelder 

rapportering, kommunikasjon av avvik, godkjenning av korrigerende tiltak, herunder årsaksanalysen, og fastsettelse av 

tidsfrister for oppfølging av avvik. 

41) DGCA Indonesia kunne vise at det er truffet tvangstiltak. For eksempel er AOC-et til Aviastar Mandiri (sertifisert i 

henhold til CASR-121, innenriks-, utenriks- og charter- eller fraktflyginger, AOC-nr. 121-043) tilbakekalt på grunn av 

manglende samsvar med bestemmelsene om minste antall luftfartøyer i flåten. 

42) Under EU-besøket med vurdering på stedet framla Citilink dokumentasjon som viser at Citilink er i stand til å sikre 

samsvar med nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder. Citilink har vist at selskapet har et velutviklet sikkerhets- 

og kvalitetssystem så vel som en velutviklet organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, og at det utfører et 

proaktivt sikkerhetsarbeid.  
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43) Lion Group består av seks luftfartsselskaper som er sertifisert i tre forskjellige stater og har en integrert strategi for 

virksomheten og for sikkerhets- og kvalitetsstyringen. Lion Group omfatter de to AOC-innehaverne Lion Air og Batik 

Air som er sertifisert i Indonesia. Lion Air og Batik Air har til de sakkyndiges tilfredshet vist at begge selskapene har 

velfungerende systemer for sikkerhets- og kvalitetssikring og -styring. Toppledelsen i disse to luftfartsselskapene samt 

ledelsen i Lion Group har en god forståelse av disse systemene, og bruker dem til å kartlegge risikoer og treffe 

hensiktsmessige tiltak for å redusere de største risikoene til akseptable nivåer. De sakkyndige fant at Lion Air og Batik 

Air har profesjonelle besetninger og ansatte og systemer for forvaltning av de ulike formene for virksomhet. Ledelsen, 

både for det enkelte luftfartsselskap og på konsernnivå, mottar og handler i tråd med opplysninger om og analyser av 

sikkerhet og kvalitet. Ledelsen offentliggjør dessuten opplysningene og de korrigerende tiltakene gjennom både 

elektroniske og ikke-elektroniske interne publikasjoner. 

44) DGCA Indonesia og luftfartsselskapene Citilink, Lion Air og Batik Air ble hørt av Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen 31. mai 2016. DGCA Indonesia redegjorde for sin nåværende organisasjonsstruktur og framla 

også nærmere opplysninger om arbeidsstyrken knyttet til direktoratet for luftdyktighet og luftfartøyvirksomhet samt de 

budsjettmidlene som er tilgjengelige for sikkerhetstilsynsoppgaver og opplæring av inspektører. DGCA Indonesia 

framla nærmere opplysninger om viktige tiltak som ble truffet i året som gikk, særlig oppdateringen av sikkerhets-

reglene for sivil luftfart, en oppdatering av inspektørenes retningslinjer, forbedringer av styringssystemet for sikkerhets-

opplysninger og startskuddet for arbeidet med utviklingen av det statlige sikkerhetsprogrammet. DGCA Indonesia ga et 

sammendrag av de korrigerende tiltakene vedtatt som følge av de sakkyndiges observasjoner under EU-besøket med 

vurdering på stedet. 

45) Citilink framla sin plan for korrigerende tiltak som selskapet utarbeidet på grunnlag av observasjonene som ble gjort 

under EU-besøket med vurdering på stedet. Planen for korrigerende tiltak inneholder korrigerende og forbyggende tiltak 

og bygger på en grundig årsaksanalyse av disse observasjonene. Den viktigste utviklingen siden november 2015 ble 

understreket, herunder forbedret gjennomføring av programmet for analyse av flygedata, ytterligere ressurser til 

sikkerhet og kvalitet samt den pågående utviklingen av programvare for digital sikkerhetsrapportering. 

46) I presentasjonen av Lion Air og Batik Air ble det lagt vekt på strategien for de seks luftfartsselskapene i Lion Group. På 

grunnlag av markedsutviklingen rettes konsernets strategi nå mot vekst i markeder utenfor Indonesia. Lion Air og Batik 

Air redegjorde begge for planen for korrigerende tiltak som ble utarbeidet på grunnlag av observasjonene som ble gjort 

under EU-besøket med vurdering på stedet. Planen inneholder korrigerende tiltak basert på en årsaksanalyse av disse 

observasjonene. Batik Air redegjorde dessuten for sin utredning av et av deres luftfartøyers nylige inntrenging på 

rullebanen, herunder de sikkerhetstiltak Batik Air traff umiddelbart etter ulykken. 

47) Under høringen underrettet DGCA Indonesia Kommisjonen om at ICAO i løpet av de seks siste månedene uten å ha 

avlagt et besøk på stedet har foretatt en vurdering av de korrigerende tiltakene truffet av DGCA Indonesia. Det endelige 

resultatet av denne vurderingen foreligger ennå ikke. DGCA Indonesia forklarte dessuten at den samarbeider med 

Federal Aviation Administration om forbedring av sin sikkerhetstilsynsordning. Federal Aviation Administration 

foretok en vurdering av den internasjonale flysikkerheten i februar 2016 der det ble påvist sju mangler, og et 

oppfølgingsbesøk i mai 2016. Ifølge DGCA Indonesia er alle mangler utbedret, men DGCA Indonesia er pålagt av 

Federal Aviation Administration å avlegge månedlige rapporter om framdriften i opplæringen av inspektører. 

48) På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder resultatene av EU-besøket med vurdering på stedet og de 

opplysningene som ble gitt på høringen, er Kommisjonens vurdering at DGCA Indonesia har gjort forbedringer siden 

2014. Det er imidlertid åpenbart at DGCA Indonesia blant annet må gjøre ytterligere forbedringer av sin 

sikkerhetstilsynsordning, opplæringen av inspektører og standardiseringen av inspektørenes arbeidsmetoder. 

49) Kommisjonen bemerket at Citilink, Lion Air og Batik Air alle er i stand til å framlegge nærmere opplysninger om at de 

utøver sin respektive virksomhet på en sikker måte. Kommisjonen mener at det er tilstrekkelig dokumentasjon på at 

nevnte luftfartsselskaper overholder gjeldende indonesiske bestemmelser og internasjonale sikkerhetsstandarder. 

50) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Aviastar Mandiri (AOC-nr. 121-

043), Citilink, Lion Air og Batik Air fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006.  
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51) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

52) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Iran 

53) Luftfartsselskapet Iran Air, sertifisert av organisasjonen for sivil luftfart i Den islamske republikk Iran («CAO-IRI»), 

ble oppført på listen i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 i mars 2010. Etter et EU-besøk med vurdering på 

stedet ble driftsbegrensningene for flåten til Iran Air ytterligere spesifisert i juli 2010. 

54) Det ble foretatt et nytt EU-besøk med vurdering på stedet i Iran i mai 2016 med sakkyndige fra Kommisjonen, EASA og 

medlemsstatene. Vurderingsbesøket fant sted i CAO-IRIs lokaler og i Iran Airs lokaler og anlegg. 

55) De sakkyndige fant at CAO-IRI er en velstrukturert sivil luftfartsmyndighet som håndterer alle aspekter av sivil luftfart 

som tilsynsorgan. De sakkyndige fant dessuten at Iran har en omfattende reguleringsordning på plass som ofte 

oppdateres. I lys av de faktorene som ble observert under EU-besøket med vurdering på stedet, fastslo de sakkyndige at 

CAO-IRI mangler verken evne eller vilje til å håndtere sikkerhetsmangler. 

56) De sakkyndige fant at Iran Air siden det forrige EU-besøket med vurdering på stedet i juli 2010 har håndtert de 

observasjonene som da ble gjort. Sikringen av kontinuerlig luftdyktighet for Airbus A320-flåten er forbedret og har nå 

samme standard som for Airbus A300- og A310-flåten. De sakkyndige fant at Iran Airs sikkerhetsstyringssystem er blitt 

forbedret med årene, selv om det fortsatt kan forbedres ytterligere, hovedsakelig innenfor effektiv anvendelse av de 

beskrevne framgangsmåtene og ytterligere integrering av sikkerhets- og kvalitetsstyringsfunksjonen på foretaksplan. På 

området luftdyktighet gjorde de sakkyndige en rekke observasjoner som kan hjelpe Iran Air med ytterligere å forbedre 

sikkerheten og kvaliteten på selskapets virksomhet. 

57) Den 1. juni 2016 ble CAO-IRI og Iran Air hørt av Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen. CAO-IRI redegjorde for 

luftfartsvirksomheten i Iran, CAO-IRIs organisasjonsstruktur og flysikkerhetsreglene i Iran. CAO-IRI framla dessuten 

nærmere opplysninger om sin ICAO-revisjonsrapport og de korrigerende tiltakene som er truffet. Tiltakene omfatter 

lovendringer for å sikre CAO-IRI tilstrekkelige ressurser og uavhengighet til å utføre sine sikkerhetstilsynsoppgaver. 

Redegjørelsen bekreftet den generelt positive utviklingen som ble observert under EU-besøket med vurdering på stedet. 

58) Iran Air ga en generell oversikt over selskapet, herunder selskapets nåværende flåte og tilgjengelige ressurser og anlegg, 

noe som ifølge selskapet viser at det har kapasitet til å fornye og utvide sin flåte. I tillegg redegjorde Iran Air for de 

korrigerende tiltakene som selskapet traff på grunnlag av observasjonene som ble gjort under EU-besøket med 

vurdering på stedet i juli 2010, herunder forbedringene av sikringen av Airbus A320-flåtens luftdyktighet og 

forbedringene av selskapets sikkerhets- og kvalitetsstyring. Iran Air framla sin plan for korrigerende tiltak som ble 

utarbeidet på grunnlag av observasjoner som ble gjort under EU-besøket med vurdering på stedet i mai 2016. 

Hovedpunktene i planen er forbedring av programmet for analyse av flygedata og innføring av bedre programvare for å 

støtte sikkerhetsstyringssystemet. 

59) En stor del av redegjørelsen var viet Iran Airs planer om å fornye og utvide flåten. Iran Air har planer om å utvide flåten 

med luftfartøyer av en eksisterende type og innføre en ny type luftfartøy i flåten. Ifølge selskapets redegjørelse er det 

startet et omfattende prosjekt for endringsforvaltning, med en egen prosjektgruppe som aktivt skal kartlegge, håndtere 

og redusere eventuelle sikkerhetsrisikoer forbundet med innføring av en ny luftfartøytype. Standard dokumenterte 

prosesser brukes ved alle eksterne og interne endringer av virksomheten som er forbundet med innføringen av en ny 

luftfartøytype, og som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.  
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60) Når det gjelder eksisterende luftfartøyer av typen Fokker F100 og Boeing B747 i Iran Airs flåte, ble det imidlertid ikke 

framlagt relevante opplysninger om forbedringer av sikring av luftdyktighet. 

61) På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder resultatene av EU-besøket med vurdering på stedet i mai 2016 

og høringen, er Kommisjonens vurdering at Iran Air har gjort varige forbedringer av sikringen av Airbus A320-flåtens 

luftdyktighet og at Iran Air har vist evne til å innføre nye luftfartøytyper i sin flåte. 

62) Det anerkjennes også at CAO-IRI og Iran Air ikke mangler vilje til å samarbeide med Kommisjonen. Vurderingen er at 

CAO-IRI generelt har tilstrekkelig evne til å utøve sitt ansvar for tilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert i Iran. 

Med hensyn til Iran Air mener Kommisjonen at det er tilstrekkelig dokumentasjon på at gjeldende internasjonale 

sikkerhetsstandarder og anbefalt praksis overholdes. Det er imidlertid fortsatt behov for forbedring av forvaltningen av 

Fokker F100- og Boeing B747-flåten. På denne bakgrunn mener Kommisjonen at Iran Airs nåværende 

driftsbegrensninger kan fjernes, med unntak av de nåværende begrensningene for luftfartøyer av typen Fokker F100 og 

Boeing B747 i Iran Airs flåte, som må opprettholdes. 

63) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres for å begrense driftsbegrensningene for Iran 

Air til alle luftfartøyer av typen Fokker F100 og Boeing B747 i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

64) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Iran, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

65) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

66) Siden juli 2009 er alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan, unntatt ett, underlagt fullt driftsforbud, 

hovedsakelig fordi myndigheten med ansvar for sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan 

(komiteen for sivil luftfart i Kasakhstan («CAC»)), har vist manglende evne til å gjennomføre og håndheve gjeldende 

internasjonale sikkerhetsstandarder. Luftfartsselskapet Air Astana, som er sertifisert i Kasakhstan, ble fjernet fra 

vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 i desember 2015 og har driftstillatelse i Unionen. 

67) ICAO foretok et samordnet valideringsbesøk i Kasakhstan i april 2016. CAC underrettet Kommisjonen om at de 

foreløpige resultatene viste at den faktiske gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder var forbedret fra 

64 % til 74 %. På grunnlag av de foreløpige resultatene av dette samordnede valideringsbesøket fastslo ICAO  

20. april 2016 at CAC har løst det alvorlige sikkerhetsproblemet. Sluttrapporten fra ICAOs samordnede 

valideringsbesøk vil foreligge i juli 2016. 

68) På grunnlag av de opplysningene Kommisjonen har til rådighet, er konklusjonen at det er gjort ytterligere framskritt i 

reformen av regelverket innenfor sivil luftfart i Kasakhstan. Nærmere opplysninger om resultatene av ICAOs 

samordnede valideringsbesøk i april 2016 er imidlertid ennå ikke tilgjengelige. Før det kan treffes en beslutning om en 

endring av begrensningene for luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan, må det foretas en vurdering på stedet av 

forbedringene av CACs sikkerhetstilsynsordning for sivil luftfart. 

69) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Kasakhstan.  
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Luftfartsselskaper fra Madagaskar 

70) Luftfartsselskapet Air Madagascar, som er sertifisert på Madagaskar, er underlagt driftsbegrensninger og er oppført i 

vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. Det har vært holdt samråd med vedkommende myndighet på Madagaskar, 

Aviation civile de Madagascar («ACM»), og med Air Madagascar for å få oppdaterte opplysninger om framdriften i 

forbindelse med gjennomføringen av korrigerende tiltak. 

71) Den 2. oktober 2015 ble det holdt faglig samråd mellom sakkyndige fra Kommisjonen, EASA og representanter på 

ledelsesnivå fra ACM og fra Air Madagascar. På dette møtet framla ACM og Air Madagascar opplysninger om 

framskrittene de har gjort med hensyn til de respektive handlingsplaner for korrigerende og forebyggende tiltak som er 

iverksatt for å utbedre sikkerhetsmanglene omhandlet i betraktning 66–74 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 390/2011(1). Ettersom disse sikkerhetsmanglene er blitt tilstrekkelig utbedret, anmodet ACM og Air Madagascar om 

en ny vurdering av driftsbegrensningene som er pålagt Air Madagascar. 

72) Denne anmodningen ble drøftet i november 2015. Samtidig som Kommisjonen anerkjenner den framgang som ACM og 

Air Madagascar har oppnådd, konkluderte den med at det fortsatt er nødvendig med kontroll på stedet av den faktiske 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder før det nåværende delvise driftsforbudet for Air Madagascar 

eventuelt kan endres. 

73) I mars 2016 foretok sakkyndige fra EASA, ledsaget av en sakkyndig observatør fra en medlemsstat, en revisjon av Air 

Madagascar i forbindelse med Air Madagascars søknad til EASA om godkjenning som tredjestatsoperatør i henhold til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014. 

74) I forbindelse med denne revisjonen besøkte de sakkyndige fra EASA og den sakkyndige observatøren også ACM. 

Under besøket framla ACM dokumentasjon for gruppen av sakkyndige på at planen for korrigerende og forebyggende 

tiltak, som var utarbeidet og iverksatt etter at EU påla Air Madagascar driftsbegrensninger, var effektiv. ACM framla 

også dokumentasjon på sin evne til å utøve sine forpliktelser i henhold til ICAO-standardene når det gjelder 

seritifiserings- og tilsynsvirksomhet. ACM påviste at den siden EU-besøket med vurdering på stedet i februar 2014 har 

gitt ni luftfartsselskaper ny sertifisering, avslått fornyelse av ett luftfartsselskaps godkjenningssertifikat og fortsatt 

arbeidet med sertifiseringen av et nytt luftfartsselskap. Sertifiseringsdokumentene som gruppen av sakkyndige har 

gjennomgått, var velorganiserte og strukturerte i samsvar med ICAOs sertifiseringsprosess. Tilsynsprogrammet ble 

gjennomgått for fire operatører, og gruppen av sakkyndige bemerket at ACM ikke lenger bruker et tradisjonelt 

tilsynsprogram for kontroll av samsvar, men en risikobasert plan for tilsynsvirksomheten. Gruppen av sakkyndige 

bemerket også at 90 % av den planlagte virksomheten hadde blitt gjennomført i perioden 2014–2015 på områdene drift, 

sertifisering og kontinuerlig luftdyktighet. 

75) Revisjonen av Air Madagascar viste at de korrigerende og forebyggende tiltakene som luftfartsselskapet har utarbeidet 

og gjennomført, er effektive. Air Madagascar framla dokumentasjon på at forvaltningen av Airbus A340-flåten var 

identisk med forvaltningen av alle andre flåter, og at Airbus A340-flåten omfattes helt av selskapets kvalitets- og 

sikkerhetsstyringssystem. Relevante stikkprøver av Air Madagascars virksomhet avdekket ingen tegn på manglende 

overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder som kunne sette flysikkerheten i fare. 

76) Vurderingsbesøket på stedet i mars 2016 viste med hensyn til de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 2111/2005 at ACM og Air Madagascar har vilje og evne til å utbedre de gjenværende sikkerhetsmanglene. I tillegg 

er det påvist at ACM har tilstrekkelig evne til å gjennomføre og ved behov håndheve gjeldende internasjonale 

sikkerhetsstandarder, herunder flysikkerhetsreglene som offentliggjøres av ACM. 

77) På grunnlag av alle opplysninger som er tilgjengelige for øyeblikket, herunder resultatene av revisjonen i mars 2016, er 

Kommisjonens vurdering at ACM og Air Madagascar har gjort varige forbedringer i et sammenhengende tidsrom. Det 

anerkjennes også at ACM og Iran Madagascar ikke mangler vilje til å ha et løpende samarbeid med Kommisjonen. Det 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2011 av 19. april 2011 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse 

av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 104 av 20.4.2011, s. 10). 
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anses at ACM har evnen til å utøve sitt ansvar for tilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert på Madagaskar, og at 

det er tilstrekkelig dokumentasjon på at Air Madagascar overholder gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder og 

anbefalt praksis. 

78) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Air Madagascar, som er 

sertifisert på Madagaskar, fra vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

79) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Air Madagascar faktisk overholder de gjeldende sikkerhetsstandardene, 

ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. Dersom resultatene av disse 

inspeksjonene eller andre relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende 

sikkerhetsrisikoer som følge av manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen 

måtte treffe ytterligere tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Mosambik 

80) Prosjektet for faglig bistand som ble opprettet etter EU-besøket med vurdering på stedet i april 2015, har fortsatt å gi 

støtte på ulike områder til vedkommende sivile luftfartsmyndighet i Mosambik (Instituto de Aviação Civil de 

Moçambique («IACM»)). Lovgivningen om opprettelse av IACM med utvidede fullmakter og større handlefrihet ble 

enstemmig godkjent av parlamentet 30. mars 2016, og skal nå offentliggjøres av statssjefen. En rekke lovbestemmelser 

og særlige tekniske forskrifter er grundig gjennomgått og er i ulike faser av utarbeiding eller godkjenning. Opplæringen 

av eksisterende fagpersonell på områdene luftdyktighet, drift, sertifisering av personell, flyplasser, lufttrafikkstyring, 

håndtering av luftfartsinformasjon og luftfartssikkerhet har fortsatt. En ny runde med rekruttering av fagpersonell på 

områdene drift, luftdyktighet og luftfartssikkerhet er gjennomført. Medisinsk sakkyndige har fått opplæring innenfor 

rammen av en samarbeidsprotokoll med Portugal. Arbeidet fortsetter for systematisk å håndtere og utbedre alle 

gjenværende mangler påvist i ICAOs program for sikkerhetstilsyn, med sikte på å betydelig forbedre den faktiske 

gjennomføringsgraden. Det har vært regelmessig kontakt med alle eksisterende operatører, og det har vært flere runder 

med drøftinger vedrørende forbedring av operatørenes virksomhet. Alle IACMs interne prosedyrer og prosesser som 

krever en betydelige endringer, var allerede blitt kartlagt, og arbeidet for å oppnå betydelige forbedringer går framover. 

81) Luftfartsselskapet Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), som er sertifisert i Mosambik, var innblandet i en flystyrt i 

Namibia 29. november 2013. Sluttrapporten etter ulykken ble offentliggjort 30. mars 2016 av direktoratet for utredning 

av luftfartsulykker innenfor Namibias arbeids- og transportdepartement. Rapporten konkluderer med at flystyrten var 

resultatet av en tilsiktet handling fra fartøysjefens side. Rapporten omfatter fem anbefalinger rettet til ICAO og én 

anbefaling rettet til IACM om å påby at det skal være to besetningsmedlemmer i førerkabinen i alle faser av flygingen. 

IACM gjennomførte anbefalingen gjennom sikkerhetsdirektiv DOS-02/16, som ble offentliggjort i mai 2016. 

82) IACMs evne til å føre tilsyn med sivil luftfartsvirksomhet i Mosambik er imidlertid på dette tidspunktet ennå ikke helt i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig dokumentasjon som berettiger 

en beslutning om å endre driftsforbudet som er pålagt alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Mosambik. 

83) Selv om forbedringene ikke er tilstrekkelige til å berettige en endring av det nåværende forbudet, er situasjonen lovende 

nok til å berettige ytterligere et EU-besøk med vurdering på stedet de neste månedene. 

84) Ifølge en liste framlagt av IACM 13. mai 2016 er to nye luftfartsselskaper sertifisert i Mosambik, nemlig CHC 

Helicópteros Lda (AOC MOZ-22) og Inter Airways Lda (AOC MOZ-24). IACM var imidlertid ikke i stand til å 

framlegge dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse luftfartsselskapene sikres i samsvar med internasjonale 

sikkerhetsstandarder. Gjennom nevnte liste underrettet IACM Kommisjonen om at AOC-ene til luftfartsselskapene 

Kaya Airlines Lda (AOC MOZ-09) og Trabalhos e Transportes Aéreos Lda (AOC MOZ-16) er tilbakekalt. 

85) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfartsselskapene CHC 

Helicópteros Lda og Inter Airways Lda i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og fjerne luftfartsselskapene Kaya 

Airlines Lda og Trabalhos e Transportes Aéreos Lda fra nevnte vedlegg.  
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Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

86) Kommisjonen, EASA og medlemsstatene har i den senere tid fortsatt å følge nøye med på sikkerhetsnivået hos 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Den russiske føderasjon og har flyginger til Unionen, herunder ved å prioritere 

inspeksjoner på bakken av visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

87) Kommisjonen hadde 4. mars 2016, med bistand fra EASA, møte med representanter for vedkommende myndigheter i 

Den russiske føderasjon («FATA»). Formålet med dette møtet var å gjennomgå sikkerhetsnivået hos russiske 

luftfartsselskaper på grunnlag av rapporter fra SAFAs inspeksjoner på bakken i tidsrommet mellom 21. februar 2015 og 

20. februar 2016, og identifisere saker som krever særlig oppmerksomhet. 

88) På møtet gjennomgikk Kommisjonen SAFA-resultatene grundigere for fire luftfartsselskaper fra Den russiske 

føderasjon. FATA underrettet Kommisjonen om tilbakekallingen av AOC-et til ett av disse fire luftfartsselskapene i 

desember 2015, samt om tiltakene som to andre av disse fire luftfartsselskapene hadde truffet selv. 

89) På møtet påtok dessuten FATA seg å styrke arbeidet med det fjerde luftfartsselskapet for å sikre at det forbedrer sine 

SAFA-resultater. Ettersom dette luftfartsselskapet dessuten har inngitt en søknad til EASA om godkjenning som 

tredjestatsoperatør i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014, benyttet Kommisjonen muligheten på dette 

møtet til å avklare forbindelsen mellom forordning (EF) nr. 2011/2005 og kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014. 

Som et resultat av ytterligere drøftinger mellom FATA og dette fjerde luftfartsselskapet fjernet FATA dette 

luftfartsselskapets tillatelse til å fly til EU fra selskapets AOC. Luftfartsselskapet besluttet deretter å trekke tilbake sin 

søknad til EASA. 

90) På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger ble det konkludert med at det ikke var nødvendig med en høring i 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Den russiske føderasjon. Det var imidlertid enighet om å fortsette med regelmessige ekspertmøter om sikkerhet mellom 

Kommisjonen og russiske myndigheter, minst én gang før hvert møte i Flysikkerhetskomiteen. 

91) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon. 

92) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon faktisk overholder de 

internasjonale sikkerhetsstandardene, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

93) Dersom disse inspeksjonene peker mot en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

gjeldende sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen være tvunget til å treffe tiltak mot luftfartsselskaper fra Den russiske 

føderasjon i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Sudan 

94) Sudans sivile luftfartsmyndighet («SCAA») har den siste tiden holdt jevnlig kontakt med Kommisjonen, særlig med 

hensyn til vurderingen av luftfartsselskaper som er registrert i Sudan. Ifølge en ajourført liste over luftfartsselskaper fra 

Sudan, framlagt av SCAA 22. desember 2015, var ingen nye luftfartsselskaper blitt sertifisert, og seks luftfartsselskaper 

hadde fått tilbakekalt sine AOC-er: Almajal Aviation Service, Bentiu Air Transport, Dove Airlines, Fourty Eight 

Aviation, Marsland Company og Mid Airlines. I det samme brevet underrettet SCAA Kommisjonen om at Sudan har 

utarbeidet en håndbok for det statlige sikkerhetsprogrammet og Sudans regler for sivil luftfart, del 19 – 

sikkerhetsstyring, som inneholder standarder og lovgivningsmessige krav til gjeldende tjenesteytere når det gjelder 

opprettelse og vedlikehold av sikkerhetsstyringssystemer. 

95) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapene Almajal 

Aviation Service, Bentiu Air Transport, Dove Airlines, Fourty Eight Aviation, Marsland Company og Mid Airlines fra 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006.  



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/675 

 

Luftfartsselskaper fra Taiwan 

96) Kommisjonen har fortsatt samrådene med vedkommende myndighet i Taiwan (Civil Aeronautics Administration 

(«CAA Taiwan»)). Den 23. mai 2016 var det et møte mellom Kommisjonen, EASA og sakkyndige fra CAA Taiwan og 

fra luftfartsselskapet TransAsia Airways («TNA»), som er sertifisert i Taiwan. 

