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            REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1360/2002              2005/EES/9/14 

frá 13. júní 2002 

um sjöundu aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp 
skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 frá 20. desember 1985 um að taka upp 
skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
(EB) nr. 2135/98 (2), einkum 17. og 18. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aðlaga skal tækniforskriftirnar í I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 tækniframförum, að 
teknu tilliti til heildaröryggis kerfisins og rekstrarsamhæfis á milli skráningarbúnaðar og 
ökumannskorta. 

2) Aðlögun búnaðar krefst einnig aðlögunar á II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 þar sem 
skilgreind eru merki og viðurkenningarvottorð. 

3) Nefndin, sem komið var á fót skv. 18. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85, skilaði ekki áliti á þeim 
ráðstöfunum sem kveðið er á um í tillögunni og framkvæmdastjórnin lagði því fyrir ráðið tillögu 
varðandi þessar ráðstafanir. 

4) Ráðið hafði ekki aðhafst þegar tímabilið, sem mælt er fyrir um í b-lið 5. mgr. 18. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 3821/85, rann út og skal framkvæmdastjórnin því samþykkja þessar ráðstafanir. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukinn við þessa reglugerð komi í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 2135/98. 

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á fyrsta undirlið 1. liðar í I. kafla: 

— í stað hins hefðbundna tákns fyrir Grikkland, „GR“, komi „23“, 

— í stað hins hefðbundna tákns fyrir Írland, „IRL“, komi „24“, 

— hið hefðbundna tákn „12“ bætist við fyrir Austurríki, 

— hið hefðbundna tákn „17“ bætist við fyrir Finnland, 

— hið hefðbundna tákn „5“ bætist við fyrir Svíþjóð. 

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á öðrum undirlið 1. liðar í I. kafla: 

— orðin „eða ökuritakorti“ bætist við á eftir orðinu „ökuritaskífu[ skráningarblað]“. 

3. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 2. lið í I. kafla: 

— orðin „og á hverju ökuritakorti“ bætist við á eftir orðunum „á hverri ökuritaskífu“. 

4. Í II. kafla bætist eftirfarandi texti við fyrirsögnina „FYRIR VÖRUR SEM UPPFYLLA ÁKVÆÐI  
I. VIÐAUKA“. 

 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 207, 5.8.2002, bls. 1. Hennar er getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2003 

frá 14. mars 2003 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 29, 5.6.2003, bls. 23. 

(1) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8. 
(2) Stjtíð. EB L 274, 9.10.1998, bls. 1. 
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5. Eftirfarandi III. kafli bætist við: 

„GERÐARVIÐURKENNING FYRIR VÖRUR SEM UPPFYLLA ÁKVÆÐI I. VIÐAUKA B 

 

Ríki, sem veitt hefur viðurkenningu, veitir umsækjanda viðurkenningarvottorð og er fyrirmynd þess 
sýnd hér að neðan. Þegar aðildarríki lætur önnur aðildarríki vita um veittar viðurkenningar eða, ef til 
þess kemur, afturköllun á viðurkenningu skal það nota afrit af þessu vottorði. 

 

GERÐARVIÐURKENNING FYRIR VÖRUR SEM UPPFYLLA ÁKVÆÐI I. VIÐAUKA B 

Heiti lögbærra stjórnvalda 

Tilkynning um (3): 

  viðurkenningu á 

  afturköllun á viðurkenningu á 

  gerð skráningarbúnaðar 

  íhlut skráningarbúnaðar (4) ..................................................................................................................................

  ökumannskort 

  verkstæðiskort 

  fyrirtækiskort 

  eftirlitskort 

Viðurkenning nr. ......................................

  1.  Framleiðslumerki eða vörumerki ......................................................................................................................

  2.  Tegundarheiti ....................................................................................................................................................

  3.  Nafn framleiðanda ............................................................................................................................................

  4.  Heimilisfang framleiðanda ...............................................................................................................................

  5.  Lagt fram til viðurkenningar á ..........................................................................................................................

  6.  Rannsóknarstofa eða rannsóknarstofur .............................................................................................................

  7.  Dagsetning og númer prófunar eða prófana  .....................................................................................................

  8.  Dagsetning viðurkenningar ................................................................................................................................

  9.  Dagsetning afturköllunar á viðurkenningu .......................................................................................................

10.  Tegund íhlutar eða íhluta í skráningarbúnaði sem íhluturinn er ætlaður fyrir ...................................................

11.  Staður ...............................................................................................................................................................

12.  Dagsetning .........................................................................................................................................................

13.  Meðfylgjandi skjöl til skýringar .......................................................................................................................

14. Athugasemdir (þ.m.t. staðsetning innsiglis, ef við á)  

 

........................................... 
(undirskrift)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Merkja skal við í viðeigandi reiti. 
(4) Tilgreina skal íhlutinn sem fjallað er um í tilkynningunni.“ 
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3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi 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 13. júní 2002. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Loyola DE PALACIO 

varaforseti 
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1. SKILGREININGAR 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „Virkjun“: 

Stig þegar skráningarbúnaðurinn er í fullri starfrækslu og framkvæmir allar aðgerðir, þ.m.t. öryggisaðgerðir. 

