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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 2135/98

frá 24. september 1998

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í
flutningum á vegum og tilskipun 88/599/EBE um beitingu reglugerða (EBE) nr. 3820/85

og (EBE) nr. 3821/85(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum c- og
d-lið 1. mgr. 75. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. c í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð ráðsins nr. 3821/85 frá 20. desember 1985 um
að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á
vegum (4) er kveðið á um smíði, uppsetningu, notkun og
prófun skráningarbúnaðar í ökutækjum í flutningum á
vegum.

2) Reynslan hefur sýnt að fjárhagslegur þrýstingur og
samkeppni á sviði flutninga á vegum hafa leitt suma
ökumenn, sem starfa hjá fyrirtækjum sem stunda
farmflutninga á vegum, út í að brjóta gegn tilteknum reglum,
einkum þeim sem fjalla um aksturs- og hvíldartíma og mælt
er fyrir um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 frá
20. desember 1985 um samhæfingu tiltekinnar löggjafar á
sviði félagsmála er varðar flutninga á vegum (5).

3) Augljós brot og svik stofna umferðaröryggi í hættu og eru
óviðunandi af samkeppnisástæðum fyrir þá ökumenn sem
virða reglur.

4) Auka mætti umferðaröryggi með sjálfvirkri skráningu og
reglulegu eftirliti, sem bæði viðkomandi fyrirtæki og lögbær
yfirvöld annast, með afköstum og hegðun ökumanns og
ferðum ökutækisins, t.d. hraða og vegalengd sem er farin.

5) Í bandalagsreglum á sviði félagsmála eru gerðar vissar kröfur
um takmörkun daglegs aksturs- og hvíldartíma og einnig um
heildaraksturs- og hvíldartíma fyrir allt að tveggja vikna
tímabil. Erfitt er að fylgjast með því hvort þessum kröfum
sé fullnægt þar eð upplýsingar eru skráðar á mismunandi
skráningarblöð fyrir hvern dag og skráningarblöðin fyrir
yfirstandandi viku og síðasta dag vikunnar á undan eru
varðveitt í stýrishúsi viðkomandi ökutækis.

6) Í því skyni að binda enda á algengustu misbeitingu gildandi
fyrirkomulags er því nauðsynlegt að taka í notkun nýjan
háþróaðan tæknibúnað, t.d. skráningarbúnað með
rafeindatæki sem geymir viðeigandi upplýsingar, og
persónulegt ekilskort til þess að tryggt sé að unnt sé að
endurheimta skráðar upplýsingar, þær séu skiljanlegar eftir
útprentun og áreiðanlegar og að þær veiti óvéfengjanlegt
yfirlit yfir vinnu ökumanns næstliðna daga og notkun
ökutækisins um nokkra mánaða skeið.

7) Fullkomið öryggi kerfisins og íhluta þess er forsenda þess
að skráningarbúnaðurinn vinni á skilvirkan hátt.

8) Setja þarf reglur um skilyrði fyrir útgáfu og notkun
gagnakortanna sem kveðið er á um í I. viðauka B.

9) Ökumennirnir, fyrirtækin sem þeir starfa hjá og lögbær
yfirvöld í aðildarríkjunum skulu geta sannprófað upplýsingar
um athafnir ökumanna. Ökumaður og fyrirtæki hans skulu
þó eingöngu hafa aðgang að upplýsingum sem varða þeirra
eigin athafnir og starfsemi.

10) Setja ber skráningarbúnaðinn, sem kveðið er á um í þessari
reglugerð, upp í ökutækjum sem eru tekin í notkun í fyrsta
sinn eftir að tækniforskriftirnar, sem framkvæmdastjórnin
hefur sumar hverjar skilgreint í samræmi við málsmeðferð
bandalagsins sem um getur í 18. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 3821/85, eru birtar í Stjórnartíðindum
Evrópubandalaganna. Ákveða ber aðlögunartíma til þess að
unnt sé að framleiða nýjan skráningarbúnað í samræmi við
þessar tækniforskriftir og veita gerðarviðurkenningu íhlutar
fyrir hann.

_________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 274, 9.10.1998, bls. 1, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/1999 frá 30. apríl 1999
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB C 243, 31.8.1994, bls. 8 og Stjtíð. EB C 370, 31.12.1985, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB C 110, 21.4.1995, bls. 19.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 13. júlí 1995 (Stjtíð. EB C 249, 25.9.1995, bls.
128), sameiginleg afstaða ráðsins frá 11. desember 1997 (Stjtíð. EB C 43,
9.2.1998, bls. 6) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 31. mars 1998 (Stjtíð.
EB C 138, 4.5.1998, bls. 26).

(4) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1056/97 (Stjtíð. EB L 154,
12.6.1997, bls. 21).

(5) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 1.
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11) Æskilegt er að einnig sé unnt að auka notagildi
skráningarbúnaðar, sem er í samræmi við I. viðauka B, með
litlum tilkostnaði að því er varðar skipulagningu á akstri
ökutækjaflota fyrirtækisins.

12) Í samræmi við dreifræðisregluna er þörf á aðgerðum á
vettvangi bandalagsins til að gera breytingar á reglugerð
(EBE) nr. 3821/85 svo að tryggt sé að skráningarbúnaður,
sem er í samræmi við I. viðauka B, samræmist einnig
ekilskortum og að upplýsingar, sem verða ti l  í
skráningarbúnaði sem er í samræmi við I. viðauka og
I. viðauka B, séu í innbyrðis samræmi.

13) Tækniframfarir kalla á að tæknikröfurnar, sem mælt er fyrir
um í viðaukunum við þessa reglugerð, verði samþykktar
sem fyrst. Til þess að greiða fyrir framkvæmd nauðsynlegra
ráðstafana í þessu skyni ber að kveða á um aðlögun þessara
viðauka að tækniframförum, og ber framkvæmdastjórninni
að samþykkja aðlögunina í samræmi við málsmeðferð
bandalagsins, eins og henni er lýst í ákvörðun ráðsins
87/373/EBE frá 13. júlí 1987 þar sem kveðið er á um beitingu
þess framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórnin hefur (1).

14) Notkun nýs skráningarbúnaðar hefur í för með sér að
nauðsynlegt er að gera breytingar á tilteknum ákvæðum
tilskipunar 88/599/EBE (2) um beitingu reglugerðar (EBE)
nr. 3820/85 og reglugerðar (EBE) nr. 3821/85.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð (EBE)
nr. 3821/85:

1. Í 1. gr. komi ,,og kröfurnar í I. viðauka eða I. viðauka B og
II. viðauka� í stað ,,og kröfurnar í I. og II. viðauka�.

2. Breyta ber 4., 5., 6., 7., 8. og 11. gr. með því að bæta við
orðunum ,,eða gagnakort� þar sem ritað stendur
,,skráningarblað� eða ,,skráningarblöð.�

3. Eftirfarandi undirgrein skal skotið inn í 4. gr. framan við
fyrstu undirgrein:

,,Í þessum kafla er merking hugtaksins ,,skráningarbúnaður�
,,skráningarbúnaður eða íhlutir hans.��

4. Eftirfarandi komi í stað fyrstu undirgreinar 5. gr.:

,,Aðildarríki skal veita EB-viðurkenningu íhlutar fyrir allar
gerðir skráningarbúnaðar (ökurita) og allar fyrirmyndir að
skráningarblaði eða gagnakorti sem eru í samræmi við þær
kröfur sem mælt er fyrir um í I. viðauka eða I. viðauka B við
þessa reglugerð, að því tilskildu að aðildarríkið sé fært um
að hafa eftirlit með því að framleiðslan sé í samræmi við
viðurkenndu gerðina.

Öryggi kerfisins skal vera í samræmi við tæknikröfurnar
sem mælt er fyrir um í I. viðauka B. Framkvæmdastjórnin
skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í
18. gr., sjá til þess að tilskilið sé í fyrrnefndum viðauka að
óheimilt sé að veita EB-gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir
skráningarbúnað fyrr en það hefur sýnt sig að kerfið í heild
(sjálfur skráningarbúnaðurinn, ekilskortið og
rafmagnstengingar til gírkassa) geti staðist tilraunir til þess
að hrófla við því eða breyta upplýsingum um aksturstíma.
Sérfræðingar, sem þekkja nýjustu aðferðir til þess að hrófla
við slíkum búnaði, skulu annast nauðsynlegar prófanir til
að ganga úr skugga um þetta.

5. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 12. gr.:

a) Eftirfarandi bætist við 1. mgr.:

,,Gildistími korta viðurkenndra verkstæða og
ísetningarstofa skal af stjórnsýslulegum ástæðum ekki
vera lengri en eitt ár.

Ef til stendur að framlengja gildistíma korts, sem er
gefið út handa viðurkenndu verkstæði eða
ísetningarstofu, það er gallað, ónothæft, týnt eða hefur
verið stolið skal viðkomandi yfirvald útvega annað
kort í stað þess innan fimm virkra daga frá því að því
berst ítarlega rökstudd beiðni þar um.