97) På dette møtet redegjorde CAA Taiwan for framdriften i gjennomføringen av tiltakene som ble truffet etter ulykkene og 

hendelsene der TNA var innblandet, samt resultatene av tilsynsprogrammet for TNA. CAA Taiwan anga også at all 

anbefalinger fra eksterne organisasjoner, som følge av deres respektive vurderingsbesøk på stedet i 2015, var godtatt og 

gjennomført. 

98) I tillegg underrettet CAA Taiwan Kommisjonen om at den ikke vil tillate TNA å øke antallet flyginger før CAA Taiwan 

har validert virkningen av de risikoreduserende tiltakene TNA har truffet. CAA Taiwan og luftfartsselskapet TNA 

samtykket i ytterligere faglige samråd slik at Kommisjonen kan følge gjennomføringen av de respektive 

handlingsplanene for korrigerende og forebyggende tiltak, og for å sikre at sikkerhetsrelaterte spørsmål kan drøftes når 

det er nødvendig. 

99) På grunnlag av de opplysningene som Kommisjonen har til rådighet, ble det vurdert at CAA Taiwan og 

luftfartsselskapet TNA ikke trenger å møte i Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen, og at et driftsforbud for 

luftfartsselskaper fra Taiwan ikke er nødvendig. 

100) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Taiwan. 

Luftfartsselskaper fra Thailand 

101) Det ble holdt et fagmøte 2. mai 2016 i forbindelse med de aktive samrådene med den sivile luftfartsmyndigheten i 

Thailand («CAAT») for å oppdatere Kommisjonen om framskrittene som er gjort siden november 2015. CAAT framla 

oppdaterte opplysninger om den viktigste virksomheten for å styrke sikkerheten, herunder tilbakekalling av ett AOC, 

flygeforbud for luftfartøyer av sikkerhetsårsaker, avregistrering av luftfartøyer på grunn av luftfartsselskapenes 

økonomiske problemer og inspeksjon av flyge- og tjenestetid. CAAT underrettet dessuten om framskritt innenfor ny 

AOC-sertifisering med støtte fra en ekstern organisasjon, CAAT-organisasjonens bærekraft og kapasitetsbygging samt 

om CAATs nåværende organisering. 

102) CAAT ga flere ganger uttrykk for at bærekraftige korrigerende tiltak er viktigere enn kortsiktige løsninger. CAAT 

forklarte at denne metoden har tilstrekkelig politisk støtte, men at den vil kreve tid. Med avtalen med en ekstern 

organisasjon på plass vil ny sertifisering av luftfartsselskapene starte om kort tid, med sikte på å sertifisere 

internasjonale operatører på nytt de neste ni månedene. Dette vil også danne grunnlaget for å løse de alvorlige 

sikkerhetsproblemene som ICAO har påvist. 

103) Når det gjelder det langsiktige prosjektet for kapasitetsbygging som CAAT ønsker å gjennomføre med støtte fra EASA 

innenfor rammen av programerklæringen som ble underskrevet i 2015, ber CAAT om å få sakkyndige fra EASA inn i 

sju strategisk viktige CAAT-avdelinger og fungere som veiledere for CAAT-ledere i gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder. 

104) Thailandske myndigheter og CAAT viser en klar vilje til å forbedre sikkerhetstilsynsordningen i Thailand, og har 

framlagt dokumentasjon på at det er gjort relevante framskritt i året som gikk. De tilgjengelige sikkerhetsopplysningene 

om luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, gir dessuten ikke grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud 

eller driftsbegrensninger. For å overvåke situasjonen nøye må samrådene med myndighetene fra Thailand fortsette i 

samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

105) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Thailand.  
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106) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

107) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Zambia 

108) Det ble foretatt et EU-besøk med vurdering på stedet i Zambia i april 2016. Sakkyndige fra Kommisjonen, EASA og 

medlemsstatene deltok på dette vurderingsbesøket. Det ble gjennomført i lokalene til den sivile luftfartsmyndigheten i 

Zambia («ZCAA») og, som en relevant stikkprøve, i lokalene til luftfartsselskapene Proflight Commuter Services (dba 

Proflight Zambia) og Royal Air Charters som er sertifisert i Zambia. 

109) Hovedkonklusjonene av EU-besøket med vurdering på stedet når det gjelder ZCAA, kan oppsummeres på følgende 

måte: ZCAA har generelt vilje og evne til å håndtere sikkerhetsmangler, og har tilstrekkelig evne til å gjennomføre og 

ved behov håndheve gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder samt ZCAAs egne krav til sivil luftfart. ZCAA 

kunne vise at deres personell generelt har egnet erfaring og kompetanse til å utøve sine tilsynsoppgaver korrekt. På den 

annen side bemerket de sakkyndige at det ville være nyttig for ZCAA å bygge videre på framgangen som er gjort så 

langt når det gjelder standardisering av tilsynsvirksomheten, herunder videreopplæring av tilsynsinspektørene. ZCAA 

kan dessuten med hell legge særlig vekt på ytterligere å forbedre sine prosesser og prosedyrer for kontroll av og tilgang 

til dokumentasjon. 

110) Hovedkonklusjonen etter EU-besøket med vurdering på stedet av Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia) 

er at luftfartsselskapet ikke mangler vilje og generelt heller ikke evne til å håndtere sikkerhetsmangler. I tillegg fant de 

sakkyndige at det er tilstrekkelig dokumentasjon på at Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia) generelt er i 

stand til å sikre at gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder og Zambias krav til sivil luftfart overholdes. 

111) Hovedkonklusjonen etter EU-besøket med vurdering på stedet av Royal Air Charters er at luftfartsselskapet mangler 

verken vilje eller evne til å håndtere sikkerhetsmangler. I tillegg fant de sakkyndige at det er tilstrekkelig dokumentasjon 

på at Royal Air Charters er i stand til å sikre samsvar med gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder og Zambias 

krav til sivil luftfart. 

112) ZCAA ble hørt av Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 1. juni 2016. Ved samme anledning ble Proflight Commuter 

Services (dba Proflight Zambia) også hørt. 

113) ZCAA redegjorde for sin nåværende organisasjonsstruktur, herunder inspektørenes opplæring og kvalifikasjoner. ZCAA 

forklarte at den er fast besluttet på å fortsette standardiseringen av sine inspektører. Når det gjelder sertifisering og 

overvåking, rapporterte ZCAA at den for tiden har tilsynsansvar for bare 10 AOC-innehavere. ZCAA framla 

opplysninger om sin sertifisering og oppsummerte de viktigste overvåkingselementene den omfattes av. I tillegg la 

ZCAA vekt på sin vilje til å fortsette sitt forbedringsarbeid, herunder det nødvendige arbeidet med standardisering av 

sikkerhetstilsynet. 

114) ZCAA framla dessuten et sammendrag av sine korrigerende tiltak med hensyn til de observasjonene som ble gjort under 

EU-besøket med vurdering på stedet i april 2016. 

115) Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia) framla nærmere opplysninger om sin organisasjonsstruktur, sine 

utviklingsplaner og spesifikke opplysninger om sine sikkerhets- og kvalitetsstyringssystemer, herunder prosessen med 

og nærmere opplysninger om sin behandling og vurdering av sikkerhetsrapporter. I tillegg rapporterte selskapet om sine 

korrigerende tiltak med hensyn til de observasjonene som ble gjort under EU-besøket med vurdering på stedet i  

april 2016.  
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116) Kommisjonen konstaterte at Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia) framla en tilfredsstillende 

redegjørelse under høringen og kunne framlegge spesifikke opplysninger om sikker drift. 

117) På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder resultatene av EU-besøket med vurdering på stedet og 

opplysningene som ble gitt under høringen, mener Kommisjonen at det er tilstrekkelig dokumentasjon på at gjeldende 

internasjonale sikkerhetsstandarder og anbefalt praksis overholdes av luftfartsselskaper som er sertifisert i Zambia. 

118) På grunnlag av alle opplysninger som er tilgjengelige for øyeblikket, herunder resultatene av EU-besøket med vurdering 

på stedet og de opplysningene som ble gitt under høringen, er Kommisjonens vurdering at ZCAA har gjort varige 

forbedringer. Kommisjonen anerkjenner også at ZCAA ikke har manglet vilje til å samarbeide fortløpende med 

Kommisjonen, og at ZCAA åpent anerkjenner at den bør fortsette videreutviklingen av sine prosedyrer for 

sikkerhetstilsyn og overvåking. Vurderingen er at ZCAA har evne til å oppfylle sitt ansvar for tilsynet med 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Zambia. Under høringen samtykket ZCAA i å fortsette sikkerhetsdialogen med 

Kommisjonen, herunder gjennom ytterligere møter eller besøk dersom og når Kommisjonen mener det er nødvendig. 

119) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne alle luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Zambia, fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

120) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Zambia, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

121) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

122) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

123) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

2)  Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 16. juni 2016. 

 For Kommisjonen, 

 på vegne av presidenten, 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/679 

 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 160 av 17.6.2016, s. 65–78] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2015/757 

av 29. april 2015 

om overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport og om endring av 

direktiv 2009/16/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(3) og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 406/2009/EF(4) der alle 

økonomiske sektorer, også den internasjonale skipsfartssektoren, oppfordres til å bidra til å oppnå utslippsreduksjoner, 

fastsettes det at dersom medlemsstatene innen 31. desember 2011 ikke har godkjent en internasjonal avtale inngått 

innenfor rammen av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) om å inkludere utslipp fra internasjonal skipsfart i 

reduksjonsmålene, eller dersom medlemsstatene ikke innen samme dato har godkjent en slik avtale gjennom De forente 

nasjoners rammekonvensjon om klimaendring, bør Kommisjonen framlegge et forslag om å inkludere utslipp fra 

internasjonal skipsfart i Fellesskapets reduksjonsforpliktelse, med mål om at den foreslåtte rettsakten skal tre i kraft 

senest i 2013. Et slikt forslag bør i størst mulig grad begrense eventuelle negative følger for Fellesskapets 

konkurranseevne og samtidig ta hensyn til eventuelle miljøfordeler. 

2) Sjøtransport påvirker det globale klimaet og luftkvaliteten som følge av utslipp av karbondioksid (CO2) og andre utslipp 

som den genererer, som for eksempel nitrogenoksider (NOx), svoveloksider (SOx), metan (CH4), partikler og sot. 

3) Internasjonal skipsfart er den eneste transportmåten som ikke omfattes av Unionens forpliktelse til å redusere 

klimagassutslippene. Ifølge konsekvensanalysen som ledsager forslaget til denne forordning, økte EU-relaterte CO2-

utslipp fra internasjonal skipsfart med 48 % fra 1990 til 2007. 

4) I lys av den raske utviklingen innenfor vitenskapelig forståelse av hvordan ikke-CO2-relaterte utslipp fra sjøtransport 

påvirker det globale klimaet, bør denne påvirkningen regelmessig tas opp til ny vurdering innenfor rammen av denne 

forordning. Kommisjonen bør på grunnlag av sine vurderinger analysere følgene for politikk og tiltak med henblikk på å 

redusere disse utslippene. 

5) I europaparlamentets resolusjon av 5. februar 2014 om en ramme for klima- og energipolitikken fram til 2030 ble 

Kommisjonen og medlemsstatene oppfordret til å fastsette et bindende EU-mål for å redusere de nasjonale klimagass-

utslippene med minst 40 % sammenlignet med 1990-nivået, innen 2030. Europaparlamentet påpekte også at alle 

økonomiske sektorer vil måtte bidra til å redusere klimagassutslippene dersom EU skal kunne ta sin del av det globale 

ansvaret.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 19.5.2015, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 22 av 5.4.2018, s. 10. 

(1) EUT C 67 av 6.3.2014, s. 170. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 5. mars 2015 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 28. april 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 140 av 5.6.2009 s. 63). 

(4) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF av 23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å redusere sine klimagassutslipp med 

henblikk på å oppfylle Fellesskapets forpliktelser til å reduserer klimagassutslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136). 

2018/EØS/47/10 
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6) I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 godkjente Det europeiske råd et bindende EU-mål om å redusere EUs 

egne klimagassutslipp med minst 40 % sammenlignet med 1990, innen 2030. Det europeiske råd påpekte også at det er 

viktig å redusere klimagassutslipp og risiko i forbindelse med avhengigheten av fossilt brensel i transportsektoren, og 

oppfordret Kommisjonen til videre å undersøke virkemidler og tiltak med henblikk på en sammenhengende og 

teknologinøytral tilnærming, blant annet for å fremme utslippsreduksjon og energieffektivitet på transportområdet. 

7) I det sjuende miljøhandlingsprogrammet(1) påpekes det at alle økonomiske sektorer vil måtte bidra til å redusere 

klimagassutslippene dersom EU skal kunne ta sin del av det globale ansvaret. I den forbindelse påpekes det i 

programmet at hvitboken om transport fra 2011 må ha en solid politisk ramme. 

8) I juli 2011 vedtok IMO tekniske tiltak og driftstiltak, nærmere bestemt energieffektivitetsindeksen (EEDI) for nye 

fartøyer og energieffektivitetsplanen for fartøyer (SEEMP), som vil medføre forbedringer ved at den forventede 

økningen i klimagassutslipp reduseres, men som ikke i seg selv kan gi de reduksjonene i klimagassutslipp fra 

internasjonal skipsfart som er nødvendige for at innsatsen skal samsvare med målet om å begrense den globale 

temperaturøkningen til 2 °C. 

9) Ifølge data fra IMO kan det spesifikke energiforbruket og CO2-utslippet fra fartøyer reduseres med opptil 75 % ved at 

det iverksettes driftstiltak og tas i bruk eksisterende teknologi. En vesentlig del av disse tiltakene kan anses som 

kostnadseffektive og av en slik art at de vil kunne gi sektoren nettofordeler, ettersom de lavere drivstoffkostnadene 

innebærer at eventuelle drifts- og investeringskostnader vil lønne seg. 