Þegar skráningarbúnaður er virkjaður skal nota verkstæðiskort og slá inn samsvarandi PIN-númer. 

b) „Sannvottun“: 

Aðgerð til að ákvarða og sannprófa hvort einhver sé sá sem hann segist vera. 

c) „Sannvottaður uppruni“: 

Það að upplýsingar komi frá aðila sem hægt er að sannprófa hver er. 

d) „Handræst prófun“: 

Prófun sem er framkvæmd samkvæmt beiðni sem notandi eða ytri búnaður hrindir af stað. 

e) „Almanaksdagur“: 

Einn sólarhringur frá klukkan 00.00 til klukkan 24.00. Allir almanaksdagar miðast við  alheimstíma (UTC). 

f) „Kvörðun“: 

Uppfærsla eða staðfesting á færibreytum ökutækis sem á að geyma í gagnaminninu. Færibreytur ökutækis eru 
m.a auðkenni ökutækis (verksmiðjunúmer ökutækis, skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem 
ökutækið er skráð) og eiginleikar ökutækisins (w-, k- og l-gildi, hjólbarðastærð, uppsetning 
hraðatakmörkunarbúnaðar (ef við á), raunalheimstími, raunstaða kílómetramælis). 

Þegar skráningarbúnaður er kvarðaður skal nota verkstæðiskort.  

g) „Kortnúmer“: 

Númer með sextán alstöfum sem auðkennir sérstaklega ökuritakort í aðildarríki.  Kortnúmerið felur í sér 
eintaksnúmer (ef við á), samritsnúmer og útgáfunúmer. 

Hvert kort er því sérstaklega auðkennt með skráningarnúmeri aðildarríkisins, sem gefur það út, og 
kortnúmeri. 

h) „Eintaksnúmer korts“: 

Fjórtándi alstafur kortnúmers sem er notaður til að greina á milli korta sem eru gefin út fyrir fyrirtæki eða 
aðila sem eiga rétt á því að fá útgefin nokkur ökuritakort. Tiltekið fyrirtæki eða tiltekinn aðili eru auðkennd 
sérstaklega með þrettán fyrstu stöfunum í kortnúmerinu. 

i) „Útgáfunúmer korts“: 

Sextándi stafur kortnúmersins sem hækkar í hvert sinn sem ökuritakortið er endurnýjað. 

j) „Samritsnúmer korts“: 

Fimmtándi alstafur kortnúmersins sem hækkar í hvert sinn sem skipt er um ökuritakortið. 

k) „Einkennisstuðull ökutækis“: 

Tölugildi sem segir til um gildi frálagsmerkis frá þeim hluta ökutækisins sem er tengdur við 
skráningarbúnaðinn (drifskaft eða ás) á meðan ökutækið fer eins kílómetra vegalengd við stöðluð 
prófunarskilyrði (sjá 5. mgr. í VI. kafla). Einkennisstuðull er gefinn upp í púlsum á kílómetra (w =... 
imp/km). 
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l) „Fyrirtækiskort“: 

Ökuritakort sem yfirvöld aðildarríkis gefur út fyrir eiganda eða handhafa ökutækja sem eru búin 
skráningarbúnaði. 

Fyrirtækiskortið gerir kleift að auðkenna fyrirtækið og birta, niðurflytja og prenta upplýsingarnar sem eru 
geymdar í skráningarbúnaðinum sem þetta fyrirtæki hefur læst. 

m) „Fasti skráningarbúnaðarins“: 

Tölugildi sem segir til um gildi nauðsynlegs ílagsmerkis til að sýna og skrá ekna vegalengd sem er 1 km. 
Þessi fasti skal gefinn upp í púlsum á kílómetra (k = imp/km). 

n) „Samfelldur aksturstími“ reiknast í skráningarbúnaðinum á eftirfarandi hátt (1): 

Samfelldur aksturstími reiknast sem raunveruleg samtala aksturstíma tiltekins ökumanns við lok síðasta 
tímabils hans þar sem hann er skráður TILTÆKUR, í HLÉI/HVÍLD eða ÓSKRÁÐUR (2) sem varir 45 
mínútur eða lengur (því tímabili kann að hafa verið skipt upp í nokkur 15 mínútna tímabil eða lengri).  
Útreikningurinn felur í sér að taka skal tillit til, eftir því sem þörf krefur, síðustu starfsathafna sem geymast á 
ökumannskortinu. Þegar ökumaðurinn hefur ekki sett kortið sitt í byggist útreikningurinn á skráningu í 
gagnaminni sem tengist yfirstandandi tímabili þegar ekkert kort var sett í og viðeigandi rauf. 

o) „Eftirlitskort“: 

Ökuritakort sem yfirvöld aðildarríkis gefa út handa lögbæru, innlendu eftirlitsyfirvaldi. 

Með eftirlitskortinu er hægt að sanngreina hver eftirlitsaðilinn er og e.t.v. eftirlitsyfirvaldið og fá aðgang að 
gögnum sem eru geymd í gagnaminninu eða á ökumannskortunum til aflestrar, prentunar og/eða 
niðurflutnings. 

p) „Uppsöfnuð hlé“ reiknast í ökuritanum sem  (1): 

Uppsöfnuð hlé frá aksturstíma sem reiknast sem raunveruleg samtala þeirra tímabila þar sem tiltekinn 
ökumaður er skráður TILTÆKUR, í HLÉI/HVÍLD eða ÓSKRÁÐUR í tímabil sem er 15 mínútur eða lengra, 
reiknað frá lokum síðasta 45 mínútna tímabils þar sem ökumaður er skráður TILTÆKUR, í HLÉI/HVÍLD 
eða ÓSKRÁÐUR (því tímabili kann að hafa verið skipt upp í nokkur styttri tímabil, hvert 15 mínútur eða 
lengra). 

Útreikningurinn felur í sér að tekið sé tillit til, eftir því sem þörf krefur, síðustu starfsathafna sem eru 
geymdar á ökumannskortinu. Óskráð tímabil af neikvæðri lengd (upphaf óskráðs tímabils > lok óskráðs 
tímabils) vegna tímaskörunar milli tveggja mismunandi skráningarbúnaða eru ekki tekin með í reikninginn 
við útreikninginn. 