Ef nýtt kort er gefið út í stað gamals, skal nýja kortið
hafa sama upplýsinganúmer verkstæðis en einum bætt
við raðnúmerið. Yfirvaldið, sem gefur kortið út, skal
halda skrá yfir týnd, stolin eða gölluð kort.

Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir
til þess að koma í veg fyrir fölsun korta sem er dreift
til viðurkenndra ísetningarstofa og verkstæða.�

b) Eftirfarandi komi í stað 2. mgr.:

,,2. Viðurkennd ísetningarstofa eða verkstæði skal
merkja sérstaklega innsigli sem hún eða það setur á og
auk þess færa inn rafrænar öryggisupplýsingar fyrir
skráningarbúnað, sem er í samræmi við I. viðauka B,
sem gera meðal annars kleift að sannreyna lögmæti
þeirra. Lögbær yfirvöld í hverju aðildarríki skulu halda
skrá yfir þau merki og þær rafrænu öryggisupplýsingar
sem eru notuð og útgefin kort handa viðurkenndum
ísetningarstofum og verkstæðum.�

c) Eftirfarandi komi í stað 3. mgr.:

,,3. Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu senda
framkvæmdastjórninni skrárnar yfir viðurkenndar
ísetningarstofur og verkstæði sem og kort sem eru
gefin út handa þeim og senda henni afrit af merkjum
og nauðsynlegum upplýsingum um þær rafrænu
öryggisupplýsingar sem eru notaðar.�

__________________

(1) Stjtíð. EB L 197, 18.7.1987, bls. 33.

(2) Stjtíð. EB L 325, 29.11.1988, bls. 55.
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d) Í 4. mgr. komi ,,I. viðauka og I. viðauka B� í stað ,,I.
viðauka.�

e) Í 5. mgr. skal yrðingunni ,,eða í c-lið VI. þáttar I.
Viðauka B� skotið inn á eftir ,,4. málsgrein.�

6. Eftirfarandi komi í stað 13. gr.:

,,13. gr.

Vinnuveitandi og ökumenn skulu sjá ti l  þess að
skráningarbúnaðurinn virki rétt og sé rétt notaður og að það
sama gildi um ekilskortið, ef ökumanni er gert að aka ökutæki
með skráningarbúnaði sem er í samræmi við I. viðauka B.�

7. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 14. gr.:

a) Eftirfarandi komi í stað 1. mgr.:

,,1. Vinnuveitandi skal úthluta nægilega mörgum
skráningarblöðum til ökumanna ökutækja með
skráningarbúnaði sem er í samræmi við I. Viðauka og
taka tillit til þess að blöðin eru persónulegs eðlis, til
lengdar þjónustutíma og hugsanlega þeirrar skyldu að
setja blöð í stað þeirra sem eyðileggjast eða löggiltur
skoðunarmaður hefur fjarlægt. Vinnuveitandi skal
eingöngu úthluta ökumönnum blöðum sem eru í
samræmi við samþykka fyrirmynd og henta fyrir
búnaðinn sem er í ökutækinu.

EF ökutæki er með skráningarbúnaði, sem er í samræmi
við I. viðauka B, skulu vinnuveitandi og ökumaður sjá
til þess, að teknu tilliti til lengdar þjónustutíma, að
útprentun samkvæmt beiðni, sem um getur í I. viðauka
B, geti farið fram með réttum hætti þegar skoðun fer
fram.�

b) Eftirfarandi málsgreinar bætist við:

,,3. Lögbært yfirvald í aðildarríkinu, þar sem
viðkomandi ökumaður hefur fasta búsetu, skal gefa út
ekilskortið, sem er fjallað um í I. viðauka B, að beiðni
ökumannsins.

Aðildarríki getur krafist þess að allir ökumenn, sem
ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 3820/85 gilda um og
hafa fasta búsetu á yfirráðasvæði þess, séu handhafar
ekilskorts.

a) Í þessari reglugerð merkir ,,föst búseta� staðinn
þar sem einstaklingur býr að jafnaði, þ.e.a.s. í
að minnsta kosti 185 daga á hverju almanaksári,
vegna persónulegra tengsla og atvinnutengsla
eða, þegar um er að ræða einstaklinga sem hafa
engin atvinnutengsl, vegna persónulegra tengsla
sem sýna að einstaklingurinn er nátengdur
staðnum þar sem hann býr.

Föst búseta einstaklings, sem hefur
atvinnutengsl annars staðar en persónuleg
tengsl og dvelur þar af leiðandi til skiptis á
mismunandi stöðum í tveimur eða fleiri
aðildarríkjum, telst vera þar sem hann hefur
persónuleg tengsl, að því tilskildu að hann
snúi aftur þangað með reglubundnu millibili.
Ekki þarf að uppfylla þetta síðastnefnda
skilyrði þegar einstaklingur dvelur í
aðildarríki vegna tímabundinna verkefna.

b) Ökumenn skulu færa sönnur á hvar þeir
hafa fasta búsetu með viðeigandi hætti, t.d.
með því að framvísa kennivottorði sínu eða
öðru gildu skjali.

c) Lögbærum yfirvöldum í aðildarríkinu, sem
gefur út ekilskortið, er heimilt að óska eftir
viðbótarupplýsingum eða -
sönnunargögnum hafi þau efasemdir um
gildi yfirlýsingar um fasta búsetu, sem er
gefin í samræmi við b-lið, eða ef slíkt er
nauðsynlegt vegna sérstaks eftirlits.

d) Lögbær yfirvöld í útgáfuaðildarríkinu skulu
sjá til þess, að því marki sem unnt er, að
umsækjandi sé ekki þegar handhafi gilds
ekilskorts.

4. a) Lögbær yfirvöld í aðildarríkinu skulu
auðkenna ekilskortið með nafni
viðkomandi ökumanns í samræmi við
ákvæði I. viðauka B.

Af stjórnsýslulegum ástæðum má
ekilskort ekki gilda lengur en í fimm ár.

Ökumaður getur einungis verið
handhafi eins gilds ekilskorts.
Ökumanni er eingöngu heimilt að nota
ekilskort sem er auðkennt með nafni
hans. Ökumaður skal ekki nota
ekilskort sem er gallað eða fallið úr
gildi.

Ef nýtt ekilskort er gefið út í stað
gamals skal það hafa sama útgáfunúmer
ekilskorts en einum bætt við
raðnúmerið. Útgáfuyfirvaldið skal
halda skrá yfir útgefin, stolin, týnd eða
gölluð ekilskort að minnsta kosti
jafnlengi og þau gilda í stjórnsýslulegu
tilliti.
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Ef ekilskort er gallað, ónothæft, týnt eða
hefur verið stolið skal viðkomandi yfirvald
útvega annað kort í stað þess innan fimm
virkra daga frá því að því berst ítarlega
rökstudd beiðni þar um.

Þegar fram kemur beiðni um endurnýjun
korts, sem er brátt fallið úr gildi, skal
yfirvaldið útvega nýtt kort áður en hið
fyrrnefnda er fallið úr gildi, að því tilskildu
að beiðni þess efnis hafi verið send því
innan þeirra tímamarka sem mælt er fyrir
um í annarri undirgrein 1. mgr. 15. gr.

b) Einungis skal gefa út ekilskort handa
umsækjendum sem ákvæði reglugerðar
(EBE) nr. 3820/85 gilda um.

c) Ekilskortið skal vera bundið einstaklingi.
Óheimilt er, meðan gildistími kortsins varir,
að afturkalla það eða nema tímabundið úr
gildi af nokkurri ástæðu nema lögbært
yfirvald í aðildarríki sannreyni að kortið
hafi verið falsað eða að ökumaður noti kort
sem hann er ekki handhafi að eða að kort,
sem er í notkun, hafi verið fengið með
ósönnum yfirlýsingum og/eða fölsuðum
skjölum. Ef annað aðildarríki en
útgáfuaðildarríkið grípur t i l  sl íkrar
tímabundinnar niðurfellingar eða
afturköllunar skal fyrrnefnda aðildarríkið
skila kortinu aftur til viðkomandi yfirvalda
í útgáfuaðildarríkinu og tilgreina ástæðurnar
fyrir því að því er skilað.

d) Sérhvert aðildarríki skal viðurkenna
ekilskort sem önnur aðildarríki gefa út.

Hafi handhafi gilds ekilskorts, sem
aðildarríki hefur gefið út, tekið upp fasta
búsetu í öðru aðildarríki er honum heimilt
að fara fram á að korti hans verði skipt út
fyrir sambærilegt ekilskort. Aðildarríkið,
sem annast skiptin, skal sannreyna, ef
nauðsyn krefur, að kortið, sem er lagt fram,
sé enn í gildi.

Aðildarríki, sem annast skipti, skulu skila
gamla kortinu til viðkomandi yfirvalda í
útgáfuaðildarríkinu og tilgreina ástæður fyrir
því.

e) Láti aðildarríki ekilskort koma í stað annars
eða skipti út korti ber að skrá slíkt í því
sama aðildarríki og ætíð síðar þegar slík
umskipti eða endurnýjun fer fram.

f) Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar
ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að
hægt sé að falsa ekilskort.