10) For å redusere CO2-utslipp fra skipsfart på unionsplan er den beste løsningen fortsatt å opprette et system for å 

overvåke, rapportere og kontrollere CO2-utslipp basert på fartøyets drivstofforbruk, som et første trinn i en trinnvis 

tilnærming for å inkludere utslipp fra sjøtransport i Unionens forpliktelse til å redusere klimagasser, sammen med 

utslipp fra andre sektorer som allerede bidrar til å oppfylle nevnte forpliktelse. Offentlig tilgang til utslippsdata vil bidra 

til å fjerne markedshindringer som står i veien for gjennomføringen av mange tiltak med negativ kostnad som ville 

redusere klimagassutslipp fra sjøtransport. 

11) Vedtakelsen av tiltak for å redusere klimagassutslipp og drivstofforbruk hemmes av markedshindringer, slik som 

mangel på pålitelige opplysninger om fartøyets drivstoffeffektivitet eller mangel på tilgjengelig teknologi til ombygging 

av fartøyer, manglende tilgang til finansiering for å investere i fartøyeffektivitet samt skjev interessefordeling, ettersom 

skipsrederne ikke vil få uttelling for sine investeringer i fartøyeffektivitet når drivstoffregningene betales av 

operatørene. 

12) Resultatene av samrådet med berørte parter og drøftingene med internasjonale partnere viser at det bør benyttes en 

trinnvis tilnærming for å inkludere utslipp fra sjøtransport i Unionens forpliktelse til å redusere klimagasser, ved 

innføring av et solid system for overvåking, rapportering og kontroll av CO2-utslipp fra sjøtransport som et første trinn, 

og fastsettelse av prisene for slike utslipp på et senere trinn. Denne tilnærmingen gjør det lettere å oppnå betydelige 

framskritt på internasjonalt plan med hensyn til enighet om målene for reduksjon av klimagassutslipp og utfyllende 

tiltak for å oppnå slike reduksjoner til lavest mulig kostnad. 

13) Innføringen av et system for overvåking, rapportering og kontroll i Unionen forventes å føre til utslippsreduksjoner på 

opptil 2 % sammenlignet med en situasjon der ingen tiltak iverksettes, og en reduksjon i de samlede nettokostnadene på 

opptil 1,2 milliarder euro innen 2030, ettersom dette kan bidra til å fjerne markedshindringer, blant annet slike som er 

knyttet til mangel på opplysninger om fartøyeffektivitet, ved å stille sammenlignbare og pålitelige opplysninger om 

drivstofforbruk og energieffektivitet til rådighet for de relevante markedene. Denne reduksjonen i transportkostnader bør 

fremme internasjonal handel. Dessuten er et stabilt system for overvåking, rapportering og kontroll en forutsetning for 

markedsbaserte tiltak, effektivitetsstandarder eller andre tiltak, uansett om de anvendes i EU eller globalt. Et slikt 

system gir også pålitelige data som kan benyttes til å fastsette nøyaktige utslippsreduksjonsmål, og til å vurdere 

utviklingen i sjøtransportens bidrag til å oppnå en lavutslippsøkonomi. Med tanke på skipsfartens internasjonale 

karakter ville en global avtale være den foretrukne og mest effektive metoden for å redusere klimagassutslippene fra 

internasjonal sjøtransport.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 

2020 «Et godt liv i en ressursbegrenset verden» (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 171). 
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14) Alle reiser innenfor Unionen, alle reiser inn i Unionen fra den siste havnen utenfor Unionen til den første anløpshavnen i 

Unionen, og alle reiser fra en havn i Unionen til den neste anløpshavnen utenfor Unionen, herunder ballastreiser, bør 

anses for relevante for overvåkingen. CO2-utslipp i EU-havner, herunder utslipp fra fartøyer ved kai eller som beveger 

seg i en havn, bør også omfattes, særlig fordi det finnes særlige tiltak for å redusere eller unngå dem. Disse reglene bør 

anvendes uten forskjellsbehandling på alle fartøyer, uavhengig av flagg. Ettersom denne forordning er rettet mot 

sjøtransport, bør den imidlertid ikke innføre krav om overvåking, rapportering og kontroll av fartøyers bevegelser eller 

virksomhet som ikke tjener til transport av last eller passasjerer for kommersielle formål, som for eksempel oppmudring, 

isbryting, nedlegging av rør eller virksomhet knyttet til offshoreanlegg. 

15) For å sikre like vilkår for fartøyer som seiler under mindre gunstige klimaforhold, bør det være mulig å inkludere 

særlige opplysninger om et fartøys isklasse og seiling i is i de dataene som overvåkes i henhold til denne forordning. 

16) Det foreslåtte systemet for overvåking, rapportering og kontroll bør ha form av en forordning for å ta høyde for de 

kompliserte og svært tekniske bestemmelsene som skal innføres, behovet for ensartede regler for hele Unionen for å 

gjenspeile sjøtransportens internasjonale karakter, med de utallige fartøyene som ventes å anløpe havnene i forskjellige 

medlemsstater, og for å fremme gjennomføringen i hele Unionen. 

17) Et stabilt fartøyspesifikt system for overvåking, rapportering og kontroll i Unionen bør bygge på beregningen av utslipp 

fra det drivstoffet som forbrukes på reiser til og fra Unionens havner, ettersom data om drivstoffsalg ikke gir en 

tilstrekkelig nøyaktig vurdering av drivstofforbruket innenfor dette bestemte området, på grunn av fartøyenes store 

tankkapasitet. 

18) Unionens system for overvåking, rapportering og kontroll bør også omfatte andre relevante opplysninger for å kunne 

bestemme fartøyenes effektivitet eller for å kunne analysere kildene til utvikling av utslipp ytterligere, samtidig som 

fortroligheten ivaretas når det gjelder forretnings- og industriopplysninger. Dette virkeområdet innebærer at Unionens 

system for overvåking, rapportering og kontroll også tilpasses internasjonale initiativer om innføring av effektivitets-

standarder for eksisterende fartøyer, herunder driftstiltak, og bidrar til å fjerne markedshindringer knyttet til mangel på 

opplysninger. 

19) For å gjøre den administrative byrden minst mulig for skipsredere og operatører, særlig for små og mellomstore 

bedrifter, og for å gjøre nytte-kostnadsforholdet i systemet for overvåking, rapportering og kontroll best mulig uten å 

sette målet om å omfatte størstedelen av klimagassutslippene fra sjøtransport i fare, bør reglene for overvåking, 

rapportering og kontroll bare gjelde foretak med store utslipp. Etter en detaljert objektiv analyse av størrelse på og 

utslipp fra fartøyer som anløper og forlater Unionens havner, er det valgt en terskelverdi på 5 000 bruttotonnasje (BRT). 

Fartøyer på over 5 000 BRT utgjør omkring 55 % av de fartøyene som anløper Unionens havner, og står for omkring 

90 % av utslippene. Denne ikke-diskriminerende terskelverdien vil sikre at de som slipper ut mest, vil omfattes av 

systemet. En lavere terskelverdi vil medføre en større administrativ byrde, mens en høyere terskelverdi vil begrense de 

utslippene som omfattes og dermed miljøeffektiviteten ved systemet. 

20) For ytterligere å redusere den administrative byrden for skipsredere og operatører bør overvåkingsreglene fokusere på 

CO2-utslipp som den mest relevante klimagassen som slippes ut ved sjøtransport. 

21) Det bør i reglene tas hensyn til eksisterende krav og data som allerede finnes om bord på fartøyer. Rederiene bør derfor 

ha mulighet til å velge én av følgende fire overvåkingsmetoder: bruk av leveringssedler for bunkers, overvåking av 

bunkerstanker om bord, strømningsmålere for de relevante forbrenningsprosessene eller målinger av direkte utslipp. En 

overvåkingsplan som er spesifikk for hvert fartøy, bør dokumentere det valget som treffes og gi ytterligere opplysninger 

om bruken av den valgte metoden. 

22) Et rederi som er ansvarlig for en hel rapporteringsperiode for et fartøy som utøver skipsfartsvirksomhet, bør anses for å 

være ansvarlig for alle de overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene som oppstår i forbindelse med denne 

rapporteringsperioden, herunder innsending av en utslippsrapport som er kontrollert på tilfredsstillende måte. Ved bytte 

av rederi bør det nye rederiet bare være ansvarlig for de overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene som gjelder den 

rapporteringsperioden da rederibyttet skjedde. For å legge til rette for at disse forpliktelsene kan oppfylles, bør det nye 

rederiet motta en kopi av den siste overvåkingsplanen, og eventuelt samsvarsdokumentet.  
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23) Andre klimagasser og klimapåvirkende eller luftforurensende stoffer bør ikke omfattes av Unionens system for 

overvåking, rapportering og kontroll på det nåværende tidspunkt, for å unngå krav om å installere måleutstyr som ikke 

er tilstrekkelig pålitelig eller kommersielt tilgjengelig, og som kunne hemme gjennomføringen av systemet. 

24) IMOs internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) fastsetter en forpliktelse til å 

anvende EEDI på nye fartøyer og til å benytte SEEMP for hele verdensflåten. 

25) For å gjøre den administrative byrden minst mulig for skipsredere og operatører bør rapporteringen og 

offentliggjøringen av de rapporterte opplysningene organiseres årlig. Fortrolighetsspørsmål bør løses ved å begrense 

offentliggjøringen av utslipp, drivstofforbruk og effektivitetsrelaterte opplysninger til årlige gjennomsnitt og samlede 

tall. For å sikre at beskyttelsen av rettmessige økonomiske interesser som tilsidesetter den allmenne interessen av 

offentliggjøring, ikke undergraves, bør et annet aggregeringsnivå for data unntaksvis anvendes på rederiets anmodning. 

De dataene som rapporteres til Kommisjonen, bør integreres i statistikker i den grad slike data er relevante for 

utviklingen, utarbeidingen og formidlingen av europeiske statistikker i samsvar med kommisjonsbeslutning 

2012/504/EU(1). 

26) Kontroll utført av akkrediterte kontrollører bør sikre at overvåkingsplaner og utslippsrapporter er riktige og overholder 

kravene fastsatt i denne forordning. Som et viktig element for å forenkle kontrollen bør kontrollørene kontrollere 

dataenes troverdighet ved å sammenligne de rapporterte dataene med beregnede data basert på fartøyets sporingsdata og 

egenskaper. Slike beregninger kan stilles til rådighet av Kommisjonen. For å sikre upartiskhet bør kontrollørene være 

uavhengige og vedkommende rettssubjekter, og bør akkrediteres av nasjonale akkrediteringsorganer som er opprettet i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(2). 

27) Et samsvarsdokument utstedt av en kontrollør bør oppbevares om bord på fartøyet for å vise at forpliktelsene med 

hensyn til overvåking, rapportering og kontroll er oppfylt. Kontrollørene bør underrette Kommisjonen om utstedelse av 

slike dokumenter. 

28) Basert på erfaring fra lignende oppgaver i forbindelse med sjøsikkerhet bør Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) 

innenfor rammen av sitt mandat støtte Kommisjonen ved å utføre visse oppgaver. 

29) Overholdelse av forpliktelsene i forbindelse med systemet for overvåking, rapportering og kontroll bør ta utgangspunkt i 

eksisterende instrumenter, nærmere bestemt de som er fastsatt i europaparlaments- og europarådsdirektiv 2009/16/EF(3) 

og 2009/21/EF(4), og i opplysninger om utstedelse av samsvarsdokumenter. Det dokumentet som bekrefter at fartøyet 

oppfyller overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene, bør føyes til listen over sertifikater og dokumenter nevnt i 

vedlegg IV til direktiv 2009/16/EF. 

30) Medlemsstatene bør bestrebe seg på å inspisere fartøyer som anløper havner under deres jurisdiksjon, og der visse 

opplysninger som kreves for et samsvarsdokument, ikke er tilgjengelige. 

31) Manglende overholdelse av bestemmelsene i denne forordning bør medføre sanksjoner. Medlemsstatene bør fastsette 

regler for slike sanksjoner. Sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

32) For fartøyer som ikke har oppfylt overvåkings- og rapporteringskravene i to eller flere påfølgende rapporte-

ringsperioder, og der andre håndhevingstiltak ikke har ført til at kravene er blitt oppfylt, bør det fastsettes mulighet for 

bortvisning. Et slikt tiltak bør anvendes slik at den manglende oppfyllelsen kan utbedres innen rimelig tid. 

33) Medlemsstater som ikke har sjøhavner på sitt territorium, og som ikke har fartøyer som seiler under deres flagg, og som 

omfattes av virkeområdet for denne forordning, eller som har stengt sine nasjonale skipsregistre, bør kunne unntas fra 

bestemmelsene om sanksjoner i denne forordning, så lenge ingen slike fartøyer seiler under deres flagg.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2012/504/EU av 17. september 2012 om Eurostat (EUT L 251 av 18.9.2012, s. 49). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/21/EF av 23. april 2009 om oppfyllelse av flaggstatenes forpliktelser (EUT L 131 av 28.5.2009, 

s. 132). 
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34) Unionens system for overvåking, rapportering og kontroll bør tjene som modell for gjennomføringen av et globalt 

system for overvåking, rapportering og kontroll. Et globalt system for overvåking, rapportering og kontroll er å 

foretrekke ettersom det trolig vil være mer effektivt på grunn av dets mer omfattende virkeområde. Kommisjonen bør i 

den forbindelse og med henblikk på å lette utarbeidingen av internasjonale regler i IMO-regi når det gjelder overvåking, 

rapportering og kontroll av klimagassutslipp fra sjøtransport, regelmessig dele relevante opplysninger om 

gjennomføringen av denne forordning med IMO og andre berørte internasjonale organer, og relevante opplysninger bør 

sendes til IMO. Dersom det inngås en avtale om et globalt system for overvåking, rapportering og kontroll, bør 

Kommisjonen gjennomgå Unionens system for overvåking, rapportering og kontroll med henblikk på å tilpasse det til 

det globale systemet for overvåking, rapportering og kontroll. 