Hafi ökumaðurinn ekki sett kortið sitt í byggist útreikningurinn á skráningu í gagnaminni sem tengist 
yfirstandandi tímabili þegar ekkert kort var sett í og viðeigandi rauf. 

q) „Gagnaminni“: 

Rafrænn gagnageymslubúnaður sem er innbyggður í skráningarbúnaðinn. 

r) „Stafræn undirskrift“: 

Gögn sem bætt er við eða eru dulritun á gagnabálki sem gerir viðtakanda kleift að ganga úr skugga um 
sannvottaðan uppruna og heilleika hans. 

s) „Niðurflutningur gagna“: 

Afrit, ásamt stafrænni undirskrift, af gagnamengi, í heild eða að hluta, sem geymt er í gagnaminni ökutækis 
eða í minni ökuritakorts. 

Við niðurflutning má ekki breyta geymdum gögnum eða þurrka þau út. 
 
 
 
(1) Þessi við að reikna út samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé nýtist skráningarbúnaðinum til að reikna viðvörunarmerki fyrir 

samfelldan aðferð aksturstíma. Það hefur ekki áhrif á lagalega túlkun þessara tíma. 
(2) ÓSKRÁÐ tímabil samsvara tímabilum þar sem ökumannskortið var ekki sett í skráningarbúnaðinn og þar sem ekki var um að 

ræða neina handskráða færslu um starfsathafnir ökumanns. 
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t) „Ökumannskort“: 

Ökuritakort sem yfirvöld aðildarríkis gefa út handa tilteknum ökumanni. 

Ökumannskortið staðfestir hver ökumaðurinn er og gerir kleift að geyma gögn um starfsathafnir ökumanns. 

u) „Virkt ummál hjólbarða“: 

Ekin meðalvegalengd sérhvers hjóls, sem flytur ökutækið (drifhjól), í einum heilum snúningi.  Þessar 
vegalengdir skal mæla við eðlileg prófunarskilyrði (5. mgr. í IV. kafla) og sýna á eftirfarandi hátt: „1 = 
…mm“. Framleiðendum ökutækja er heimilt að láta fræðilegan útreikning koma í stað mælingar þessara 
vegalengda þar sem tekið er mið af dreifingu leyfilegs þunga á ásana þegar ökutækið er óhlaðið og tilbúið til 
aksturs (1). Lögbær yfirvöld aðildarríkis skulu viðurkenna aðferðirnar við slíka fræðilega útreikninga. 

v) „Sértilvik“: 

Óeðlileg aðgerð sem skráningarbúnaðurinn greinir sem gæti stafað af tilraun til misnotkunar. 

w) „Bilun“: 

Óeðlileg aðgerð sem skráningarbúnaðurinn greinir og gæti stafað af gangtruflunum í búnaðinum eða bilun. 

x) „Ísetning“:  

 Uppsetning skráningarbúnaðar í ökutæki. 

y) „Hreyfinemi“: 

Hluti af skráningarbúnaði sem gefur frá sér merki sem gefur til kynna hraða ökutækis og/eða ekna vegalengd. 

z) „Ógilt kort“: 

Kort sem reynist bilað eða upprunaleg sannvottun hefur brugðist, fyrsti gildisdagur hefur ekki runnið upp eða 
fyrningardagur er liðinn. 

aa) „Utan gildissviðs“: 

Þegar þess er ekki krafist samkvæmt ákvæðum reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3820/85 að skráningarbúnaður 
sé notaður. 

bb) „Hraðabrot“: 

Farið er yfir leyfilegan hraða ökutækis sem er skilgreindur sem öll tímabil sem vara minnst 60 sekúndur á 
meðan mældur hraði ökutækisins er yfir þeim takmörkunum sem stilling hraðatakmörkunarbúnaðarins, sem 
mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 92/6/EBE frá 10. febrúar 1992 um uppsetningu og notkun búnaðar sem 
takmarkar hraða í tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja innan bandalagsins, segir til um.  

cc) „Reglubundin skoðun“: 

Safn aðgerða sem eru framkvæmdar til að hafa eftirlit með því að skráningarbúnaðurinn starfi rétt og að 
stillingar hans samsvari færibreytum ökutækisins. 

dd) „Prentari“: 

Íhlutur skráningarbúnaðarins sem lætur í té útprentanir af geymdum gögnum. 

ee) „Skráningarbúnaður“: 

Allur tækjabúnaður sem er ætlaður til uppsetningar í ökutæki á vegum til að sýna, skrá og geyma sjálfvirkar 
eða hálfsjálfvirkar upplýsingar um akstur þessara ökutækja og tiltekin vinnutímabil ökumanna þeirra. 

 
 
 
(1) Tilskipun 97/27/EB frá 22. júlí 1997 um massa og mál tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og breytingu á 

tilskipun 70/156/EBE (Stjtíð. EB L 233, 25.8.1997, bls. 1). 
(2) Stjtíð. EB L 57, 2.3.1992, bls. 27. 
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ff) „Endurnýjun“: 

Útgáfa nýs ökuritakorts þegar viðkomandi kort rennur úr gildi eða reynist ónothæft og því hefur verið skilað 
til yfirvaldsins sem gaf það út. Við endurnýjun skal alltaf tryggja að tvö gild kort séu ekki í gangi samtímis. 

gg) „Viðgerð“: 

Allar viðgerðir á hreyfinema eða skráningarhluta ökurita sem gera kröfu um að aftengja þurfi aflgjafann eða 
aftengja hann frá öðrum íhlutum skráningarbúnaðarins eða að opna þurfi nemann. 