5. Aðildarríkin skulu sjá til þess að nauðsynlegar
upplýsingar, til þess að unnt sé að fylgjast með því
hvort ákvæðum reglugerðar (EBE) nr. 3820/85 og
tilskipunar ráðsins 92/6/EBE frá 10. febrúar 1992 um
uppsetningu og notkun búnaðar sem takmarkar hraða
í tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja innan
bandalagsins(*) sé fullnægt, sem eru skráðar og geymdar
með skráningarbúnaði, í samræmi við I. viðauka B við
þessa reglugerð, séu aðgengilegar í að minnsta kosti
365 daga eftir að þær eru skráðar og að hægt sé að
veita aðgang að þeim við skilyrði þar sem öryggi og
nákvæmni upplýsinganna eru tryggð.

Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir
ti l  þess að tryggja að endursala og ónýting
skráningarbúnaðar komi ekki í veg fyrir að unnt sé að
beita ákvæðum þessarar reglugerðar með fullnægjandi
hætti.
_______________
(*) Stjtíð. EB L 57, 2.3.1992, bls.27.�

8. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 15. gr.:

a) Breyta skal fyrstu undirgrein 1. og 2. mgr. þannig að
orðunum ,,eða ekilskortið� sé bætt við á eftir orðunum
,,skráningarblað� eða ,,skráningarblöð�

b) Í 1. mgr.:

- Skjóta skal eftirfarandi undirgrein inn á eftir
fyrstu undirgrein:

,,Óski ökumaður að endurnýja ekilskort sitt skal
hann sækja um það til lögbærra yfirvalda í
aðildarríkinu, þar sem hann hefur fasta búsetu,
eigi síðar en 15 virkum dögum áður en kortið
fellur úr gildi.�

- Eftirfarandi fjórða undirgrein bætist við:

,,Ef ekilskort er gallað, ónothæft eða týnt eða
því hefur verið stolið skal ökumaðurinn, innan
sjö almanaksdaga, sækja um, til lögbærra
yfirvalda í aðildarríkinu þar sem hann hefur fasta
búsetu, að því verði skipt út fyrir annað.�

c) Eftirfarandi 5. mgr. a er skotið inn:

,,5a. Ökumaðurinn skal, í samræmi við I. viðauka B,
færa inn í skráningarbúnaðinn tákn fyrir það land þar
sem akstursdagur hans hefst og það land þar sem
hann endar. Aðildarríki getur engu að síður krafist þess
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að ökumenn ökutækja, sem eru í flutningum á
landsvæði þess, færi auk landstáknsins inn ítarlegri
landfræðilega útlistun, hafi viðkomandi aðildarríki
tilkynnt framkvæmdastjórninni um það fyrir 1. apríl
1998, en þó ekki fleiri en 20 atriði.

Ökumaðurinn skal sjálfur færa inn fyrrnefndar
upplýsingar, annaðhvort alveg handvirkt eða sjálfvirkt
ef skráningarbúnaðurinn er tengdur staðsetningarkerfi
um gervihnött.�

d) Í stað orðsins ,,ritinn� í upphafi fyrstu undirgreinar
6. mgr. komi ,,skráningarbúnaðurinn sem er
skilgreindur í I. viðauka�.

e) Eftirfarandi komi í stað 7. mgr.:

,,7. Hvenær sem viðurkenndur skoðunarmaður krefst
þess skal ökumaður ökutækis með skráningarbúnaði í
samræmi við I. viðauka vera við því búinn að framvísa:

- skráningarblöðum fyrir yfirstandandi viku auk,
að minnsta kosti, skráningarblaðsins fyrir síðasta
akstursdag næstliðinnar viku,

- ekilskorti, sé hann handhafi slíks korts, og

- útprentum úr skráningarbúnaðinum, sem er
skilgreindur í I. viðauka B, sem varða þau tímabil
sem um getur í a-, b-, c- og d-lið annars undirliðar
3. mgr. hafi hann ekið ökutæki með slíkum
skráningarbúnaði á því tímabili sem um getur í
fyrsta undirlið þessarar málsgreinar.

Hvenær sem viðurkenndur skoðunarmaður krefst þess
skal ökumaður ökutækis með skráningarbúnaði í
samræmi við I. viðauka B vera við því búinn að
framvísa:

- ekilskorti sínu,

- skráningarblöðunum frá því tímabili sem um
getur í fyrsta undirlið undirgreinarinnar hér á
undan, hafi hann á því tímabili ekið ökutæki
með skráningarbúnaði í samræmi við I. viðauka.

Löggiltur skoðunarmaður getur gengið úr skugga um
hvort ákvæðum reglugerðar (EBE) nr. 3820/85 sé
fullnægt með því að skoða skráningarblöðin,
upplýsingar á skjá eða í útprenti úr
skráningarbúnaðinum eða af ekilskortinu eða, verði
því ekki komið við, með því að skoða önnur fylgiskjöl
sem renna stoðum undir að ákvæðum sé ekki fullnægt,
til dæmis ákvæðum sem mælt er fyrir um í 2. og 3.
mgr. 16. gr.�

f) Eftirfarandi málsgrein bætist við:

,,8. Lagt er bann við því að falsa, fjarlægja eða
eyðileggja upplýsingar sem eru skráðar á
skráningarblaðið, geymdar í skráningarbúnaði eða á
ekilskorti eða útprent úr skráningarbúnaði samkvæmt
skilgreiningu í I. viðauka B. Það sama gildir um hvers
kyns breytingar á skráningarbúnaði, skráningarblöðum
eða ekilskorti sem geta leitt til þess að skráðar og/eða
prentaðar upplýsingar verði falsaðar, fjarlægðar eða
eyðilagðar. Enginn búnaður skal vera í ökutækinu sem
nota má í þessu skyni.�

9. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 16. gr.:

a) Eftirfarandi komi í stað 2. mgr.:

,,2. Ef skráningarbúnaðurinn þjónar ekki hlutverki
sínu eða er bilaður skal ökumaður færa inn á
skráningarblaðið eða -blöðin, eða varaeintakið sem skal
vera fest við skráningarblaðið eða ekilskortið og honum
ber að útfylla til þess að unnt sé að bera kennsl á hann
(númer ekilskorts og/eða nafn og/eða númer
ökuskírteinis), meðal annars rita nafn sitt, allar
upplýsingar um þau tímabil sem skráningarbúnaðurinn
skráir ekki lengur eða prentar út með réttum hætti.

Ef ekilskort er gallað, ónothæft eða týnt eða því hefur
verið stolið skal ökumaðurinn, í lok ferðar, prenta út
upplýsingar um tímabilin sem skráningarbúnaðurinn
skráði og færa inn á útprentið upplýsingar sem gera
kleift að bera kennsl á hann (númer ekilskorts og/eða
nafn og/eða númer ökuskírteinis), meðal annars rita
nafn sitt.�

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við:

,,3. Ef ekilskort er gallað eða ónothæft skal ökumaður
skila því til viðkomandi lögbærs yfirvalds í aðildarríkinu
þar sem hann hefur fasta búsetu. Sé ekilskorti stolið
ber að tilkynna það með formlegum hætti til
viðkomandi lögbærs yfirvalds í aðildarríkinu þar sem
þjófnaðurinn var framinn.

Týnist ekilskort ber að tilkynna það með formlegum
hætti til viðkomandi lögbærs yfirvalds í aðildarríkinu
þar sem kortið var gefið út og til viðkomandi lögbærs
yfirvalds í aðildarríkinu þar sem ökumaðurinn hefur
fasta búsetu, ef ekki er um sama yfirvald að ræða.

Ökumanni er heimilt að stunda akstur án þess að hafa
ekilskort í 15 almanaksdaga að hámarki eða lengur gerist
þess þörf til þess að koma ökutækinu aftur á sinn
stað, með því skilyrði þó að hann geti sýnt fram á að
útilokað sé fyrir hann að framvísa kortinu eða nota
það á fyrrnefndu tímabili.
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Ef yfirvöldin í aðildarríkinu, þar sem ökumaðurinn
hefur fasta búsetu, eru önnur en þau sem gáfu kort
hans út og berist þeim síðarnefndu beiðni um að
endurnýja ökukortið, útvega annað í stað þess eða
skipta því út skulu þau gera yfirvöldunum, sem gáfu
gamla kortið út, nákvæma grein fyrir ástæðum þess
að það er endurnýjað, annað útvegað í stað þess eða
því skipt út.�

10. Eftirfarandi komi í stað 17. gr.:

,,17. gr.

1. Samþykkja skal nauðsynlegar breytingar til að laga
viðaukana að tækniframförum í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.