35) For å ta hensyn til gjeldende internasjonale regler og internasjonale og europeiske standarder samt den teknologiske og 

vitenskapelige utvikling bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte med henblikk på å gjennomgå visse tekniske sider ved overvåkingen og 

rapporteringen av CO2-utslipp fra fartøyer, og for ytterligere å presisere reglene for kontrollvirksomheten og metodene 

for å akkreditere kontrollører. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter 

sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

36) For å sikre ensartede vilkår for bruk av standardmaler til overvåking av CO2-utslipp og andre relevante opplysninger, for 

bruk av automatiserte systemer og elektroniske standardmaler til sammenhengende rapportering av CO2-utslipp og 

andre relevante opplysninger til Kommisjonen og de berørte flaggstatenes myndigheter, for spesifisering av tekniske 

forskrifter som angir de parametrene som gjelder for andre fartøykategorier enn passasjerfartøyer, rorofartøyer og 

containerskip, og for gjennomgåelsen av disse parametrene, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Slik 

myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

37) Ettersom målet for denne forordning, som er å overvåke, rapportere og kontrollere CO2-utslipp fra fartøyer som et første 

trinn i en trinnvis tilnærming for å redusere klimagassutslipp, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene på 

grunn av sjøtransportens internasjonale karakter, og derfor på grunn av dets omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

38) Reglene for oppretting av systemet for overvåking, rapportering og kontroll bør være i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3). 

39) Denne forordning bør tre i kraft innen 1. juli 2015 for å sikre at medlemsstatene og berørte parter har tilstrekkelig tid til 

å treffe de tiltak som er nødvendige for en effektiv anvendelse av denne forordning innen den første 

rapporteringsperioden som begynner 1. januar 2018 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler for nøyaktig overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp (CO2-utslipp) og 

av andre relevante opplysninger fra fartøyer som ankommer, oppholder seg i eller forlater havner under en medlemsstats 

jurisdiksjon, med henblikk på å fremme reduksjon av CO2-utslipp fra sjøtransport på en kostnadseffektiv måte.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 



19.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/685 

 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på fartøyer over 5 000 bruttotonnasje med hensyn til CO2-utslipp fra fartøyenes reiser fra 

siste anløpshavn til en anløpshavn under en medlemsstats jurisdiksjon, og fra en anløpshavn under en medlemsstats jurisdiksjon 

til neste anløpshavn, samt i anløpshavner under en medlemsstats jurisdiksjon. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på krigsskip, militære hjelpefartøyer, fiskefartøyer eller fabrikkskip for 

fiskeforedling, trefartøyer av enkel konstruksjon, fartøyer som ikke har mekaniske framdriftsmidler eller statseide fartøyer som 

benyttes til ikke-kommersielle formål. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «CO2-utslipp» utslipp av karbondioksid i atmosfæren fra fartøyer, 

b) «anløpshavn» en havn der et fartøy legger til for å laste eller losse gods eller for å landsette eller ta om bord passasjerer; og 

dermed unntas opphold for bare å fylle drivstoff, få forsyninger, skifte besetning, gå i tørrdokk eller reparere fartøyet 

og/eller dets utstyr, opphold i havn fordi fartøyet trenger hjelp eller er i nød, omlasting mellom fartøyer utenfor havnen og 

opphold bare for å søke ly ved dårlige værforhold eller fordi dette er nødvendig på grunn av lete- og redningsvirksomhet, 

c) «reise» forflytning av et fartøy som påbegynnes eller avsluttes i en anløpshavn i den hensikt å frakte passasjerer eller last 

for kommersielle formål, 

d) «rederi» skipsrederen eller en annen organisasjon eller person, for eksempel en reder eller totalbefrakter, som har overtatt 

ansvaret for driften av fartøyet fra skipsrederen, 

e) «bruttotonnasje» (BRT) bruttotonnasje beregnet i samsvar med reglene for måling av tonnasje fastsatt i vedlegg I til Den 

internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) i London 

23. juni 1969, eller en etterfølgende konvensjon, 

f) «kontrollør» et rettssubjekt som utfører kontrollvirksomhet og er akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan i henhold 

til forordning (EF) nr. 765/2008 og denne forordning, 

g) «kontroll» den virksomheten som en kontrollør utfører for å vurdere om de dokumentene som rederiet har sendt inn, 

oppfyller kravene i denne forordning, 

h) «samsvarsdokument» et dokument som er spesifikt for et fartøy, utstedt til et rederi av en kontrollør, som bekrefter at det 

gjeldende fartøyet har oppfylt kravene i denne forordning i en bestemt rapporteringsperiode, 

i) «andre relevante opplysninger» opplysninger om CO2-utslipp fra fartøyenes drivstofforbruk, om transportarbeid og om 

fartøyenes energieffektivitet, som gjør det mulig å analysere utslippstendenser og vurdere fartøyenes ytelse, 

j) «utslippsfaktor» det gjennomsnittlige klimagassutslippet i forhold til virksomhetsdata for en kildestrøm, der det antas 

fullstendig oksidasjon ved forbrenning og full omdanning ved alle andre kjemiske reaksjoner, 

k) «usikkerhet» en parameter knyttet til resultatet av bestemmelsen av en mengde som karakteriserer spredningen av de 

verdiene som med rimelighet vil kunne knyttes til vedkommende mengde, herunder virkningene av både systematiske og 

tilfeldige faktorer, uttrykt i prosent, og som beskriver et konfidensintervall omkring gjennomsnittsverdien som utgjør 95 % 

av beregnede verdier, samtidig som det tas hensyn til en eventuell asymmetri i fordelingen av verdier, 

l) «konservativ» at et sett forutsetninger defineres slik for å sikre at de årlige utslippene ikke undervurderes eller at strekninger 

og mengder last ikke overvurderes, 

m) «rapporteringsperiode» ett kalenderår, som er tidsrommet når CO2-utslipp må overvåkes og rapporteres. For reiser som 

påbegynnes og avsluttes i to ulike kalenderår, skal overvåkings- og rapporteringsdataene føres i det første kalenderåret,  
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n) «fartøy ved kai» et fartøy som ligger sikkert fortøyd eller for anker i en havn under en medlemsstats jurisdiksjon i 

forbindelse med lasting, lossing eller et anløp, herunder den tiden det ikke lastes eller losses, 

o) «isklasse» den betegnelsen fartøyet er tildelt av vedkommende nasjonale myndigheter i flaggstaten eller av en organisasjon 

som er godkjent av nevnte stat, og som viser at fartøyet er konstruert for seiling i farvann med sjøis. 

KAPITTEL II 

OVERVÅKING OG RAPPORTERING 

AVSNITT 1 

Prinsipper og metoder for overvåking og rapportering 

Artikkel 4 

Felles prinsipper for overvåking og rapportering 

1.  I samsvar med artikkel 8–12 skal rederiene for hvert av sine fartøyer overvåke og rapportere de relevante parametrene i en 

rapporteringsperiode. De skal utføre overvåkingen og rapporteringen for alle havner under en medlemsstats jurisdiksjon og for 

alle reiser til eller fra en havn under en medlemsstats jurisdiksjon. 

2.  Overvåkingen og rapporteringen skal være fullstendig og omfatte CO2-utslipp fra forbrenning av drivstoff når fartøyene 

befinner seg til sjøs og ved kai. Rederiene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å forhindre datamangel i rapporteringsperioden. 

3.  Overvåking og rapportering skal være konsekvent og sammenlignbar over tid. For dette formål skal rederiene benytte 

samme overvåkingsmetoder og datasett, med forbehold for endringer som er vurdert av kontrolløren. 

4.  Rederiene skal på en åpen måte innhente, registrere, sammenstille, analysere og dokumentere overvåkingsdata, herunder 

antakelser, henvisninger, utslippsfaktorer og virksomhetsdata, som gjør det mulig for kontrolløren å reprodusere hvordan CO2-

utslippene er bestemt. 

5.  Rederiene skal sikre at bestemmelsen av CO2-utslippene verken er systematisk eller bevisst unøyaktig. De skal identifisere 

og redusere alle kilder til unøyaktighet. 

6.  Rederiene skal sørge for at integriteten til de CO2-utslippsdataene som skal overvåkes og rapporteres, kan fastslås med 

rimelig sikkerhet. 

7.  Rederiene skal i forbindelse med den videre overvåkingen og rapporteringen bestrebe seg på å ta hensyn til anbefalingene 

i de kontrollrapportene som er utstedt i samsvar med artikkel 13 nr. 3 eller 4. 

Artikkel 5 

Metoder for overvåking av CO2-utslipp og andre relevante opplysninger 

1.  I henhold til artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 skal rederiene for hvert av sine fartøyer bestemme CO2-utslippene i samsvar med en 

av metodene i vedlegg I, og overvåke andre relevante opplysninger i samsvar med reglene i vedlegg II eller regler vedtatt i 

henhold til dette. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å endre metodene fastsatt i 

vedlegg I og reglene fastsatt i vedlegg II, for å ta hensyn til relevante internasjonale regler samt internasjonale og europeiske 

standarder. Kommisjonen skal også gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å endre 

vedlegg I og II, med henblikk på å forbedre de elementene i overvåkingsmetodene som angis der, på bakgrunn av den 

teknologiske og vitenskapelige utviklingen. 

AVSNITT 2 

Overvåkingsplan 

Artikkel 6 

Overvåkingsplanens innhold og innlevering 

1.  Rederiene skal innen 31. august 2017 innlevere en overvåkingsplan for hvert av sine fartøyer til kontrollørene og der angi 

den metoden som er valgt for å overvåke og rapportere CO2-utslipp og andre relevante opplysninger.  
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2.  Uten hensyn til nr. 1 skal rederiet for de fartøyene som første gang omfattes av virkeområdet for denne forordning etter 

31. august 2017, innlevere en overvåkingsplan til kontrolløren uten unødig opphold og senest to måneder etter hvert fartøys 

første anløp i en havn under en medlemsstats jurisdiksjon. 

3.  Overvåkingsplanen skal bestå av en fullstendig og åpen dokumentasjon av overvåkingsmetoden for det gjeldende fartøyet, 

og skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  identifikasjon av fartøyet og type fartøy, herunder dets navn, dets IMO-identifikasjonsnummer, registreringshavn eller 

hjemsted og navnet på skipsrederen, 

b)  rederiets navn og adresse, telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson, 

c)  en beskrivelse av følgende CO2-utslippskilder om bord på fartøyet: hovedmotorer, hjelpemotorer, gassturbiner, kjeler og 

nøytralgassgeneratorer samt de drivstofftypene som brukes, 

d)  en beskrivelse av de framgangsmåtene, systemene og ansvarsområdene som benyttes for å ajourføre listen over CO2-

utslippskilder i løpet av rapporteringsperioden, 

e)  en beskrivelse av de framgangsmåtene som benyttes til å kontrollere at listen over reiser er fullstendig, 

f)  en beskrivelse av framgangsmåtene for å overvåke fartøyets drivstofforbruk, herunder 

i)  den metoden som er valgt blant dem som angis i vedlegg I til å beregne drivstofforbruket for hver CO2-utslippskilde, 

herunder, når det er relevant, en beskrivelse av måleutstyret som benyttes, 

ii)  framgangsmåtene for å måle tanket drivstoff og drivstoff i tankene, en beskrivelse av måleutstyret som benyttes samt 

eventuelt framgangsmåtene for å registrere, gjenfinne, overføre og lagre informasjon om målinger, 

iii)  eventuelt den metoden som er valgt for å bestemme densitet, 

iv)  en framgangsmåte for å sikre at den samlede usikkerheten ved måling av drivstoff vil være i samsvar med kravene i 

denne forordning, om mulig ved å vise til nasjonal lovgivning, klausuler i kundekontrakter eller drivstoff-

leverandørenes standarder for nøyaktighet, 

g)  utslippsfaktorer som benyttes for hver type drivstoff, eller når det gjelder alternative drivstoffer, de metodene som brukes til 

å bestemme utslippsfaktorene, herunder metoder for prøvetaking og analyse og en beskrivelse av de laboratoriene som 

benyttes, med disse laboratorienes eventuelle akkreditering i henhold til ISO 17025, 

h)  en beskrivelse av de framgangsmåtene som brukes til å bestemme virksomhetsdata per reise, herunder 

i)  de framgangsmåtene, ansvarsområdene og datakildene som brukes til å bestemme og registrere avstanden, 

ii)  de framgangsmåtene, ansvarsområdene, formlene og datakildene som brukes til å bestemme og registrere last og antall 

passasjerer, avhengig av hva som er relevant, 

iii)  de framgangsmåtene, ansvarsområdene, formlene og datakildene som brukes til å bestemme og registrere den tiden 

som er tilbrakt til sjøs mellom avgangshavn og ankomsthavn, 

i)  en beskrivelse av den metoden som skal brukes til å bestemme erstatningsdata for manglende data, 

j)  et revisjonsregister der alle detaljer om revisjonshistorikken skal registreres. 