hh) „Umskipting“: 

Útgáfa ökuritakorts í stað annars korts sem hefur verið tilkynnt týnt, stolið eða ónothæft og ekki skilað til 
yfirvaldanna sem gáfu það út. Við umskiptingu er alltaf hætta á að tvö gild kort séu í gangi samtímis. 

ii) „Öryggisvottun“: 

Aðferð vottunaraðila (ITSEC) (1) til að votta að skráningarbúnaðurinn (eða íhluturinn) eða ökuritakortið, sem 
verið er að rannsaka, uppfylli öryggiskröfurnar sem eru skilgreindar í 10. viðbæti, Almenn öryggismál.  

jj) „Sjálfsprófun“: 

Prófanir sem skráningarbúnaðurinn gerir reglulega og sjálfkrafa til að greina bilanir. 

kk) „Ökuritakort“: 

Snjallkort sem ætlunin er að nota með skráningarbúnaðinum. Ökuritakort gera skráningarbúnaði kleift að 
sanngreina auðkenni (eða hóp auðkenna) korthafans og flytja gögn og geyma þau. Til eru eftirfarandi gerðir 
ökuritakorta: 

— ökumannskort, 

— eftirlitskort, 

— verkstæðiskort, 

— fyrirtækiskort. 

ll) „Gerðarviðurkenning„: 

Aðferð aðildarríkis til að votta að skráningarbúnaðurinn (eða íhlutur) eða ökuritakortið, sem verið er að 
rannsaka, uppfylli kröfur þessarar reglugerðar. 

mm) „Hjólbarðastærð“: 

Tilgreining stærðar hjólbarða (drifhjóla) í samræmi við tilskipun 92/23/EBE frá 31. mars 1992 (2).  

nn) „Auðkenni ökutækis“: 

Tölur sem auðkenna ökutækið: skráningarnúmer ökutækis þar sem fram koma upplýsingar um 
skráningaraðildarríkið og verksmiðjunúmer ökutækisins (3). 

oo) „Skráningarhluti ökurita“: 

Skráningarbúnaðurinn að undanskildum hreyfinemanum og tengiköplum hans. Skráningarhluti ökurita getur 
annaðhvort verið ein eining eða nokkrar einingar sem eru dreifðar um ökutækið, svo framarlega sem þær 
uppfylli öryggiskröfur þessarar reglugerðar. 

 

(1) Tilmæli ráðsins 95/144/EB frá 7. apríl 1995 um samræmdar viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni (Stjtíð. EB L 93, 
26.4.1995, bls. 27). 

(2) Stjtíð. EB L 129, 14.5.1992, bls. 95. 
(3) Tilskipun ráðsins 76/114/EBE frá 18. desember 1975 um samræmingu laga aðildarríkjanna um lögboðnar merkiplötur og 

áletranir á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra, staðsetningu þeirra og uppsetningu (Stjtíð. EB L 24, 30.1.1976, bls. 1). 
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pp) „Vika“ (við útreikning í skráningarbúnaðinum): 

Tímabilið frá kl. 00.00 á mánudegi að alheimstíma til kl. 24.00 á sunnudegi að alheimstíma. 

qq) „Verkstæðiskort“: 

Ökuritakort sem yfirvöld aðildarríkis gefa út handa framleiðanda skráningarbúnaðar, ísetningarstofu, 
ökutækjaframleiðanda eða verkstæði sem þetta aðildarríki viðurkennir.  

Verkstæðiskort auðkennir korthafann og gerir kleift að prófa, kvarða og/eða niðurflytja upplýsingar frá 
skráningarbúnaðinum. 

II.  ALMENNIR EIGINLEIKAR OG AÐGERÐIR ÖKURITANS 

000 Í öllum ökutækjum, sem eru búin skráningarbúnaði sem uppfyllir ákvæði þessa viðauka, skal vera skjár sem sýnir 
hraða og kílómetramælir. Þessi búnaður getur verið hluti af skráningarbúnaðinum. 

1. Almennir eiginleikar 

Skráningarbúnaðurinn skal geta skráð, geymt, birt, prentað og skilað frá sér gögnum sem tengjast starfsathöfnum 
ökumanns. 

001 Skráningarbúnaðurinn felur í sér kapla, hreyfinema og skráningarhluta ökurita. 

002 Skráningarhluti ökurita felur í sér vinnslueiningu, gagnaminni, rauntímaklukku, tvo kortalesara fyrir snjallkort 
(ökumaður og aðstoðarökumaður), prentara, skjá, viðvörunarljósabúnað, kvörðunar-/niðurflutningstengi og búnað til 
að færa inn ílagsgögn notanda. 

Hægt er að tengja skráningarbúnaðinn við annan búnað með því að nota aukatengi. 

003 Tæki, eitt eða fleiri og hvort sem 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 og 
örugglega eða komið í veg fyrir að farið sé að ákvæðum reglugerðarinnar. 

Notendur skráningarbúnaðar auðkenna sig gagnvart búnaðinum með því að nota ökuritakort. 

004 Skráningarbúnaðurinn veitir valkvæðan aðgang að gögnum og aðgerðum eftir því hver notandinn er og/eða í samræmi 
við notendakenni. 

Skráningarbúnaðurinn skráir og geymir gögn í gagnaminni sínu og á ökuritakortum. 

Þetta er framkvæmt í samræmi við tilskipun 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (1). 