2. Samþykkja ber tækniforskriftir viðvíkjandi eftirfarandi
liðum I. viðauka B eins fljótt og auðið er og, sé þess nokkur
kostur, fyrir 1. júlí 1998 í samræmi við sömu málsmeðferð:

a) í II. kafla

- 17. undirlið í d-lið:
upplýsingum á skjá eða í útprenti um galla í
skráningarbúnaðinum,

- 18. undirlið í d-lið:
upplýsingum á skjá eða í útprenti um galla í
ekilskortinu,

- 21. undirlið í d-lið:
yfirlitsskýrslum á skjá eða í útprenti,

b) í III. kafla

- undirlið 6.3 í a-lið:
stöðlum um varnir gegn rafmagnstruflunum og
segulsviðum í rafeindabúnaði ökutækja,

- undirlið 6.5 í a-lið:
vörnum (öryggi) kerfisins í heild,

- 1. undirlið í c-lið:
viðvörunarmerkjum sem benda til bilunar í
skráningarbúnaðinum,

- 5. undirlið í c-lið:
formi viðvörunarmerkja,

- f-lið:
hámarksbilanaþoli;

c) í IV. kafla A:

- 4. lið:
stöðlum,

- 5. lið:
öryggi, meðal annars upplýsingavernd,

- 6. lið:
hitasviði,

- 8. lið:
rafmagnseiginleikum,

- 9. lið:
röklegri uppbyggingu ekilskortsins,

- 10. lið:
hlutverkum og skipunum,

- 11. lið:
grunnskrám;

og í IV. kafla B;

d) í V. kafla:

prentara og stöðluðum útprentunum.�

11. Eftirfarandi komi í stað 18. gr.:

,,18. gr.

1. Þegar vísað er til málsmeðferðinnar sem mælt er fyrir
um í þessari grein skal framkvæmdastjórnin njóta aðstoðar
ráðgjafarnefndar sem skipuð er fulltrúum aðildarríkjanna
undir formennsku fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar.

2. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina
drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila
áliti sínu á drögunum innan þeirra tímamarka sem formanni
er heimilt að setja eftir því hversu brýnt málið er. Álitið
skal samþykkt með þeim meirihluta sem mælt er fyrir um
í 2. mgr. 148. gr. sáttmálans þegar um er að ræða ákvarðanir
sem ráðinu ber að samþykkja að ti l lögu
framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna
í nefndinni vega eins og kveðið er á um í þeirri grein.
Formaðurinn greiðir ekki atkvæði.

3. a) Framkvæmdastjórnin skal samþykkja
fyrirhugaðar ráðstafanir séu þær í samræmi við
álit nefndarinnar.

b) Séu fyrirhugaðar ráðstafanir ekki í samræmi við
álit nefndarinnar, eða skili nefndin ekki áliti, ber
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framkvæmdastjórninni án tafar að leggja tillögu
fyrir ráðið um þær ráðstafanir sem gera skal.
Ráðið tekur ákvörðun með auknum meirihluta.

Hafi ráðið ekki aðhafst innan þriggja mánaða frá
því að t i l lagan var lögð fyrir það skal
framkvæmdastjórnin samþykkja fyrirhugaðar
ráðstafanir.�

12. I. viðauka B er hér með bætt við eins og hann kemur fyrir í
viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

1. a) Að 24 mánuðum liðnum frá því að gerðin,
sem samþykkja ber samkvæmt 2. mgr. 17. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 3821/85, eins og henni er breytt
með þessari reglugerð, birtist í Stjórnartíðindum
Evrópubandalaganna skulu ökutæki, sem eru tekin í
notkun í fyrsta sinn, vera með skráningarbúnaði sem
er í samræmi við kröfur I. viðauka B við reglugerð
(EBE) nr. 3821/85.

b) Ökutæki til fólksflutninga með fleiri en átta sætum
fyrir utan sæti ökumanns og leyfilega hámarksþyngd
yfir 10 tonn og einnig ökutæki til vöruflutninga með
leyfilega hámarksþyngd yfir 12 tonn, sem eru skráð í
fyrsta sinn frá og með 1. janúar 1996, skulu, frá og
með þeim degi sem ákvæði a-liðar öðlast gildi og
að svo miklu leyti  sem merkjasendingar t i l
skráningarbúnaðar þeirra eru alfarið rafrænar, fullnægja
kröfum samkvæmt I. viðauka B við reglugerð (EBE)
nr. 3821/85 þegar umræddum búnaði er skipt út.

2. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að
tryggja að þau geti gefið út ekilskort eigi síðar en 21 mánuði eftir
birtingardag gerðarinnar sem um getur í a-lið 1. mgr.

3. Hafi tiltekinn skráningarbúnaður, sem er í samræmi við
kröfur I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85, ekki fengið
EB-gerðarviðurkenningu 12 mánuðum eftir birtingardag
gerðarinnar, sem um getur í 1. mgr., skal framkvæmdastjórnin
senda ráðinu tillögu um framlengingu frestsins sem mælt er fyrir
um í 1. og 2. mgr.

4. Ökumenn, sem fyrir dagsetninguna, sem mælt er fyrir um í
2. mgr., aka ökutækjum sem í er skráningarbúnaður í samræmi við
kröfur I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 og viðkomandi
lögbær yfirvöld hafa ekki enn getað gefið út ekilskort fyrir, skulu
í lok akstursdags prenta út upplýsingar um tímabilin sem
skráningarbúnaðurinn skráði og færa inn á útprentið auðkenni sín
(nafn og númer ökuskírteinis) og rita nafn sitt undir.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð
88/599/EBE:

1. Eftirfarandi komi í stað 2. mgr. 3. gr.:

,,2. Atriði sem vegaeftirlit tekur til eru:

- dagleg aksturstímabil, hlé og daglegur hvíldartími
og einnig, ef skýrar vísbendingar eru um að
aksturstími sé óreglulegur, skráningarblöð
undanfarinna daga sem eiga að vera í ökutækinu
í samræmi við 7. mgr. 15. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 3821/85, eins og henni er breytt með reglugerð
(EB) nr. 2135/98(*), og/eða upplýsingar sem eru
geymdar fyrir sama tímabil á ekilskortinu og/eða
í minni skráningarbúnaðarins sem er í samræmi
við I. viðauka B,

- að því er varðar tímabilið, sem um getur í 7. mgr.
15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85, þau tilvik
þegar ökutækinu er ekið hraðar en leyfilegt er,
sem eru skilgreind sem þau tímabil, yfir eina
mínútu að lengd, þar sem hraði ökutækisins fer
yfir 90 km/klst., að því er varðar ökutæki í flokki
N3, eða 105 km/klst., að því er varðar ökutæki í
flokki M3 (flokkar N3 og M3 eru skilgreindir í I.
viðauka við tilskipun 70/156/EBE)(**),

- eftir því sem við á, andartakshraði sem ökutækið
nær og skráningarbúnaðurinn nemur næstliðnar
24 klukkustundir sem ökutækið var í notkun,

- síðasti vikulegur hvíldartími, þar sem það á við,

- að skráningarbúnaður starfi rétt (athugun á því
hvort búnaðurinn og/eða ekilskortið og/eða
skráningarblöðin hafi verið misnotuð) eða, eftir
atvikum, að þau skjöl, sem um getur í 5. mgr.
14. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3820/85, séu fyrir
hendi.

______________
(*) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2135/98 frá

24. september 1998 um breytingu á
reglugerð (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp
skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum
á vegum og tilskipun 88/599/EBE um
framkvæmd reglugerða (EBE) nr. 3820/85
og (EBE) nr. 3821/85 (Stjtíð. EB L 274,
9.10.1998, bls. 1).

(**) Tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar
1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum
ökutækjum og eftirvögnum þeirra (Stjtíð.
EB L 42, 23.2.1970, bls. 1). Tilskipuninni
var síðast breytt með tilskipun 97/27/EB
(Stjtíð. EB L 233, 25.8.1997, bls. 1).�
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2. Eftirfarandi komi í stað 3. mgr. 4. gr.:

,,3. Að því er varðar þessa grein hefur eftirlit lögbærra
yfirvalda, sem fer fram á athafnasvæði þeirra á grundvelli
viðeigandi skjala og/eða upplýsinga sem fyrirtæki láta í té
að beiðni yfirvaldanna, sama gildi og eftirlit sem framkvæmt
er á athafnasvæðum fyrirtækja.�.

4 . gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

___________

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

Gjört í Brussel 24. september 1998.