4.  Overvåkingsplanen kan også inneholde opplysninger om fartøyets isklasse og/eller framgangsmåter, ansvarsområder, 

formler og datakilder som brukes til å bestemme og registrere den tilbakelagte strekningen, og den tiden som er medgått til å 

seile i is. 

5.  Rederiene skal bruke standardiserte overvåkingsplaner basert på maler. Disse malene, herunder tekniske forskrifter for 

ensartet anvendelse av malene, skal fastsettes av Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomfø-

ringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 24 nr. 2. 

Artikkel 7 

Endringer i overvåkingsplanen 

1.  Rederiene skal regelmessig og minst én gang i året kontrollere om et fartøys overvåkingsplan gjenspeiler fartøyets art og 

funksjon, samt om overvåkingsmetoden kan forbedres.  



Nr. 47/688 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.7.2018 

 

2.  Rederiene skal endre overvåkingsplanen i følgende situasjoner: 

a)  ved bytte av rederi, 

b)  dersom nye CO2-utslipp skjer på grunn av nye utslippskilder eller på grunn av bruk av nye drivstoffer som ennå ikke 

omfattes av overvåkingsplanen, 

c)  dersom en endring i tilgangen på data, som følge av bruk av nye typer måleutstyr, prøvetakingsmetoder eller 

analysemetoder eller av andre årsaker, kan påvirke nøyaktigheten ved bestemmelsen av CO2-utslipp, 

d)  dersom data som er framkommet ved den anvendte overvåkingsmetoden, har vist seg å være feilaktige, 

e)  dersom det fastslås at en del av overvåkingsplanen ikke oppfyller kravene i denne forordning og rederiet skal revidere den i 

henhold til artikkel 13 nr. 1. 

3.  Rederiene skal uten unødig opphold underrette kontrollørene om alle forslag til endring av overvåkingsplanen. 

4.  Endringer av overvåkingsplanen i henhold til nr. 2 bokstav b), c) og d) i denne artikkel skal vurderes av kontrolløren i 

samsvar med artikkel 13 nr. 1. Etter vurderingen skal kontrolløren underrette rederiet om hvorvidt disse endringene oppfyller 

kravene. 

AVSNITT 3 

Overvåking av CO2-utslipp og andre relevante opplysninger 

Artikkel 8 

Overvåking av virksomhet i en rapporteringsperiode 

Fra 1. januar 2018 skal rederiene med utgangspunkt i den overvåkingsplanen som er blitt vurdert i samsvar med artikkel 13 

nr. 1, overvåke CO2-utslippene for hvert fartøy per reise og årlig, ved hjelp av den relevante metoden for å bestemme CO2-

utslippene blant de metodene som angis i vedlegg I del B, og ved å beregne CO2-utslippene i samsvar med vedlegg I del A. 

Artikkel 9 

Overvåking per reise 

1.  På grunnlag av den overvåkingsplanen som er vurdert i samsvar med artikkel 13. nr. 1, skal rederiene for hvert fartøy som 

anløper eller forlater, og for hver reise til eller fra, en havn under en medlemsstats jurisdiksjon, overvåke følgende opplysninger 

i samsvar med vedlegg I del A og vedlegg II del A: 

a)  avgangshavn og ankomsthavn, herunder dato og tidspunkt for avgang og ankomst, 

b)  mengde og utslippsfaktor for hver type drivstoff som forbrukes i alt, 

c)  utsluppet CO2, 

d)  tilbakelagt strekning, 

e)  tid tilbrakt til sjøs, 

f)  fraktet last, 

g)  transportarbeid. 

Rederiene kan også overvåke opplysninger om fartøyets isklasse og seiling i is når det er relevant. 

2.  Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel og med forbehold for artikkel 10 skal et rederi være unntatt fra forpliktelsen til å 

overvåke opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel per reise for et bestemt fartøy, dersom 

a)  alle fartøyets reiser i løpet av rapporteringsperioden enten påbegynnes eller avsluttes i en havn under en medlemsstats 

jurisdiksjon, og  

b)  fartøyet ifølge seilingsplanen foretar mer enn 300 reiser i løpet av rapporteringsperioden.  
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Artikkel 10 

Årlig overvåking 

På grunnlag av den overvåkingsplanen som er vurdert i samsvar med artikkel 13 nr. 1, skal rederiene for hvert fartøy og for 

hvert kalenderår overvåke følgende parametrer i samsvar med vedlegg I del A og vedlegg II del B: 

a)  mengde og utslippsfaktor for hver type drivstoff som forbrukes i alt, 

b)  samlet mengde utslipp av CO2 som omfattes av denne forordning, 

c)  samlede CO2-utslipp fra alle reiser mellom havner under en medlemsstats jurisdiksjon, 

d)  samlede CO2-utslipp fra alle reiser med avgang fra havner under en medlemsstats jurisdiksjon, 

e)  samlede CO2-utslipp fra alle reiser til havner under en medlemsstats jurisdiksjon, 

f)  CO2-utslipp som oppsto i havner under en medlemsstats jurisdiksjon mens fartøyet lå ved kai, 

g)  samlet tilbakelagt strekning, 

h)  samlet tid tilbrakt til sjøs, 

i)  transportarbeid i alt, 

j)  gjennomsnittlig energieffektivitet. 

Rederiene kan overvåke opplysninger om fartøyets isklasse og seiling i is når det er relevant. 

Rederiene kan også overvåke drivstofforbruk og CO2-utslipp fordelt på andre kriterier som er definert i overvåkingsplanen. 

AVSNITT 4 

Rapportering 

Artikkel 11 

Utslippsrapportens innhold 

1.  Fra 2019 skal rederiene hvert år innen 30. april framlegge for Kommisjonen og myndighetene i de relevante flaggstatene 

en utslippsrapport om CO2-utslipp og andre relevante opplysninger for hele rapporteringsperioden for hvert fartøy som de er 

ansvarlige for, og som en kontrollør har funnet tilfredsstillende i samsvar med artikkel 13. 

2.  Ved bytte av rederi skal det nye rederiet sikre at hvert fartøy som det er ansvarlig for, oppfyller kravene i denne 

forordning for hele den rapporteringsperioden det er ansvarlig for det gjeldende fartøyet. 

3.  Rederienes utslippsrapport skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  data som identifiserer fartøyet og rederiet, herunder 

i)  fartøyets navn, 

ii)  IMO-identifikasjonsnummer, 

iii)  registreringshavn eller hjemsted, 

iv)  fartøyets isklasse, dersom den angis i overvåkingsplanen, 

v)  fartøyets tekniske effektivitet (energieffektivitetsindeks (EEDI) eller eventuelt anslått indeksverdi (EIV) i samsvar 

med IMO-resolusjon MEPC.215 (63), 

vi)  skipsrederens navn, 

vii)  skipsrederens adresse og hovedkontor,  
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viii)  rederiets navn (dersom det ikke er skipsrederen), 

ix)  rederiets adresse (dersom det ikke er skipsrederen) og hovedkontor, 

x)  adresse, telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson, 

b)  identiteten til den kontrolløren som vurderte utslippsrapporten, 

c)  opplysninger om den anvendte overvåkingsmetoden og relevant usikkerhetsnivå, 

d)  resultatene av den årlige overvåkingen av parametrene i samsvar med artikkel 10. 

Artikkel 12 

Utslippsrapportens format 

1.  Utslippsrapporten skal sendes inn ved bruk av automatiske systemer og datautvekslingsformater, herunder elektroniske 

maler. 

2.  Kommisjonen skal gjennom gjennomføringsrettsakter fastsette tekniske regler for datautvekslingsformatene, herunder de 

elektroniske malene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 24 nr. 2. 

KAPITTEL III 

KONTROLL OG AKKREDITERING 

Artikkel 13 

Omfanget av kontrollvirksomheten og kontrollrapporten 

1.  Kontrolløren skal vurdere om overvåkingsplanen oppfyller kravene fastsatt i artikkel 6 og 7. Dersom kontrollørens 

vurdering viser avvik fra disse kravene, skal det berørte rederiet revidere sin overvåkingsplan i henhold til dette og sende den 

reviderte planen til kontrolløren for en endelig vurdering før rapporteringsperioden begynner. Rederiet skal bli enig med 

kontrolløren om hvilken frist som er nødvendig for å innføre endringene. Denne fristen skal uansett ikke være senere enn 

rapporteringsperiodens begynnelse. 

2.  Kontrolløren skal vurdere om utslippsrapporten oppfyller kravene fastsatt i artikkel 8–12 og vedlegg I og II. 

Kontrolløren skal særlig vurdere om CO2-utslippene og andre relevante opplysninger i utslippsrapporten er bestemt i samsvar 

med artikkel 8, 9 og 10 og overvåkingsplanen. 

3.  Dersom kontrollvurderingen med rimelig sikkerhet fra kontrollørens side konkluderer med at utslippsrapporten ikke 

inneholder alvorlige feilopplysninger, skal kontrolløren utstede en kontrollrapport som fastslår at utslippsrapporten er 

kontrollert og funnet tilfredsstillende. Kontrollrapporten skal spesifisere alle spørsmål som er relevante for det arbeidet som 

kontrolløren har utført. 

4.  Dersom kontrollvurderingen konkluderer med at utslippsrapporten inneholder feilopplysninger eller avvik fra kravene i 

denne forordning, skal kontrolløren underrette rederiet om dette i god tid. Rederiet skal deretter rette feilopplysningene eller 

avvikene slik at kontrollen kan avsluttes i rett tid, og skal sende kontrolløren den reviderte utslippsrapporten og andre 

opplysninger som var nødvendige for å rette de avvikene som ble påvist. Kontrolløren skal i sin kontrollrapport angi om 

rederiet har rettet de feilopplysningene eller avvikene som ble påvist under kontrollvurderingen. Dersom de meldte 

feilopplysningene eller avvikene ikke er blitt rettet og enkeltvis eller til sammen fører til alvorlige feilopplysninger, skal 

kontrolløren utstede en kontrollrapport som angir at utslippsrapporten ikke er i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 14 

Generelle forpliktelser og prinsipper for kontrollørene 

1.  Kontrolløren skal være uavhengig av rederiet eller operatøren av et fartøy og skal utføre den virksomheten som kreves i 

henhold til denne forordning i offentlighetens interesse. For dette formålet skal verken kontrolløren eller en annen del av det 

samme rettssubjektet være et rederi eller en fartøyoperatør, eier av et rederi eller være eid av dem, og kontrolløren skal heller 

ikke ha forbindelser til rederiet som kan påvirke vedkommendes uavhengighet og upartiskhet.  
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2.  Med hensyn til kontrollen av utslippsrapporten og rederiets overvåkingsprosedyre skal kontrolløren vurdere påliteligheten, 

troverdigheten og nøyaktigheten av overvåkingssystemene og de rapporterte dataene samt opplysningene om CO2-utslipp, og 

særlig følgende: 

a)  Hvordan drivstofforbruk tilskrives reiser. 

b)  De rapporterte dataene om drivstofforbruk samt tilknyttede målinger og beregninger. 

c)  Valg og anvendelse av utslippsfaktorer. 

d)  De beregningene som ligger til grunn for bestemmelsen av de samlede CO2-utslippene. 

e)  De beregningene som ligger til grunn for bestemmelsen av energieffektiviteten. 

3.  Kontrolløren skal bare vurdere utslippsrapporter som er innsendt i samsvar med artikkel 12, dersom pålitelige og 

troverdige data og opplysninger gjør det mulig å bestemme CO2-utslippene med en rimelig grad av sikkerhet, og forutsatt at 

følgende er sikret: 

a)  De rapporterte dataene er i samsvar med beregnede data som bygger på fartøyets sporingsdata og egenskaper, slik som 

motoreffekten. 

b)  De rapporterte dataene inneholder ingen inkonsekvenser, særlig ikke ved sammenligning av den samlede mengden drivstoff 

som hvert fartøy årlig kjøper inn og det samlede drivstofforbruk under reiser. 

c)  Innsamlingen av dataene er utført i samsvar med gjeldende regler. 

d)  Fartøyets relevante registre er fullstendige og sammenhengende. 

Artikkel 15 

Kontrollprosedyrer 

1.  Kontrolløren skal identifisere mulige risikoer i forbindelse med overvåkingen og rapporteringen ved å sammenligne 

rapporterte CO2-utslipp og beregnede data basert på fartøyets sporingsdata og egenskaper, slik som motoreffekten. Dersom det 

oppdages vesentlige avvik, skal kontrolløren utføre ytterligere analyser. 

2.  Kontrolløren skal identifisere mulige risikoer knyttet til de forskjellige beregningstrinnene ved å gjennomgå alle 

datakilder og metoder som benyttes. 

3.  Kontrolløren skal ta hensyn til alle effektive risikokontrollmetoder som rederiet benytter for å redusere usikkerheten 

forbundet med den nøyaktigheten som er spesifikk for de anvendte overvåkingsmetodene. 

4.  Rederiet skal gi kontrolløren eventuelle ytterligere opplysninger som gjør det mulig for vedkommende å gjennomføre 

kontrollprosedyrene. Under kontrollprosedyren kan kontrolløren ta stikkprøver for å fastslå om de rapporterte dataene og 

opplysningene er pålitelige. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for ytterligere å presisere 

reglene for den kontrollvirksomheten som angis i denne forordning. Når Kommisjonen vedtar disse rettsaktene, skal den ta 

hensyn til faktorene i vedlegg III del A. Reglene som angis nærmere i disse delegerte rettsaktene, skal bygge på de 

kontrollprinsippene som er fastsatt i artikkel 14, og på gjeldende internasjonalt anerkjente standarder. 