2. Hlutverk 

005 Skráningarbúnaðurinn skal tryggja eftirfarandi aðgerðir: 

— vöktun á ísetningu korta og úrtekt þeirra, 

— hraða- og vegalengdarmælingu, 

— tímamælingu, 

— vöktun starfsathafna ökumanns, 

— vöktun áhafnarstöðu ökumanns, 

— handskráðar færslur ökumanns: 

— tilgreining staða þar sem akstursdagur hefst og/eða endar, 

— handskráðar færslur um starfsathafnir ökumanns, 

— færslur fyrir séraðstæður, 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 
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— stjórnun fyrirtækislása, 

— vöktun eftirlitsathafna, 

— greining á sértilvikum og/eða bilunum, 

— handræst prófun og sjálfsprófun, 

— aflestur úr gagnaminni, 

— skráning og geymsla í gagnaminni, 

— aflestur af ökuritakortum, 

— skráning og geymsla í gagnaminni, 

— birting á skjá, 

— prentun, 

— viðvörun, 

— niðurflutningur gagna til ytri miðla,  

— frálagsgögn til ytri viðbótarbúnaðar, 

— kvörðun, 

— tímastilling. 

3. Vinnuhamur 

006 Skráningarbúnaðurinn skal búa yfir ferns konar vinnuham, sem eru: 

— skráningarhamur, 

— eftirlitshamur, 

— kvörðunarhamur, 

— fyrirtækishamur. 

007 Skráningarbúnaðurinn skal skipta yfir í eftirfarandi vinnuham í samræmi við gild ökuritakort sem sett eru í 
kortalesarann. 
 

Rauf fyrir ökumannskort 
Vinnuhamur 

Ekkert kort Ökumannskort Eftirlitskort Verkstæðiskort Fyrirtækiskort 

Ekkert kort Skráning Skráning Eftirlit Kvörðun Fyrirtæki 

Ökumannskort Skráning Skráning Eftirlit Kvörðun Fyrirtæki 

Eftirlitskort Eftirlit Eftirlit Eftirlit (*) Skráning Skráning 

Verkstæðiskort Kvörðun Kvörðun Skráning Kvörðun (*) Skráning 

R
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Fyrirtækiskort Fyrirtæki Fyrirtæki Skráning Skráning Fyrirtæki (*) 

008 (*) Við þessar aðstæður skal skráningarbúnaðurinn aðeins taka við ökuritakorti sem sett er í raufina fyrir ökumannskortið. 
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009 Skráningarbúnaðurinn skal ekki vera virkur með ógildum kortum, sem sett eru í, nema verið sé að birta, prenta eða 
niðurflytja gögn sem geymd eru á útrunnu korti sem á að vera mögulegt. 

010 Allar aðgerðir, sem eru skráðar í 2. hluta II. Kafla, skulu virka í hvaða vinnuham sem er með eftirfarandi 
undantekningum: 

— aðgerðin „kvörðun” er einungis aðgengileg í kvörðunarham, 

— aðgerðin „tímastilling“ er takmörkuð í öðrum ham en kvörðunarham, 

— aðgerðin „handskráðar færslur ökumanns„ er einungis framkvæmanleg í skráningar- eða kvörðunarham, 

— aðgerðin „stjórnun fyrirtækislása“ er einungis aðgengileg í fyrirtækisham, 

— aðgerðin „vöktun eftirlitsathafna“ er einungis aðgengileg í eftirlitsham, 

— aðgerðin „niðurflutningur gagna“ er ekki aðgengileg í skráningarham (nema eins og kveðið er á um í kröfu 150). 

011 Skráningarbúnaðurinn getur skilað frá sér öllum gögnum til skjás, prentara eða ytri skilflata með eftirfarandi 
undantekningum: 

— í skráningarham skal sérhverju persónulegu auðkenni (kenninafni og eiginnafni eða –nöfnum), sem samsvara ekki 
ísettu ökuritakorti, eytt og öllum kortnúmerum, sem samsvara ekki ísettu ökuritakorti, eytt að hluta (öðrum 
hverjum staf, frá vinstri til hægri, skal eytt), 

— í fyrirtækisham er einungis hægt að skila gögnum um ökumann (kröfur 081, 084 og 087) varðandi tímabil sem 
annað fyrirtæki hefur ekki læst fyrir (auðkennt með fyrstu 13 stöfum í kortnúmeri fyrirtækisins), 

— þegar ekkert kort er sett í skráningarbúnaðinn getur hann einungis skilað gögnum varðandi ökumanninn fyrir 
viðkomandi dag og átta næstliðna almanaksdaga. 

4. Öryggi 

Markmiðið með öryggiskerfinu er að vernda gagnaminnið þannig að óviðkomandi fái ekki aðgang að gögnum og geti 
breytt þeim og að tilraunir í þá átt uppgötvist, að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara á milli 
hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans, að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara á milli 
skráningarbúnaðarins og ökuritakortanna og sannprófa heilleika og sannvottaðan uppruna niðurfluttu gagnanna. 

012 Til að kerfið verði öruggt skal skráningarbúnaðurinn uppfylla öryggiskröfurnar sem eru tilgreindar í sameiginlegum 
öryggismarkmiðum (10. viðbæti) fyrir hreyfinema og skráningarhluta ökuritans. 

III. KRÖFUR UM SMÍÐI OG AÐGERÐIR SKRÁNINGARBÚNAÐAR 

1. Vöktun á ísetningu korta og úrtekt þeirra 

013 Nota skal skráningarbúnaðinn til að vakta kortalesara til að greina ísetningu korts og úrtekt þess. 

014 Þegar kort er sett í skráningarbúnaðinn skal greina hvort ísetta kortið sé gilt ökuritakort og, ef sú er reyndin, 
sanngreina kortagerðina. 