Fyrir hönd ráðsins,

J. FARNLEITNER

forseti.
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VIÐAUKI

,, I. VIÐAUKI B

KRÖFUR UM SMÍÐI, PRÓFUN, UPPSETNINGU OG EFTIRLIT

I. SKILGREININGAR

Í þessum viðauka er skilgreining eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

a) Skráningarbúnaður:

Allur tækjabúnaður sem er ætlaður til uppsetningar í ökutæki á vegum til að sýna, skrá og geyma,
sjálfvirkt eða hálf-sjálfvirkt, upplýsingar um akstur þessara ökutækja og tiltekin vinnutímabil
ökumanna þeirra. Þessi búnaður samanstendur af leiðslum, skynjurum, rafeindatæki sem skráir
upplýsingar um ökumann, einum (tveimur) kortaaflesara (aflesurum) sem unnt er að setja í eitt eða
tvö gagnakort ökumanns, innbyggðum eða sérstökum prentara, vísitækjum, búnaði til að flytja
niður upplýsingaminni, búnaði til að birta eða prenta út upplýsingar eftir óskum og búnaði til þess
að færa inn staðina þar sem akstursdagur hefst og endar.

b) Upplýsingaminni:

Rafrænt geymslukerfi, innbyggt í skráningarbúnaðinn, sem getur tekið frá honum og geymt að
minnsta kosti 365 almanaksdaga. Vernda ber minnið með þeim hætti að aðgangur að upplýsingum
og breytingar á þeim í heimildarleysi séu útilokuð og tilraunir í þá átt uppgötvist.

c) Ekilskort (með minni):

Laus tækjabúnaður til þess að yfirfæra og geyma upplýsingar sem aðildarríkin láta hverjum og
einum ökumanni í té til þess að unnt sé að bera kennsl á hann og geyma mikilvægar upplýsingar. Snið
og tækniforskriftir ekilskortsins (með minni) skulu vera í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir
um í IV. kafla þessa viðauka.

d) Fasti skráningarbúnaðarins:

Tölugildi sem segir til um gildi nauðsynlegs ílagsmerkis til að sýna og skrá hverja eins kílómetra
vegalengd sem er ekin. Þessi fasti skal annaðhvort gefinn upp í snúningum á kílómetra (k = ... snún/
km) eða púlsum á kílómetra (k = ... púls/km).

e) Einkennisstuðull ökutækis:

Tölugildi sem segir til um gildi frálagsmerkis frá þeim hluta ökutækisins sem tengdur er við
skráningarbúnaðinn (annaðhvort drifskafti eða ás) á meðan ökutækið fer eins kílómetra vegalengd
við eðlileg prófunarskilyrði (sjá e-lið VII. kafla). Einkennisstuðullinn er annaðhvort gefinn upp í
snúningum á kílómetra (w = ... snún/km) eða púlsum á kílómetra (w = ... púls/km).

f) Virkt ummál hjólbarða:

Ekin meðalvegalengd sérhvers hjóls, sem flytur ökutækið (drifhjól), á einum heilum snúningi. Þessar
vegalengdir skal mæla við eðlileg prófunarskilyrði (sjá e-lið VII. kafla) og sýna á eftirfarandi hátt: ,,1
= ... mm�; ef það á við er heimilt að byggja mælingu fyrrnefndra vegalengda á fræðilegum útreikningi
þar sem tekið er mið af dreifingu leyfilegs hámarksþunga á ásana.
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g) Kort prófunarstöðvar:

Laus búnaður til þess að yfirfæra og geyma upplýsingar sem eru notaðar í kortaaflesara
skráningarbúnaðarins og yfirvöld í aðildarríkjunum láta þeim stofnunum í té sem þau veita umboð.
Kort prófunarstöðvar gerir kleift að bera kennsl á viðkomandi stofnun og prófa, kvarða og forrita
skráningarbúnaðinn.

h) Stýrikort:

Laus búnaður til þess að yfirfæra og geyma upplýsingar sem er notaður í kortaaflesara
skráningarbúnaðarins og yfirvöld í aðildarríkjunum láta lögbærum stofnunum í té til þess að þau geti
fengið aðgang að upplýsingum, sem eru geymdar í upplýsingaminninu eða ekilskortunum, í því
augnamiði að lesa þær, prenta og/eða flytja niður.

i) Upplýsingakort fyrirtækis:

Laus búnaður til þess að yfirfæra og geyma upplýsingar sem yfirvöld í aðildarríkjunum láta eiganda
ökutækja með skráningarbúnaði í té.

Upplýsingakort fyrirtækis gerir kleift að birta, flytja niður og prenta út upplýsingar sem eru
geymdar í skráningarbúnaði sem er komið fyrir í ökutæki eða ökutækjum viðkomandi fyrirtækis.

j) Almanaksdagur:

Sólarhringurinn frá klukkan 00.00 til klukkan 24.00. Allir almanaksdagar miðast við samræmdan
heimstíma (UTC).

k) Niðurflutningur upplýsinga:

Afrit af hluta upplýsinga eða öllum upplýsingum sem eru geymdar í upplýsingaminni ökutækis eða
minni ekilskorts.

Niðurflutningur má ekki breyta geymdum upplýsingum eða valda því að þær þurrkist út.

Niðurfluttar upplýsingar eru verndaðar með þeim hætti að unnt er að greina tilraunir til þess að
breyta upplýsingum. Unnt skal vera að færa sönnur á uppruna niðurfluttra upplýsinga.

Niðurfluttar upplýsingar eru geymdar með því sniði sem allir, sem hafa til þess umboð, geta notað.

l) Auðgreining ökutækis:

Tala sem segir deili á ökutækinu á grundvelli kenninúmers þess og/eða skráningarnúmers.

II. ALMENNIR EIGINLEIKAR OG HLUTVERK SKRÁNINGARBÚNAÐAR

Skráningarbúnaðurinn skal geta skráð, geymt, birt og prentað út eftirfarandi:

a) að því er varðar skráningu og geymslu í upplýsingaminni

1. ekna vegalengd ökutækis með eins kílómetra nákvæmni;

2. hraða ökutækis:

2.1. andartakshraða ökutækisins, þar sem mælitíðni er 1 s næstliðnar 24 klukkustundir sem ökutækið
var notað;
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2.2. tímabil þegar ökutækinu er ekið hraðar en leyfilegt er, sem er skilgreint sem það tímabil yfir
eina mínútu að lengd þar sem hraði ökutækisins fer yfir 90 km/klst, að því er varðar ökutæki
í flokki N

3
, eða 105 km/klst, að því er varðar ökutæki í flokki M

3
 (þar sem fram kemur tími,

dagsetning, mesti hraði og meðalhraði á því tímabili sem um ræðir);

3. aksturstímabil (tíma og dagsetningar) með einnar mínútu nákvæmni;

4. annan vinnutíma eða viðverutíma (tíma og dagsetningar) með einnar mínútu nákvæmni;

5. hlé frá vinnu og daglegan hvíldartíma (tíma og dagsetningar) með einnar mínútu nákvæmni;

6. þegar um er að ræða rafrænan skráningarbúnað sem er stýrt með rafmagnsmerkjum frá
veglengdar- og hraðanema, rof á straumi til skráningarbúnaðarins (að lýsingu undanskilinni)
sem er yfir 100 millísekúndur, á straumi til veglengdar- og hraðanemans og truflun í merkjaleiðslu
til veglengdar- og hraðanemans, þar sem koma fram dagsetning, tími, tímalengd og útgáfunúmer
ekilskorts;

7. útgáfunúmer ekilskorts ásamt tíma og dagsetningu þegar það er sett í og tekið út;

8. að því er varðar sérhvert ekilskort sem er sett í í fyrsta sinn eftir að hafa verið notað í öðrum
hluta skráningarbúnaðar:

- aksturstíma frá síðasta hléi eða hvíldartíma,

- aksturstíma daginn eftir síðasta hvíldartíma sem er að minnsta kosti átta klukkustundir,

- aksturstíma daginn milli tveggja hvíldartíma sem eru að minnsta kosti átta klukkustundir
að því er varðar næstliðna 27 almanaksdaga, þar sem koma fram dagsetning, tími og
tímalengd,

- samanlagðan aksturstíma yfirstandandi viku og næstliðinnar viku og samanlagðan
aksturstíma næstliðinna tveggja heilla vikna,

- hvíldartímabil, sem ná að minnsta kosti átta klukkustundum, þann dag sem um er að
ræða og næstliðna 27 almanaksdaga, þar sem í hverju tilviki koma fram dagsetning, tími
og tímalengd,

- skráningarnúmer þeirra ökutækja sem er ekið;

9. dagsetningu, tíma og tímalengd aksturs án ísetts eða virks ekilskorts;

10. upplýsingar skráðar á þeim stöðum þar sem akstursdagur hófst og endaði;

11. kerfisbilanir í skráningarbúnaðinum, staðfestar með sjálfvirkum hætti, þar sem koma fram
dagsetning, tími og útgáfunúmer ekilskorts;

12. galla í ekilskorti, þar sem koma fram dagsetning, tími og útgáfunúmer ekilskorts;

13. númer verkstæðiskorts viðurkenndrar ísetningarstofu eða verkstæðis, þar sem kemur fram að
minnsta kosti hvenær síðasta skoðun uppsetningar skráningarbúnaðarins og/eða reglubundið
eftirlit með honum fór fram í samræmi við c- og d-lið VII. kafla;

14. númer stýrikorts, þar sem kemur fram hvenær stýrikortið var ísett og um hvers konar stýringu
er að ræða (birtingu, útprentun, niðurflutning). Þegar um er að ræða niðurflutning ber að skrá
tímabilið sem er flutt niður;
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15. tímastilling, þar sem koma fram dagsetning, tími og útgáfunúmer korts;

16. akstursstöðu (einn ökumaður/áhöfn - ökumaður/aðstoðarökumaður);

b) að því er varðar geymslu á ekilskorti

1. mikilvægustu upplýsingar að því er varðar tímabilin sem eru talin upp í 3., 4. og 5. undirlið
a-liðar, að minnsta kosti fyrir 28 síðustu almanaksdaga, ásamt skráningarnúmeri ökutækisins
sem er ekið og upplýsingarnar sem um getur í 10., 14. og 16. undirlið a-liðar;