Artikkel 16 

Akkreditering av kontrollører 

1.  Kontrollører som vurderer overvåkingsplaner og utslippsrapporter og utsteder kontrollrapporter og samsvarsdokumenter 

som nevnt i denne forordning, skal akkrediteres for virksomhet innenfor virkeområdet for denne forordning av et nasjonalt 

akkrediteringsorgan i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008. 

2.  Dersom denne forordning ikke inneholder særlige bestemmelser om akkreditering av kontrollører, får de relevante 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 765/2008 anvendelse. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for ytterligere å presisere 

metodene for akkreditering av kontrollører. Når Kommisjonen vedtar disse rettsaktene, skal den ta hensyn til faktorene i 

vedlegg III del B. Metodene som angis nærmere i disse delegerte rettsaktene, skal bygge på de kontrollprinsippene som er 

fastsatt i artikkel 14, og på gjeldende internasjonalt anerkjente standarder.  
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KAPITTEL IV 

SAMSVAR OG OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER 

Artikkel 17 

Samsvarsdokument 

1.  Når en utslippsrapport oppfyller kravene fastsatt i artikkel 11–15 og i vedlegg I og II, skal kontrolløren på grunnlag av 

kontrollrapporten utstede et samsvarsdokument for det gjeldende fartøyet. 

2.  Samsvarsdokumentet skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  fartøyets identitet (navn, IMO-identifikasjonsnummer og registreringshavn eller hjemsted), 

b)  skipsrederens navn, adresse og hovedkontor, 

c)  kontrollørens identitet, 

d)  datoen for utstedelse av samsvarsdokumentet, dets gyldighetsperiode og den relevante rapporteringsperioden. 

3.  Samsvarsdokumenter skal være gyldige i en periode på 18 måneder etter utløpet av rapporteringsperioden. 

4.  Kontrolløren skal uten opphold underrette Kommisjonen og flaggstatens myndighet om utstedelsen av samsvarsdo-

kumenter. Kontrolløren skal oversende opplysningene nevnt i nr. 2 ved bruk av automatiske systemer og datautvekslings-

formater, herunder elektroniske maler. 

5.  Kommisjonen skal gjennom gjennomføringsrettsakter fastsette de tekniske reglene for datautvekslingsformatene, herunder 

de elektroniske malene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 24 nr. 2. 

Artikkel 18 

Forpliktelse til å oppbevare et gyldig samsvarsdokument om bord 

Innen 30. juni året etter rapporteringsperiodens slutt skal fartøyer som ankommer, oppholder seg i eller forlater en havn under 

en medlemsstats jurisdiksjon, og som i rapporteringsperioden har foretatt reiser, oppbevare et gyldig samsvarsdokument om 

bord. 

Artikkel 19 

Oppfyllelse av overvåkings- og rapporteringskrav og inspeksjoner 

1.  På grunnlag av de opplysningene som er offentliggjort i samsvar med artikkel 21 nr. 1, skal hver medlemsstat treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at fartøyer som seiler under dens flagg, oppfyller overvåkings- og rapporteringskravene fastsatt i 

artikkel 8–12. Medlemsstatene skal anse det faktum at det er utstedt et samsvarsdokument for det gjeldende fartøyet i samsvar 

med artikkel 17 nr. 4, som bevis for slikt samsvar. 

2.  Hver medlemsstat skal sikre at det ved enhver inspeksjon av et fartøy i en havn under dens jurisdiksjon i samsvar med 

direktiv 2009/16/EF, kontrolleres at et gyldig samsvarsdokument oppbevares om bord. 

3.  For hvert fartøy som det ikke finnes opplysninger for i henhold til artikkel 21 nr. 2 bokstav i) og j), på det tidspunktet det 

ankommer en havn under en medlemsstats jurisdiksjon, kan den berørte medlemsstaten kontrollere at det oppbevares et gyldig 

samsvarsdokument om bord. 

Artikkel 20 

Sanksjoner, informasjonsutveksling og pålegg om bortvisning 

1.  Medlemsstatene skal fastsette et sanksjonssystem for manglende overholdelse av overvåkings- og 

rapportertingsforpliktelsene fastsatt i artikkel 8–12, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene iverksettes. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene innen 1. juli 2017, og umiddelbart underrette Kommisjonen om eventuelle 

senere endringer.  
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2.  Medlemsstatene skal opprette en effektiv informasjonsutveksling og et effektivt samarbeid mellom de nasjonale 

myndighetene som er ansvarlige for å sikre at overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene overholdes, eller, når det er relevant, 

de myndighetene som har fått ansvaret for sanksjonsordningene. Nasjonale sanksjonsordninger som en medlemsstat iverksetter 

mot et bestemt fartøy, skal meldes til Kommisjonen, Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA), de øvrige medlemsstatene og 

den berørte flaggstaten. 

3.  Dersom et fartøy ikke har oppfylt overvåkings- og rapporteringskravene i to eller flere påfølgende rapporteringsperioder, 

og der andre håndhevingstiltak ikke har ført til at kravene oppfylles, kan vedkommende myndighet i anløpshavnens 

medlemsstat utstede et pålegg om bortvisning, som skal meldes til Kommisjonen, EMSA, de øvrige medlemsstatene og den 

berørte flaggstaten. Når et slikt pålegg om bortvisning er utstedt, skal alle medlemsstater nekte dette fartøyet adgang til sine 

havner inntil rederiet oppfyller overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene i samsvar med artikkel 11 og 18. Oppfyllelsen av 

disse forpliktelsene skal bekreftes ved at det framlegges et gyldig samsvarsdokument for vedkommende nasjonale myndighet 

som utstedte pålegget om bortvisning. Dette nummer berører ikke internasjonale sjøfartsregler for skip i nød. 

4.  Skipsrederen eller operatøren av et fartøy eller dennes representant i medlemsstatene skal ved et pålegg om bortvisning ha 

rett til effektiv klageadgang for en domstol, og skal behørig underrettes om dette av vedkommende myndighet i anløpshavnens 

medlemsstat. Medlemsstatene skal innføre og opprettholde hensiktsmessige framgangsmåter for dette formål. 

5.  En medlemsstat uten sjøhavner på sitt territorium og som har stengt sitt nasjonale skipsregister eller ikke har skip som 

seiler under dens flagg som omfattes av virkeområdet for denne forordning, kan unntas fra bestemmelsene i denne artikkel så 

lenge ingen skip seiler under dens flagg. En medlemsstat som har til hensikt å benytte seg av dette unntaket, skal underrette 

Kommisjonen om dette senest 1. juli 2015. Kommisjonen skal også underrettes om senere endringer. 

Artikkel 21 

Offentliggjøring av opplysninger og Kommisjonens rapport 

1.  Innen 30. juni hvert år skal Kommisjonen offentliggjøre de opplysningene om CO2-utslipp som er rapportert i samsvar 

med artikkel 11, samt de opplysningene som er fastsatt i nr. 2 i denne artikkel. 

2.  Kommisjonen skal inkludere følgende i informasjonen som skal offentliggjøres: 

a)  fartøyets identitet (navn, IMO-identifikasjonsnummer og registreringshavn eller hjemsted), 

b)  fartøyets tekniske effektivitet (EEDI eller EIV, der det er relevant), 

c)  årlige CO2-utslipp, 

d)  årlig samlet drivstofforbruk for reiser, 

e)  årlig gjennomsnittlig drivstofforbruk og CO2-utslipp per tilbakelagt strekning for reiser, 

f)  årlig gjennomsnittlig drivstofforbruk og CO2-utslipp per tilbakelagt strekning og fraktet last på reiser, 

g)  årlig samlet tid til sjøs for reiser, 

h)  anvendt overvåkingsmetode, 

i)  utstedelsesdato og utløpsdato for samsvarsdokumentet, 

j)  identiteten til den kontrolløren som vurderte utslippsrapporten, 

k)  alle andre opplysninger som overvåkes og rapporteres på frivillig grunnlag i samsvar med artikkel 10. 

3.  Dersom offentliggjøringen av en kategori av aggregerte data i henhold til nr. 2, som ikke gjelder CO2-utslipp, på grunn av 

særlige omstendigheter unntaksvis undergraver beskyttelsen av kommersielle interesser som fortjener beskyttelse som en 

rettmessig økonomisk interesse som tilsidesetter den allmenne interessen av offentliggjøring i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1367/2006(1), skal det på rederiets anmodning anvendes et annet aggregeringsnivå for nettopp disse 

dataene for å beskytte slike interesser. Dersom det ikke er mulig å anvende et annet aggregeringsnivå, skal Kommisjonen ikke 

offentliggjøre disse dataene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1367/2006 av 6. september 2006 om anvendelse på fellesskapsinstitusjoner og -organer av 

bestemmelsene i Århus-konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i 

saker vedrørende miljø (EUT L 264 av 25.9.2006, s. 13). 
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4.  Kommisjonen skal offentliggjøre en årlig rapport om CO2-utslipp og andre relevante opplysninger fra sjøtransport, 

herunder aggregerte og forklarte resultater, med henblikk på å orientere offentligheten og muliggjøre en vurdering av 

sjøtransportens CO2-utslipp og effektivitet etter størrelse, type fartøy, virksomhet eller en annen kategori som anses som 

relevant. 

5.  Kommisjonen skal hvert annet år vurdere sjøtransportsektorens samlede virkning på det globale klimaet, herunder 

gjennom utslipp eller virkninger som ikke CO2-relaterte. 

6.  Innenfor rammen av sitt mandat skal EMSA bistå Kommisjonen i dens arbeid med å oppfylle vilkårene i denne artikkel 

samt i artikkel 12 og 17 i denne forordning, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002(1). 

KAPITTEL V 

INTERNASJONALT SAMARBEID 

Artikkel 22 

Internasjonalt samarbeid 

1.  Kommisjonen skal løpende underrette IMO og andre berørte internasjonale organer om gjennomføringen av denne 

forordning, uten at dette berører kompetansefordelingen eller framgangsmåtene for beslutningstaking som fastsatt i traktatene. 

2.  Kommisjonen, og eventuelt medlemsstatene, skal ivareta en teknisk utveksling med tredjestater, særlig når det gjelder 

videreutvikling av overvåkingsmetoder, organisering av rapportering og kontroll av utslippsrapporter. 

3.  Dersom det inngås en internasjonal avtale om et globalt system for overvåking, rapportering og kontroll av 

klimagassutslipp eller globale tiltak for å redusere klimagassutslipp fra sjøtransport, skal Kommisjonen gjennomgå denne 

forordning og om nødvendig foreslå endringer for å tilpasse den til den internasjonale avtalen. 

KAPITTEL VI 

DELEGERT MYNDIGHET OG GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET SAMT SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 23 

Utøvelse av delegering 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og gjennomfører høringer med sakkyndige, herunder sakkyndige fra 

medlemsstatene, før den vedtar de delegerte rettsaktene. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 5 nr. 2, artikkel 15 nr. 5 og artikkel 16 nr. 3 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 1. juli 2015. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten 

senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av 

samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av 

hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 2, artikkel 15 nr. 5 og artikkel 16 nr. 3 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EFT L 208 av 

5.8.2002, s. 1). 
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5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 2, artikkel 15 nr. 5 og artikkel 16 nr. 3 trer i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges 

denne fristen med to måneder. 

Artikkel 24 

Komitéframgangsmåte 

1.  Komiteen skal bistås av Komiteen nedsatt ved artikkel 26 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(1). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 25 

Endringer av direktiv 2009/16/EF 

Følgende punkt tilføyes på listen i vedlegg IV til direktiv 2009/16/EF: 

«50.  Samsvarsdokumenter utstedt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 av 29. april 2015 om 

overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport, og om endring av 

direktiv 2009/16/EF(*). 

 ___________  

(*) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 55.» 

Artikkel 26 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 29. april 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 President Formann 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om 

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 
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VEDLEGG I 

Metoder for overvåking av CO2-utslipp 

A. BEREGNING AV CO2-UTSLIPP (ARTIKKEL 9) 

Ved beregning av CO2-utslipp skal rederiene anvende følgende formel: 

Drivstofforbruk × utslippsfaktor 

Drivstofforbruket skal omfatte det drivstoffet som hovedmotorer, hjelpemotorer, gassturbiner, kjeler og nøytralgassgeneratorer 

forbruker. 

Drivstofforbruk i havner når fartøyet ligger ved kai, skal beregnes separat. 

I prinsippet skal det benyttes standardverdier for utslippsfaktorer for drivstoff, med mindre rederiet bestemmer seg for å bruke 

de dataene for drivstoffkvalitet som angis på leveringsseddelen for bunkers, og som brukes for å vise at rederiet overholder 

gjeldende regler for svovelutslipp. 

Disse standardverdiene for utslippsfaktorer skal bygge på de nyeste verdiene fra FNs klimapanel. Disse verdiene finnes i 

vedlegg VI til kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(1). 

Det skal anvendes relevante utslippsfaktorer for biodrivstoffer og alternative ikke-fossile brensler. 

B. METODER FOR BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP 

Rederiet skal i overvåkingsplanen definere hvilken overvåkingsmetode som skal benyttes til å beregne drivstofforbruket for 

hvert fartøy som det er ansvarlig for, og sikre at den metoden som velges, benyttes konsekvent. 

Det faktiske drivstofforbruket for hver reise skal anvendes og beregnes ved hjelp av en av følgende metoder: 

a)  Leveringsseddel for bunkers og periodiske avstemminger av drivstofftanker. 

b)  Overvåking av bunkerstanker om bord. 

c)  Strømningsmålere for relevante forbrenningsprosesser. 

d)  Målinger av direkte CO2-utslipp. 

Enhver kombinasjon av disse metodene som vurderes av kontrolløren, kan benyttes dersom den forbedrer den samlede 

målenøyaktigheten. 