015 Hanna skal skráningarbúnaðinn þannig að ökuritakortin fari í læsta stöðu þegar þau eru rétt sett í kortalesarana.  

016 Einungis skal vera unnt að losa ökuritakortin þegar ökutækið er í kyrrstöðu og eftir að viðeigandi gögn hafa flust til 
geymslu á kortin. Ef losa á kortið skal notandinn sjálfur framkvæma þá aðgerð. 

2. Hraða- og vegalengdarmæling 

017 Þessi aðgerð skal reglulega mæla og tilgreina stöðu kílómetramælisins sem samsvarar ekinni heildarvegalengd 
ökutækisins. 

018 Þessi aðgerð skal reglulega mæla hraða ökutækisins og geta tilgreint hann. 
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019 Aðgerðin „hraðamæling“ skal einnig gefa upplýsingar um hvort ökutækið er á hreyfingu eða kyrrstætt. Litið skal svo 
á að ökutækið sé á hreyfingu um leið og aðgerðin greinir 1 púls á sekúndu í a.m.k. 5 sekúndur frá hreyfinemanum, 
annars skal litið svo á að ökutækið sé kyrrstætt. 

Búnaði, sem sýnir hraða (hraðamælir) og ekna heildarvegalengd (kílómetramælir), er komið fyrir í öllum ökutækjum 
sem eru útbúin með skráningarbúnaði sem uppfyllir ákvæði þessarar reglugerðar og skal þessi búnaður uppfylla 
kröfur um mestu vikmörk sem mælt er fyrir um í þessum viðauka (í hluta 2.1. í III. kafla og í hluta 2.2 í III. kafla). 

2.1. Mæling ekinnar vegalengdar 

020 Hægt er að mæla ekna vegalengd annaðhvort: 

— með því að mæla heildarhreyfinguna bæði áfram og afturábak, eða  

— eingöngu við akstur áfram. 

021 Skráningarbúnaðurinn skal mæla vegalengd frá 0 til 9999999,9 km. 

022 Vegalengd, sem er mæld, skal vera innan eftirfarandi vikmarka (a.m.k. 1000 m vegalengd): 

— ± 1% fyrir uppsetningu, 

— ± 2% við uppsetningu og reglubundna skoðun, 

— ± 4% við notkun. 

023 Ekin vegalengd skal mæld með minnst 0,1 km nákvæmni. 

2.2. Hraðamæling 

024 Skráningarbúnaðurinn skal mæla hraða frá 0 til 220 km/klst. 

025 Til að tryggja mestu vikmörk varðandi hraða, sem er sýndur ± 6 km/klst., og að teknu tilliti til:  

— ± 2 km/klst. vikmarka fyrir mismunandi ílag (mismunandi hjólbarða,..), 

— ± 1 km/klst. vikmarka við mælingar, sem eru framkvæmdar við uppsetningu eða reglubundnar skoðanir, 

skal skráningarbúnaðurinn, að því er varðar hraða á bilinu 20 og 180 km/klst. og að því er varðar einkennisstuðul 
ökutækis á bilinu 4000 til 25000 púlsa á km, mæla hraðann með ± 1 km/klst. vikmörkum (á stöðugum hraða). 

Aths.: Nákvæmni í geymslu gagna hefur í för með sér að vikmörk sem nema ± 0,5 km/klst. bætast við hraðann sem er 
geymdur í skráningarbúnaðinum. 

025a Hraðinn skal mældur á réttan hátt innan eðlilegra vikmarka innan 2 sekúndna við lok hraðabreytingar þegar hraðinn 
hefur breyst allt að 2 m/s2. Hraði skal mældur með minnst 1 km/klst. nákvæmni. 

3. Tímamæling 

027 Aðgerðin „tímamæling“ skal mæla og gefa upp stafræna dagsetningu og tíma miðað við alheimstíma. 

028 Nota skal dagsetningu og tíma sem miðast við alheimstíma þegar aðgerðir (skráning, útprentun, gagnaskipti, birting á 
skjá,..) í skráningarbúnaðinum eru dagsettar. 

029 Til að hægt sé að sýna staðartíma skal vera mögulegt að breyta tímamismuninum sem skjárinn sýnir um hálfa 
klukkustund í senn. 

030 Frávik frá alheimstíma skal vera innan við ± 2 sekúndur á dag samkvæmt aðstæðum gerðarviðurkenningar. 

031 Tími skal mældur með einnar sekúndu nákvæmni eða meira. 

032 Tímamæling skal ekki verða fyrir áhrifum af völdum ytri straumrofs sem varir skemur en 12 mánuði samkvæmt 
skilyrðum við gerðarviðurkenningu. 
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4. Vöktun starfsathafna ökumanns 

033 Þessi aðgerð skal stöðugt og sérstaklega vakta starfsathafnir eins ökumanns og eins aðstoðarökumanns. 

034 Starfsathafnir ökumanns skulu vera fólgnar í AKSTRI, VINNU, TILTÆKILEIKA eða HLÉI/HVÍLD. 

035 Ökumaðurinn og/eða aðstoðarökumaðurinn skulu geta valið handvirkt VINNU, TILTÆKILEIKA eða HLÉ/HVÍLD. 

036 Þegar ökutækið er á hreyfingu skal velja sjálfkrafa AKSTUR fyrir ökumanninn og TILTÆKILEIKA fyrir 
aðstoðarökumann. 

037 Þegar ökutækið stöðvast skal velja sjálfkrafa VINNU fyrir ökumanninn. 

038 Litið skal svo á að fyrsta breyting á starfsathöfn sem á sér stað innan 120 sekúndna frá sjálfvirkri breytingu yfir í 
VINNU vegna þess að ökutækið nemur staðar skuli hafa átt sér stað þegar ökutækið nam staðar (því frestast 
mögulega breytingin yfir í VINNU). 