2. atvik og bilanir samkvæmt 6., 11 og 15. undirlið a-liðar ásamt skráningarnúmeri ökutækisins
sem er ekið;

2.1. dagsetningu og tíma þegar ekilskortið er sett í og tekið út og ekin vegalengd á því tímabili sem
um er að ræða;

2.2. dagsetningu og tíma þegar ekilskort aðstoðarökumanns er sett í og tekið út ásamt útgáfunúmeri;

3. upplýsingar ber að skrá og geyma á ekilskortinu þannig að útilokað sé að fölsun eigi sér stað;

c) að því er varðar skráningu og geymslu þegar um er að ræða tvo ökumenn

þegar um er að ræða ökutæki, sem tveir ökumenn nota, ber að skrá og geyma ökutíma, sem eru taldir
upp í 3. undirlið a-liðar, á ekilskorti þess ökumanns sem ekur ökutækinu. Búnaðurinn skal skrá og
geyma upplýsingarnar, sem um getur í 4. og 5. undirlið a-liðar, í upplýsingaminninu og á ekilskortunum
tveimur samtímis en aðskilið;

d) að því er varðar birtingu eða útprentun að beiðni viðurkennds notanda

1. útgáfunúmer ekilskorts og hvenær það fellur úr gildi;

2. kenninafn og eiginnafn þess ökumanns sem er handhafi kortsins;

3. aksturstíma frá síðasta hléi eða hvíldartíma;

4. aksturstíma daginn eftir síðasta hvíldartíma sem er að minnsta kosti átta klukkustundir;

5. aksturstíma daginn milli tveggja hvíldartíma, sem ná að minnsta kosti átta klukkustundum,
næstliðna 27 almanaksdaga sem ökumaðurinn hefur ekið, þar sem koma fram dagsetning, tími
og tímalengd;

6. samanlagðan aksturstíma yfirstandandi viku og næstliðinnar viku og samanlagðan aksturstíma
næstliðinna tveggja heilla;

7. annan vinnutíma eða viðverutíma;

8. hvíldartíma, sem ná að minnsta kosti átta klukkustundum, þann dag sem um er að ræða og
næstliðna 27 almanaksdaga, þar sem í hverju tilviki koma fram dagsetning, tími og tímalengd;

9. skráningarnúmer þeirra ökutækja sem ökumaðurinn hefur ekið að minnsta kosti síðustu 28
almanaksdaga ásamt ekinni vegalengd í hverju ökutæki hvern dag, hvenær ekilskortið var sett í
í fyrsta sinn og síðast tekið út og hvenær skipt var um ökutæki;

10. tímastillingu, þar sem koma fram dagsetning, tími og útgáfunúmer korts;
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11. rof á straumi til skráningarbúnaðarins, ásamt dagsetningu, tíma, tímalengd og útgáfunúmeri
ekilskorts (samanber skilgreiningu í 6. undirlið a-liðar);

12. sambandsleysi milli nema og ökutækis, þar sem koma fram dagsetning, tími, tímalengd og
útgáfunúmer ekilskorts (samanber skilgreiningu í 6. undirlið a-liðar);

13. kenninúmer og/eða skráningarnúmer ökutækisins sem er ekið;

14. akstur án ekilskorts, samanber skilgreiningu í 9. undirlið a-liðar, að minnsta kosti næstliðna
28 almanaksdaga;

15. upplýsingar geymdar um ökumanninn (samanber skilgreiningu í c-lið);

16. skráðar upplýsingar um þá staði þar sem akstursdagur hófst og endaði;

17. kerfisbilanir í skráningarbúnaðinum, staðfesta r með sjálfvirkum hætti, þar sem koma fram
dagsetning, tími og útgáfunúmer ekilskorts;

18. galla í ekilskorti, þar sem koma fram dagsetning, tími og útgáfunúmer ekilskorts;

19. númer stýrikorts, þar sem kemur fram hvenær stýrikortið var ísett og um hvers konar stýringu
er að ræða (birtingu, útprentun, niðurflutning). Þegar um er að ræða niðurflutning ber að skrá
tímabilið sem er flutt niður;

20. tímabil þar sem ekið er yfir leyfilegum hámarkshraða, samanber skilgreiningu í undirlið 2.2 í
a-lið, þar sem koma fram dagsetning, tími og útgáfunúmer ekilskorts fyrir yfirstandandi viku
og ávallt að meðtöldum síðasta degi vikunnar þar á undan;

21. yfirlitsskýrslur sem gera kleift að ganga úr skugga um hvort ákvæðum reglugerða (EBE)
nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85 og tilskipunar 88/599/EBE sé hlítt.

III. KRÖFUR UM SMÍÐI OG VIRKNI SKRÁNINGARBÚNAÐAR

a) Almenn atriði

1.1. Tæki, eitt eða fleiri og hvort sem það eða þau eru viðurkennd eða ekki, sem er komið fyrir í
skráningarbúnaðinum eða tengd við hann, skulu ekki koma í veg fyrir, eða geta komið í veg
fyrir, að skráningarbúnaðurinn starfi eðlilega. Leggja ber skráningarbúnaðinn fram til
viðurkenningar með öllum slíkum tækjum.

1.2. Skráningarbúnaðurinn skal geta starfað eðlilega við öll venjuleg veðurskilyrði á landsvæði
bandalagsins.

2. Efni

2.1. Allir uppistöðuhlutar skráningarbúnaðarins skulu gerðir úr nægilega varanlegu og sterku efni
sem er gætt stöðugum raf- og seguleiginleikum.

2.2. Allar breytingar á uppistöðuhluta búnaðarins eða á eðli þess efnis, sem er notað við framleiðslu
hans, skulu, áður en notkun hefst, hljóta samþykki þess yfirvalds sem veitti
gerðarviðurkenninguna fyrir skráningarbúnaðinn.
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3. Mæling á ekinni vegalengd

Hægt er að mæla og skrá ekna vegalengd annaðhvort:

- við akstur áfram og afturábak, eða

- eingöngu akstur áfram.

Skráning á akstri afturábak má á engan hátt hafa áhrif á skýrleika og nákvæmni annarra skráninga.

4. Hraðamæling

4.1. Hraðamælisvið skal vera svo sem kveðið er á um í gerðarviðurkenningarvottorðinu.

4.2. Eigin tíðni og deyfing mælitækisins skal vera þannig að tækin, sem sýna og skrá hraðann, geti
innan mælisviðsins fylgt hröðunarbreytingum upp í allt að 2 m/s², innan viðurkenndra vikmarka.

5. Tímamæling (klukka)

Tíminn er táknaður stafrænt. Stilling fer fram (ef nauðsyn krefur) á viðurkenndu verkstæði.
Tími innri klukku er samræmdur heimstími. Ökumaður getur breytt þeim tíma sem er sýndur
á skjánum.

5.1. Tímamæling fer fram með sjálfvirkum hætti í skráningarbúnaðinum.

5.2. Einungis er unnt að stilla klukkuna í minninu með því að setja inn kort viðurkennds verkstæðis.

6. Lýsing og vörn

6.1. Aflestrartæki búnaðarins skulu vera með hæfilega lýsingu sem blindar ekki.

6.2. Við eðlileg notkunarskilyrði skulu allir innri hlutar búnaðarins varðir gegn raka og ryki. Að auki
skulu þeir hafðir í hlífum sem unnt er að innsigla svo ekki sé hægt að hrófla við þeim.

6.3. Varnir gegn rafmagnstruflunum og segulsviðum skulu tryggðar í samræmi við staðla sem gilda
um rafeindatækni í ökutækjum.

6.4. Leiðslur, sem tengja skráningarbúnaðinn við sendinn, skulu varðar með rafrænum eftirlitsbúnaði,
svo sem merkjadulritunarbúnaði, sem getur greint tilvist annarra tækja í viðkomandi hluta
kerfisins sem ekki teljast nauðsynleg til að skráningarbúnaðurinn virki rétt og geta, þegar þau
eru tengd og tekin í notkun, hindrað rétta virkni skráningarbúnaðarins með skammhlaupum,
truflunum eða breytingum á rafrænum upplýsingum frá hraða- og veglengdarnemanum eða
með því að tvöfalda önnur viðurkennd tæki.

6.5. Kerfið í heild, þar með taldar tengingar við hraða- og veglengdarnemann, skal vera þannig að
ekki sé hægt að hrófla við því.

6.6. Skráningarbúnaðurinn verður að finna bilanir með sjálfvirkum hætti.

b) Aflestrartæki

Ábendingar skulu vera sýnilegar utan á skráningarbúnaðinum og skal vera unnt að lesa af honum á
öruggan, auðveldan og ótvíræðan hátt, einnig ef ökumenn eru tveir.

Á vísitækinu á að vera hægt að birta upplýsingarnar, sem um getur í d-lið II. kafla, sé þess óskað;
með valvísum eða raðbundnum hætti.
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c) Viðvörunarmerki

1. Viðvörun, sem ökumaður fær í að minnsta kosti 30 sekúndur, ef ökutækinu er ekið:

- án þess að ekilskortið sé ísett,

- með ónothæfu korti,

- með ekilskortið í rangri rauf,

- eftir að skráningarbúnaðurinn hefur fundið eitt eða fleiri tilvik um innri bilun, einkum
þau sem um getur í 17. og 18. undirlið d-liðar II. kafla,

- yfir þeim hraðamörkum sem eru skilgreind í undirlið 2.2 í a-lið II. kafla.