1.  Metode A: Leveringsseddel for bunkers og periodiske avstemminger av drivstofftanker 

Denne metoden bygger på mengde og type drivstoff som definert i leveringsseddelen for bunkers, kombinert med 

periodiske avstemminger av drivstofftanker ved avlesing av tankene. Drivstoffet ved begynnelsen av perioden, pluss 

leveringer, minus tilgjengelig drivstoff ved periodens utløp og fjernet drivstoff mellom begynnelsen av perioden og slutten 

av perioden, utgjør drivstofforbruket i en periode. 

Perioden utgjør tiden mellom to anløp eller tiden i en havn. For det drivstoffet som er brukt i løpet av en periode, skal 

drivstofftypen og svovelinnholdet angis. 

Denne metoden skal ikke benyttes når leveringsseddelen for bunkers ikke oppbevares om bord på fartøyet, særlig når lasten 

benyttes som drivstoff, for eksempel avdamping fra flytende naturgass (LNG). 

I henhold til gjeldende regler i vedlegg VI til MARPOL er leveringsseddelen for bunkers obligatorisk, den skal oppbevares 

om bord i tre år etter leveringen av bunkersen, og den skal være lett tilgjengelig. Den periodiske avstemmingen av 

drivstofftanker om bord skal bygge på avlesninger av drivstofftankene. Det skal anvendes tanktabeller for hver drivstofftank 

for å bestemme mengden ved tidspunktet for avlesing av drivstofftanken. Usikkerheten forbundet med leveringsseddelen 

for bunkers skal angis i overvåkingsplanen. Avlesing av drivstofftanker skal utføres ved bruk av egnede metoder, for 

eksempel automatiske systemer, peilinger og peilebånd. Metoden for tankpeiling og den tilknyttede usikkerheten skal angis 

i overvåkingsplanen.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 
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Dersom mengden av tanket drivstoff eller mengden av drivstoff som er igjen i tankene, bestemmes i volumenheter, uttrykt i 

liter, skal rederiet konvertere denne mengden fra volum til masse ved hjelp av faktiske densitetsverdier. Rederiet skal 

bestemme den faktiske densiteten ved å bruke en av følgende metoder: 

a)  målesystemer om bord, 

b)  den densiteten som måles av drivstoffleverandøren ved tanking av drivstoff, og som registreres på drivstoffakturaen 

eller leveringsseddelen for bunkers. 

Den faktiske densiteten skal uttrykkes i kg/l og bestemmes ved den reelle temperaturen for en bestemt måling. I tilfeller der 

de faktiske densitetsverdiene ikke er tilgjengelige, skal en standardfaktor for densitet anvendes for den relevante 

drivstofftypen, når den er blitt vurdert av kontrolløren. 

2.  Metode B: Overvåking av bunkerstanker om bord 

Denne metoden bygger på avlesninger av drivstofftanker for alle drivstofftanker om bord. Avlesningene skal gjøres daglig 

når fartøyet er til sjøs, og hver gang det fylles eller fjernes bunkers. 

De akkumulerte forskjellene i drivstofftanknivået mellom to avlesninger svarer til drivstofforbruket i en periode. 

Perioden utgjør tiden mellom to anløp eller tiden i en havn. For det drivstoffet som er brukt i løpet av en periode, skal 

drivstofftypen og svovelinnholdet angis. 

Avlesing av drivstofftanker skal utføres ved bruk av egnede metoder, for eksempel automatiske systemer, peilinger og 

peilebånd. Metoden for tankpeiling og den tilknyttede usikkerheten skal angis i overvåkingsplanen. 

Dersom mengden av tanket drivstoff eller mengden av drivstoff som er igjen i tankene, bestemmes i volumenheter, uttrykt i 

liter, skal rederiet konvertere denne mengden fra volum til masse ved hjelp av faktiske densitetsverdier. Rederiet skal 

bestemme den faktiske densiteten ved å bruke en av følgende metoder: 

a)  målesystemer om bord, 

b)  den densiteten som måles av drivstoffleverandøren ved tanking av drivstoff, og som registreres på drivstoffakturaen 

eller leveringsseddelen for bunkers, 

c)  den densiteten som måles i en prøveanalyse foretatt på et godkjent prøvingslaboratorium for drivstoff, der det er 

tilgjengelig. 

Den faktiske densiteten skal uttrykkes i kg/l og bestemmes ved den reelle temperaturen for en bestemt måling. I tilfeller der 

de faktiske densitetsverdiene ikke er tilgjengelige, skal en standardfaktor for densitet anvendes for den relevante 

drivstofftypen, når den er blitt vurdert av kontrolløren. 

3.  Metode C: Strømningsmålere for relevante forbrenningsprosesser 

Denne metoden bygger på målte drivstoffstrømninger om bord. Dataene fra alle strømningsmålere som er knyttet til 

relevante kilder til CO2-utslipp, skal kombineres for å bestemme hele drivstofforbruket i en bestemt periode. 

Perioden utgjør tiden mellom to anløp eller tiden i en havn. For det drivstoffet som er brukt i løpet av en periode, skal 

drivstofftypen og svovelinnholdet overvåkes. 

De anvendte kalibreringsmetodene og usikkerheten knyttet til de anvendte strømningsmålerne skal angis i overvåkings-

planen. 

Dersom drivstofforbruket bestemmes i volumenheter, uttrykt i liter, skal rederiet konvertere denne mengden fra volum til 

masse ved hjelp av faktiske densitetsverdier. Rederiet skal bestemme den faktiske densiteten ved å bruke en av følgende 

metoder: 

a)  målesystemer om bord, 

b)  den densiteten som måles av drivstoffleverandøren ved tanking av drivstoff, og som registreres på drivstoffakturaen 

eller leveringsseddelen for bunkers. 

Den faktiske densiteten skal uttrykkes i kg/l og bestemmes ved den reelle temperaturen for en bestemt måling. I tilfeller der 

de faktiske densitetsverdiene ikke er tilgjengelige, skal en standardfaktor for densitet anvendes for den relevante 

drivstofftypen, når den er blitt vurdert av kontrolløren. 
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4.  Metode D: Målinger av direkte CO2-utslipp 

Målinger av direkte CO2-utslipp kan anvendes for reiser og for CO2-utslipp i havner under en medlemsstats jurisdiksjon. 

CO2-utslipp skal omfatte CO2 som slippes ut fra hovedmotorer, hjelpemotorer, gassturbiner, kjeler og nøytralgass-

generatorer. For fartøyer der rapporteringen bygger på denne metoden, skal drivstofforbruket beregnes ved hjelp av de 

målte CO2-utslippene og den gjeldende utslippsfaktoren for de relevante drivstoffene. 

Denne metoden bygger på bestemmelsen av CO2-utslippsstrømmer i skorsteiner ved å multiplisere CO2-konsentrasjonen av 

eksosen med eksosstrømmen. 

De anvendte kalibreringsmetodene og usikkerheten knyttet til de anvendte innretningene skal angis i overvåkingsplanen. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Overvåking av andre relevante opplysninger 

A. OVERVÅKING PER REISE (ARTIKKEL 9) 

1.  Med hensyn til overvåking av andre relevante opplysninger per reise (artikkel 9 nr. 1) skal rederiene overholde følgende 

regler: 

a)  Datoen og tidspunktet for avgang og ankomst skal angis i Greenwich middeltid (GMT). Tiden til sjøs skal beregnes på 

grunnlag av opplysninger om avgang fra og ankomst til havnen og skal ikke omfatte ankring. 

b)  Den tilbakelagte strekningen kan enten være strekningen for den mest direkte ruten mellom avgangshavnen og 

ankomsthavnen eller den faktiske tilbakelagte strekningen. Dersom avstanden for den mest direkte ruten mellom 

avgangshavnen og ankomsthavnen benyttes, bør det benyttes en konservativ korreksjonsfaktor for å sikre at den 

tilbakelagte strekningen ikke undervurderes vesentlig. I overvåkingsplanen skal det angis hvilken beregning av 

strekning som er benyttet, og om nødvendig den anvendte korreksjonsfaktoren. Tilbakelagt strekning skal angis i 

nautiske mil. 

c)  Transportarbeid skal bestemmes ved å multiplisere den tilbakelagte strekningen med fraktet last. 

d)  For passasjerfartøyer skal antall passasjerer benyttes for å uttrykke fraktet last. For alle andre kategorier av fartøyer skal 

fraktet last enten angis i tonn eller i standard kubikkmeter last, alt etter det som er relevant. 

e)  For rorofartøyer skal fraktet last defineres som antall lastenheter (lastebiler, biler osv.) eller filmeter multiplisert med 

standardverdiene for deres vekt. Dersom last fraktet med rorofartøyer er blitt definert på grunnlag av vedlegg B til 

CEN-standard EN 16258 (2012) «Metode for beregning og deklarering av energiforbruk og klimagassutslipp for 

transporttjenester (vare- og persontransport)», skal denne definisjonen anses å være i samsvar med denne forordning. 

I denne forordning menes med «rorofartøy» et fartøy som er konstruert for å frakte transportenheter for rorolast, eller 

som har rorolasterom. 

f)  For containerskip skal fraktet last defineres som samlet vekt i tonn av lasten, eller, dersom dette ikke er mulig, antall 20-

fotsekvivalenter (TEU) multiplisert med standardverdiene for deres vekt. Dersom last fraktet med et containerskip 

defineres i samsvar med gjeldende retningslinjer eller dokumenter fra IMO i henhold til konvensjonen om sikkerhet for 

menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen), skal denne definisjonen anses å være i samsvar med denne forordning. 

I denne forordning menes med «containerskip» et fartøy som er konstruert bare for å frakte containere i lasterom og på 

dekk. 

g)  Ved fastsettelsen av fraktet last for andre kategorier fartøyer enn passasjerfartøyer, rorofartøyer og containerskip skal 

det, når det er relevant, være mulig å ta hensyn til lastens vekt og volum samt antall passasjerer. Disse kategoriene skal 

blant annet omfatte tankfartøyer, bulkskip, alminnelige lastefartøyer, kjøleskip, skip til transport av kjøretøyer og 

kombinasjonsskip. 

2.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 bokstav g) skal Kommisjonen gjennom gjennomføringsrettsakter vedta 

tekniske regler som angir nærmere de parametrene som gjelder for hver av de andre fartøykategoriene omhandlet i nevnte 

bokstav. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas senest 31. desember 2016 etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 24 nr. 2. 

Kommisjonen kan gjennom gjennomføringsrettsakter om nødvendig gjennomgå de gjeldende parametrene nevnt i nr. 1 

bokstav g). Når det er relevant, bør Kommisjonen også gjennomgå disse parametrene for å ta hensyn til endringer av dette 

vedlegg i henhold til artikkel 5 nr. 2. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 24 nr. 2. 

3.  Med henblikk på å følge reglene nevnt i nr. 1 og 2 kan rederiene også velge å inkludere særlige opplysninger om fartøyets 

isklasse og om seiling i is. 
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B. ÅRLIG OVERVÅKING (ARTIKKEL 10) 

Med hensyn til årlig overvåking av andre relevante opplysninger skal rederiene overholde følgende regler: 

De verdiene som skal overvåkes i henhold til artikkel 10, skal bestemmes ved aggregering av de relevante dataene per reise. 

Gjennomsnittlig energieffektivitet skal overvåkes ved bruk av minst fire indikatorer: drivstofforbruk per strekning, 

drivstofforbruk per transportarbeid, CO2-utslipp per strekning og CO2-utslipp per transportarbeid, som skal beregnes på 

følgende måte: 

Drivstofforbruk per strekning = samlet årlig drivstofforbruk / samlet tilbakelagt strekning 

Drivstofforbruk per transportarbeid = samlet årlig drivstofforbruk / samlet transportarbeid 

CO2-utslipp per strekning = samlede årlige CO2-utslipp / samlet tilbakelagt strekning 

CO2-utslipp per transportarbeid = samlede årlige CO2-utslipp / samlet transportarbeid 

Med henblikk på å overholde disse reglene kan rederiene også velge å inkludere særlige opplysninger om fartøyets isklasse og 

om seiling i is, samt andre opplysninger om drivstofforbruk og CO2-utslipp fordelt på andre kriterier som definert i 

overvåkingsplanen. 

 ______ 
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VEDLEGG III 

Faktorer som skal tas i betraktning for de delegerte rettsaktene fastsatt i artikkel 15 og 16 

A.  KONTROLLPROSEDYRER 

— kontrollørenes kompetanse, 

— dokumenter som rederiet skal utlevere til kontrollørene, 

— risikovurdering som kontrollørene skal foreta, 

— vurdering av overvåkingsplanens samsvar med kravene, 

— kontroll av utslippsrapporten, 

— alvorlighetsgrad, 

— rimelig garanti fra kontrollørene, 

— feilopplysninger og avvik, 

— kontrollrapportens innhold, 

— anbefalinger om forbedringer, 

— kommunikasjon mellom rederiet, kontrollørene og Kommisjonen. 

B.  AKKREDITERING AV KONTROLLØRER 

— Hvordan det kan anmodes om akkreditering av skipsfartsvirksomhet. 

— Hvordan kontrollørene vil bli vurdert av de nasjonale akkrediteringsorganene med henblikk på utstedelse av et 

akkrediteringsbevis. 

— Hvordan de nasjonale akkrediteringsorganene vil utføre den nødvendige overvåkingen for å bekrefte en fortsatt 

akkreditering. 

— Krav til nasjonale akkrediteringsorganer slik at de er kompetente til å akkreditere kontrollører for skipsfartsvirksomhet, 

herunder henvisning til harmoniserte standarder. 

 __________  
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