039 Þessi aðgerð skal skila breytingum á starfsathöfnum yfir í skráningaraðgerðir með einnar mínútu nákvæmni. 

040 Hafi einhver AKSTUR átt sér stað innan einnar almanaksmínútu skal litið svo á að heil mínúta hafi farið í AKSTUR. 

041 Fyrir tiltekna almanaksmínútu skal líta svo á að öll mínútan hafi farið í AKSTUR hafi einhver akstur átt sér stað bæði 
á mínútunni næst á undan og mínútunni næst á eftir. 

042 Ef um er að ræða almanaksmínútu, þar sem AKSTUR á sér ekki stað samkvæmt fyrri kröfum, skal litið svo á að allri 
mínútunni sé varið til starfsathafnar sem varir samfellt lengst innan viðkomandi mínútu (eða sem er síðust af 
jafnlöngum starfsathöfnum). 

043 Þessi aðgerð skal einnig vakta stöðugt samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé ökumannsins. 

5. Vöktun áhafnarstöðu ökumanns 

044 Þessi aðgerð skal stöðugt og sjálfkrafa vakta áhafnarstöðu. 

045 Velja skal áhafnarstöðuna ÁHÖFN þegar tvö gild ökumannskort eru sett í búnaðinn, í öllum öðrum sértilvikum skal 
velja áhafnarstöðuna EINN ÖKUMAÐUR. 

6. Handvirkar færslur ökumanns 

6.1. Tilgreining staða þar sem akstursdagur hefst og/eða endar 

046 Þessi aðgerð gerir kleift að tilgreina staði þar sem akstursdagurinn hefst og/eða endar hjá ökumanni og/eða 
aðstoðarökumanni. 

047 Staðir eru skilgreindir sem land og þar að auki sem svæði, ef við á. 

048 Þegar ökumannskort (eða verkstæðiskort) eru tekið út skal skráningarbúnaðurinn minna ökumanninn eða 
aðstoðarökumanninn á að tilgreina „stað þar sem akstursdagur endar“. 

049 Skráningarbúnaðurinn skal heimila að litið sé framhjá þessari beiðni. 

050 Það skal vera mögulegt að færa inn staði þar sem akstursdagur hefst og/eða endar án þess að nota kort og í öðrum 
sértilvikum en við ísetningu korts eða úrtekt þess. 

6.2. Handvirk færsla um starfsathafnir ökumanns 

050a Við ísetningu ökumannskorts (eða verkstæðiskorts), og einungis á þeim tíma, skal skráningarbúnaðurinn: 

— minna korthafann á hvaða dag og hvenær dags hann tók kortið síðast úr skráningarbúnaðinum, og 

— biðja korthafann að segja til um hvort raunísetning korts jafngildi því að viðkomandi akstursdagur sé samfelldur. 
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Skráningarbúnaðurinn skal heimila korthafanum að svara ekki spurningunni eða að svara henni játandi eða neitandi: 

— þegar korthafinn svarar ekki skal skráningarbúnaðurinn minna korthafann á að tilgreina „stað þar sem 
akstursdagur hefst“. Skráningarbúnaðurinn skal heimila að litið sé framhjá þessari beiðni. Ef færður er inn staður 
skal hann skráður í gagnaminnið og á ökuritakortið og tengdur við ísetningartíma kortsins, 

— ef um er að ræða neikvætt eða jákvætt svar skal skráningarbúnaðurinn gefa korthafanum kost á að skrá handvirkt 
hvaða dags og hvenær dag starfsathafnir hófust eða þeim lauk, einungis í VINNU, TILTÆKILEIKA eða 
HLÉ/HVÍLD, sem felur strangt til tekið í sér tímabilið frá úrtekt korts til ísetningar þess án þess að þessar 
tegundir starfsathafna skarist.  Þetta skal framkvæmt í samræmi við eftirfarandi aðferðir: 

— ef korthafinn svarar spurningunni játandi skal skráningarbúnaðurinn gefa korthafanum kost á að skrá 
starfsathafnir handvirkt eftir tímaröð, frá síðustu úrtekt korts til raunverulegrar ísetningar þess. Þessu ferli 
lýkur þegar lokatími handskráðrar færslu starfsathafnar er sá sami og ísetningartími kortsins, 

— ef svar korthafans við spurningunni er neikvætt skal skráningarbúnaðurinn: 

— gefa korthafanum kost á að skrá handvirkt starfsathafnir eftir tímaröð frá úrtekt korts til þess tíma þegar 
tengdum akstursdegi lauk (eða starfsathöfnum sem tengjast þessu ökutæki ef akstursdagurinn heldur 
áfram á ökuritaskífu). Skráningarbúnaðurinn skal því, áður en korthafanum er gert kleift að skrá hverja 
starfsathöfn handvirkt, gefa korthafanum kost á að segja til um hvort lokatími síðustu skráðrar 
starfsathafnar samsvari lokatíma síðasta akstursdags (sjá athugasemd hér á eftir). 