2. Viðvörun sem ökumaður fær, áður en hann hefur ekið lengur en fjóra og hálfa klukkustund á
hverju aksturstímabili og níu klukkustundir á einum degi, 15 mínútum áður en og þegar farið er
yfir mörkin.

3. Viðvörun sem ökumaður fær 15 mínútum áður en og þegar hann lætur hjá líða að virða
tilskilinn átta klukkustunda daglegan hvíldartíma á síðustu 24 klukkustundum.

4. Heimilt er að koma fyrir viðbótarviðvörunum að beiðni eiganda ökutækis.

5. Fyrirkomulag viðvarana

Viðvaranir geta verið heyranlegar eða sýnilegar, eða sambland af þessu tvennu, og skulu vera
greinilega merkjanlegar fyrir notandann.

d) Minni

1. Tímabilin, sem um getur í 3., 4. og 5. undirlið a-liðar II. kafla, skulu flutt í geymslu í hvert
skipti sem breyting verður á starfsemi eða stöðu.

2. Upplýsingar um aksturstímabil skal ávallt geyma með sjálfvirkum hætti þegar ökutækið er á
hreyfingu.

3. Upplýsingar um önnur tímabil, sem um getur í b-, c- og d-lið annars undirliðar 3. mgr. 15. gr.
þessarar reglugerðar, skal ávallt geyma sér, ef nauðsyn krefur með tæki sem getur greint á milli
þeirrar starfsemi sem fer fram.

e) Merkingar

1. Eftirfarandi áletranir skulu vera framan á tækjum skráningarbúnaðarins:

- mælieiningin fyrir vegalengdina, nálægt tölunni sem sýnir vegalengd, tilgreind með
skammstöfuninni ,,km�,

- áletrunin ,,km/klst.�, nálægt tölunni sem sýnir hraðann.

2. Merkiplatan skal vera sýnileg á skráningarbúnaðinum og á henni skulu vera eftirfarandi áletranir:

- nafn og heimilisfang framleiðanda búnaðarins,

- númer framleiðanda og framleiðsluár búnaðarins,
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- viðurkenningarmerki fyrir gerð skráningarbúnaðarins,

- fasti skráningarbúnaðarins, gefinn upp sem ,,k = ... snún/km� eða ,,k = ... púls/km�,

- hraðamælisvið, valfrjálst, gefið upp eins og tilgreint er í 1. lið,

Einnig er unnt að sýna þessar upplýsingar í skráningarbúnaðinum sé þess óskað.

f) Hæstu vikmörk (vísitæki og skráningartæki)

1. Hæstu vikmörk eiga við um ekna vegalengd, hraða og tíma og eru mæld með aflmæli fyrir
uppsetningu og, við þær aðstæður sem um getur í VII. kafla, við uppsetningu, þegar reglulegt
eftirlit fer fram og samhliða notkun.

2. Hæstu vikmörk, sem um getur í 1. mgr., gilda um hæsta og lægsta hitastig við öll venjuleg
veðurskilyrði á landsvæði bandalagsins.

IV. KORT MEÐ MINNI

A. EKILSKORT (MEÐ MINNI)

1. Ísetning/burttaka

Hanna ber skráningarbúnaðinn með þeim hætti að ekilskortið (með minni) fari í læsta stöðu
þegar það er sett í kortaaflesarann með réttum hætti og að viðeigandi upplýsingar af ekilskorti
flytjist í geymslu með sjálfvirkum hætti í upplýsingaminni skráningarbúnaðarins. Einungis
skal vera unnt að losa ekilskortið þegar ökutækið er í kyrrstöðu og eftir að viðeigandi upplýsingar
hafa flust í geymslu á ekilskortinu.

2. Minnisrýmd ekilskortsins

Ekilskortið skal rúma upplýsingarnar, sem um getur í c-lið II. kafla, og ná til að minnsta kosti
28 almanaksdaga um viðkomandi ökumann. Fyllist upplýsingakortið koma nýjar upplýsingar
í stað þeirra elstu.

3. Sýnilegar upplýsingar

Eftirfarandi skal koma fram á 1. bls.:

a) orðið ,,ekilskort� prentað hástöfum á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins
sem gefur kortið út;

,,Ekilskort� á öðrum opinberum tungumálum bandalagsins, prentað með þeim hætti að
orðið myndar bakgrunn kortsins:

es: TARJETA DEL CONDUCTOR

dk: FØRERKORT

de: FAHRERKARTE

el: KARTA ODHGOU

en: DRIVER CARD
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fr: CARTE DE CONDUCTEUR

ga: CÁRTA TIOMÁNAÍ

it: CARTA DEL CONDUCENTE

nl: BESTUURDERSKAART

pt: CARTÃO DE CONDUTOR

fi: KULJETTAJAKORTTI

sv: FÖRARKORT;

b) heiti aðildarríkisins sem gefur kortið út (valfrjálst);

c) auðkenni aðildarríkjanna, sem gefa kortið út, prentað sem negatífa í bláum rétthyrningi og
umlukin 12 gulum stjörnum sem mynda hring; auðkennin skulu vera eftirfarandi:

B Belgía

DK Danmörk

D Þýskaland

GR Grikkland

E Spánn

F Frakkland

IRL Írland

I Ítalía

L Lúxemborg

NL Holland

A Austurríki

P Portúgal

FIN Finnland

S Svíþjóð

UK Breska konungsríkið

d) upplýsingar sem lúta sérstaklega að útgefnu korti, í þessari röð:

1. kenninafn korthafa;

2. eiginnafn eða -nöfn korthafa;

3. fæðingardagur og -staður;
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4. a) útgáfudagur kortsins;

b) hvenær kortið fellur úr gildi;

c) heiti útgáfuyfirvalds (heimilt að prenta á 2. bls.);

d) af stjórnsýslulegum ástæðum, annað númer en það sem kemur fram í 5. lið (valfrjálst);

5. a) númer ökuskírteinis, þar með talið númer annars korts sem er gefið út í stað þess
fyrrnefnda;

b) útgáfunúmer ekilskorts, þar með talin raðtala annars korts sem er gefið út í stað þess
fyrrnefnda;

6. ljósmynd af korthafa;

7. undirskrift korthafa;

8. hvar korthafi hefur fasta búsetu eða póstfang hans (valfrjálst).

Upplýsingarnar, sem um getur í 1., 2. og 3. lið, b-lið 4. liðar og a- og b-lið 5. liðar, verða einnig
geymdar í minni ekilskortsins.

Eftirfarandi skal koma fram á 2. bls.:

a) skýring á númeruðu liðunum sem eru á 1. og 2. bls. kortsins;

b) einnig má með sérstöku skriflegu samkomulagi við korthafa bæta við upplýsingum sem tengjast
ekki umsýslu ekilskortsins; viðbót sem þessi skal ekki á neinn hátt breyta notkun
fyrirmyndarinnar sem ekilskorts.
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4. Staðlar

Ekilskortið og skráningarbúnaðurinn skulu vera í samræmi við eftirtalda staðla:

- ISO 7810,

- ISO 7816-1,

- ISO 7816-2,

- ISO 7816-3,

- frumvarp að ISO 7816-4,

- frumvarp að ISO 10373,

- ítarlegar virkniforskriftir, skilgreindar í tengslum við auðkenniskortakerfi sem er notað í land-
og sjóflutningum.

5. Öryggi, þar með talin vernd upplýsinga

Hinum ýmsu íhlutum ekilskortsins er ætlað að útiloka hvers kyns fölsun eða breytingar og að koma
upp um tilraunir í þá átt.

6. Hitasvið

Ekilskortið skal virka rétt við öll venjuleg veðurskilyrði á landsvæði bandalagsins.

7. Ending

Kortið skal virka rétt í fimm ár, að því gefnu að það sé notað í samræmi við forskriftir sem gilda um
umhverfi og rafmagn.

8. Rafmagnseiginleikar

Rafmagnseiginleikar kortsins skulu vera í samræmi við forskriftir sem gilda um rafeindatæki í
ökutækjum.

9. Rökleg uppbygging ekilskortsins

Rökleg uppbygging ekilskortsins skal vera með þeim hætti að tryggt sé að það virki rétt og að það
sé samhæft öllum skráningarbúnaði sem er í samræmi við þennan viðauka.

10. Hlutverk og skipanir

Hlutverk og skipanir kortsins skulu gilda um öll hlutverk sem um getur í c-lið I. kafla og b-lið
II. kafla.

11. Grunnskrár

Forskriftir fyrir grunnskrár skulu vera innan ramma staðlanna sem um getur í 4. lið.

12. Sérákvæði

Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina er aðildarríkjunum heimilt að bæta við litum eða
merkjum, t.d. táknum fyrir þjóðland og öryggisatriðum, með fyrirvara um önnur ákvæði þessa
viðauka.
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B. KORT PRÓFUNARSTÖÐVAR (MEÐ MINNI), STÝRIKORT (MEÐ MINNI) OG
UPPLÝSINGAKORT FYRIRTÆKIS (MEÐ MINNI)

Forskriftir fyrir kort prófunarstöðvar (með minni), stýrikort (með minni) og upplýsingakort
fyrirtækis (með minni) skulu vera með þeim hætti að þau virki rétt þegar þau eru notuð eins og
kveðið er á um í g-, h- og i-lið I. kafla og að þau séu samhæfð öllum skráningarbúnaði sem er í
samræmi við þennan viðauka. Uppbygging kortanna skal vera með þeim hætti að einungis
viðurkenndur notandi fái aðgang og aðeins í tengslum við þau hlutverk sem hverju korti er ætlað að
þjóna.

V. PRENTARI OG STAÐLAÐAR ÚTPRENTANIR

1. Prentarar skulu hannaðir þannig að þeir prenti út upplýsingarnar, sem um getur í d-lið II. kafla, á
nægilega skýran hátt til þess að þær megi lesa án hættu á misskilningi. Útprent skulu haldast
auðlæsileg og þekkjanleg við eðlileg geymsluskilyrði í að minnsta kosti eitt ár.

Þau skulu halda réttri stærð og því sem er skráð við eðlileg raka- og hitaskilyrði.

Þá skal vera unnt að bæta handskrifuðum athugasemdum, t.d. undirskrift ökumanns, við þessi skjöl.

2. Lágmarksútprentunarafköst, óháð því um hvaða form útprentunar er að ræða, skulu nægja til þess
að unnt sé að prenta út upplýsingarnar sem um getur í d-lið II. kafla.

Reynist nauðsynlegt að skeyta saman nokkur útprent til þess að að auka prentunarafköst skulu
einstök skjöl skeytt saman með þeim hætti að upplýsingaflæði stöðvist ekki á samskeytum, sem
kynni að valda því að upplýsingar yrðu rangtúlkaðar.

VI. UPPSETNING SKRÁNINGARBÚNAÐAR

a) Uppsetning

1. Skráningarbúnaðurinn skal varinn gegn skaða af völdum óhappa.

2. Viðurkenndum umboðsmönnum skal vera kleift að laga fasta skráningarbúnaðarins að
einkennisstuðli ökutækisins með viðeigandi aðlögunarbúnaði.

Ökutæki með tveimur eða fleiri drifhlutföllum drifáss skulu vera með skiptibúnaði sem sjálfkrafa
jafnar þessi mismunandi drifhlutföll að því drifhlutfalli sem er stillt í ökurita ökutækisins.

b) Uppsetningarplata

Eftir að búnaðurinn hefur verið skoðaður við uppsetningu skal uppsetningarplata, sem er vel
sýnileg, fest á búnaðinn, í hann eða við. Eftir hverja skoðun, sem viðurkennd ísetningarstofa eða
verkstæði framkvæmir, þar sem í ljós kemur að breyta þarf kvörðun sjálfs tækisins verður að setja
nýja plötu í stað þeirrar sem fyrir er.

Á plötunni skulu koma fram að minnsta kosti eftirfarandi upplýsingar:

- nafn, heimilisfang eða viðskiptaheiti viðurkenndrar ísetningarstofu eða verkstæðis,

- einkennisstuðull ökutækisins, gefinn upp sem ,,w = ... snún/km� eða ,,w = ... púls/km�,

- virkt ummál hjólbarða gefið upp sem ,,1 = ...mm�,
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- dagurinn sem einkennisstuðull ökutækisins var ákveðinn og virkt ummál hjólbarðanna mælt,

- síðustu átta tölustafirnir í verksmiðjunúmeri ökutækisins.

c) Innsiglun

1. Eftirfarandi hlutar skulu innsiglaðir:

a) allar tengingar sem aftengdar myndu valda ógreinanlegum breytingum eða því að
upplýsingar glötuðust;

b) lok fyrir aðgang að rásum eða tækjabúnaði enda myndi það hafa áhrif á eðlilega virkni
skráningarbúnaðarins eða gera kleift að breyta eiginleikum búnaðarins í heimildarleysi ef
hróflað yrði við þessum rásum eða tækjabúnaði;

c) uppsetningarplatan, nema hún sé fest með þeim hætti að ógerlegt sé að fjarlægja hana án
þess að eyðileggja áletranir.

2. Í öllum tilvikum ber að nefna í gerðarviðurkenningarvottorðinu hvar innsiglin eru og prófa gæði
þeirra, en slík prófun er liður í gerðarviðurkenningarferlinu.

3. Heimilt er að fjarlægja innsiglin sem um getur í b-lið 1. liðar:

- í neyðartilvikum,

- vegna uppsetningar, stillingar eða viðgerðar á hraðatakmörkunarbúnaði eða öðrum búnaði
sem stuðlar að umferðaröryggi, með því skilyrði að skráningarbúnaðurinn virki áfram
örugglega og rétt og sé innsiglaður á ný á viðurkenndri ísetningarstofu eða verkstæði (í
samræmi við VII. kafla) strax að lokinni uppsetningu hraðatakmörkunarbúnaðarins eða
annars búnaðar sem stuðlar að umferðaröryggi eða innan sjö daga í öðrum tilvikum.

Ætíð þegar fyrrnefnd innsigli eru rofin skal semja skriflega yfirlýsingu um ástæður þess,
sem viðkomandi lögbært yfirvald getur fengið í hendur.

VII. EFTIRLIT OG SKOÐUN

a) Viðurkenning prófunarstöðva (ísetningarstofa og verkstæða)

Aðildarríkin tilnefna þá aðila sem skulu framkvæma eftirlit og skoðun.

b) Vottun á nýjum eða viðgerðum tækjum

Votta ber að sérhvert tæki, nýtt eða viðgert, starfi rétt og gefi nákvæmar upplýsingar við aflestur og
skráningu, innan þeirra marka sem mælt er fyrir um í 1. lið f-liðar III. kafla, með því að innsigla það
í samræmi við 1. lið c-liðar VI. kafla eða með samsvarandi stafrænum upplýsingum í upplýsingaminni
skráningarbúnaðarins.

c) Skoðun og forritun við uppsetningu

1. Þegar skráningarbúnaðurinn er settur í ökutækið verður hann og öll uppsetningin að fylgja
ákvæðum um hæstu vikmörk sem mælt er fyrir um í 2. lið f-liðar III. kafla.

2. Forrita ber skráningarbúnaðinn með eftirfarandi:

- dagsetningu uppsetningarprófunar,
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- samræmdum heimstíma (UTC),

- kenninúmeri ökutækisins og skráningarnúmeri þess,

- númeri verkstæðiskorts viðurkenndrar ísetningarstofu eða viðurkennds verkstæðis.

d) Reglubundin skoðun

1. Reglubundin skoðun á búnaðinum, sem er festur við ökutæki, skal fara fram eftir sérhverja
viðgerð á búnaðinum eða eftir að einkennisstuðli ökutækisins eða virku ummáli hjólbarðanna
hefur verið breytt eða að minnsta kosti innan tveggja ára frá því að síðasta skoðun fór fram;
heimilt er að reglubundin skoðun fari fram um leið og prófanir á aksturshæfni ökutækja.

Við skoðun skal að minnsta kosti kanna:

- hvort skráningarbúnaðurinn virki eðlilega, t.d. niðurflutningur gagna til og frá
verkstæðiskorti,

- hvort samræmi sé tryggt við ákvæði 2. liðar f-liðar III. kafla um hæstu vikmörk við
uppsetningu,

- hvort skráningarbúnaðurinn sé með gerðarviðurkenningarmerki,

- hvort uppsetningarplatan sé áfest,

- hvort innsigli á skráningarbúnaðinum og öðrum hlutum uppsetningarinnar séu órofin,

- virkt ummál hjólbarðanna.

2. Forrita ber skráningarbúnaðinn með eftirfarandi:

- dagsetningu reglubundinnar skoðunar,

- samræmdum heimstíma (UTC),

- kenninúmeri ökutækisins og skráningarnúmeri þess,

- númeri korts viðurkennds verkstæðis.

3. Samfara slíkri skoðun skal skipta um uppsetningarplötu eða samsvarandi stafrænar upplýsingar
í upplýsingaminni skráningarbúnaðarins.

e) Mæling á skekkjum

Mæling á skekkjum við uppsetningu og meðan á notkun stendur skal fara fram við eftirfarandi
skilyrði og teljast þau eðlileg prófunarskilyrði:

- ökutækið án hleðslu skal vera tilbúið til aksturs,

- þrýstingur í hjólbörðum skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðandans,

- slit á hjólbörðum skal vera innan leyfilegra marka lögum samkvæmt,
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- hreyfing ökutækis: ökutækið skal hreyfast fram á við fyrir eigin vélarafli í beinni línu á sléttu
yfirborði og á hraða sem er 50 ± 5 km/klst. Mæld vegalengd skal vera að minnsta kosti
1 000 m,

- einnig er heimilt að nota viðeigandi aflmæli við prófunina, svo fremi að nákvæmni hans sé
sambærileg.�

___________