Athugasemdir: Ef korthafinn vanrækir að gefa upp hvenær síðasti akstursdagur endaði og skráir 
starfsathöfn handvirkt þar sem lokatíminn er sá sami og ísetningartími kortsins skal 
skráningarbúnaðurinn: 

— gera ráð fyrir að akstursdegi ljúki við upphaf fyrsta tímabils HVÍLDAR (eða verður ÓSKRÁÐ) eftir 
úrtekt korts eða við úrtekt korts ef ekkert hvíldartímabil hefur verið fært inn (og ef ekkert tímabil 
verður ÓSKRÁÐ), 

— gera ráð fyrir að upphafstíminn (sjá hér á eftir) sé sá sami og ísetningartími kortsins, 

— halda áfram í gegnum þrepin hér á eftir, 

— ef lokatími tengds vinnutímabils er ekki sá sami og ísetningartími korts eða ef ekki hefur verið færður inn 
lokatími akstursdags á þeim tíma, skal korthafinn þá minntur á að „staðfesta eða færa inn þann stað þar 
sem akstursdagur endaði“ (skráningarbúnaðurinn skal heimila að litið sé framhjá þessari beiðni). Ef 
staður er tilgreindur skal einungis skrá hann á ökuritakortið og því aðeins að hann sé ekki sá sami og sá 
sem tilgreindur var við úrtekt korts (ef einhver staður var tilgreindur) og tengdur lokatíma vinnutímabils, 

— korthafanum er þá gefinn kostur á að „færa inn upphafstíma“ raunverulegs akstursdags (eða starfsathafna 
sem tengjast viðkomandi ökutæki ef korthafinn hafði áður notað ökuritaskífu á þessu tímabili), og minna 
korthafann á að tilgreina „stað þar sem akstursdagur hefst“ (skráningarbúnaðurinn skal heimila að litið sé 
framhjá þessari beiðni). Ef færður er inn staður skal hann skráður á ökuritakortið og tengdur 
ísetningartíma kortsins. Ef þessi upphafstími er sá sami og ísetningartími kortsins skal staðurinn einnig 
skráður í gagnaminnið, 

— ef þessi upphafstími er ekki sá sami og ísetningartími kortsins er korthafanum gefinn kostur á að skrá 
handvirkt starfsathafnir eftir tímaröð frá þessum upphafstíma fram að ísetningartíma korts. Þessu ferli 
lýkur þegar lokatími handskráðrar færslu starfsathafnar er sá sami og ísetningartími kortsins, 

— skráningarbúnaðurinn skal gera korthafanum kleift að breyta öllum handskráðum færslum um starfsathafnir 
þar til þær verða fullgildar við val á sérskipun, og síðan verða allar slíkar breytingar útilokaðar, 

— svör af þessu tagi við upprunalegu spurningunni án nokkurra færslna um starfsathafnir skal 
skráningarbúnaðurinn túlka þannig að korthafinn hafi ekki svarað spurningunni. 
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Meðan á öllu þessu ferli stendur skal skráningarbúnaðurinn ekki bíða lengur eftir færslum en sem hér segir: 

— ef engin víxlverkun á sér stað við notendaskil búnaðarins í eina mínútu (með sýnilegri viðvörun og e.t.v. 
viðvörunarhljóðmerki eftir 30 sekúndur) eða, 

— ef kortið er tekið út eða annað ökumannskort (eða verkstæðiskort) er sett í, eða 

— þar til að ökutækið kemst á hreyfingu, 

í þessu sértilviki skal skráningarbúnaðurinn fullgilda allar færslur sem þegar hafa verið gerðar. 

6.3. Færslur fyrir séraðstæður 

050b Skráningarbúnaðurinn skal gera ökumanninum kleift að færa inn eftirfarandi tvær séraðstæður á rauntíma: 

— „UTAN GILDISSVIÐS“ (upphaf, endir) 

— „FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST“ 

„FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST“ má ekki eiga sér stað ef opið er fyrir aðstæðurnar „UTAN GILDISSVIÐS“. 

Ef aðstæðunar „UTAN GILDISSVIÐS“ hafa verið opnaðar skal skráningarbúnaðurinn loka fyrir það sjálfkrafa við 
ísetningu ökumannskorts eða úrtekt þess. 

7. Stjórnun fyrirtækislása 

051 Þessi aðgerð gerir kleift að stjórna fyrirtækislásum sem fyrirtæki setur til að takmarka eigin aðgang að gögnum í 
fyrirtækisham. 

052 Fyrirtækislásar samanstanda af upphafsdagsetningu eða upphafstíma (læsing) og lokadagsetningu eða lokatíma 
(opnun) ásamt sanngreiningu á fyrirtækinu sem kortnúmerið (með læsingu) sýnir. 

053 „Læsing“ og „opnun“ getur aðeins átt sér stað á rauntíma. 

054 Einungis er mögulegt fyrir fyrirtæki að opna lás ef læsingin er á (eins og tilgreint er með 13 fyrstu stöfunum í númeri 
fyrirtækiskorts) , eða  

055 lás skal opnast sjálfkrafa ef annað fyrirtæki setur læsingu á. 

055a Ef fyrirtæki setur lás á og ef fyrri lás var fyrir sama fyrirtækið skal litið svo á að sá lás hafi ekki verið opnaður og sé 
ennþá á. 

8. Vöktun eftirlitsathafna 

056 Þessi aðgerð skal vakta starfsathafnirnar BIRTING Á SKJÁ, PRENTUN, SKRÁNINGARHLUTI ÖKURITA, 
NIÐURFLUTNINGUR af korti þegar stillt er á eftirlitsham. 

057 Þessi aðgerð skal enn fremur vakta starfsathafnir sem tengjast EFTIRLITI MEÐ HRAÐABROTUM þegar stillt er á 
eftirlitsham. Líta skal svo á að aðgerðin „eftirlit með hraðabrotum“ hafi átt sér stað þegar útprent í eftirlitsham um 
„hraðabrot“ hefur verið sent til prentarans eða til birtingar á skjá eða þegar gögn um „sértilvik og bilanir“ hafa verið 
niðurflutt frá gagnaminni skráningarhluta ökurita. 

9. Greining á sértilvikum og/eða bilunum 

058 Þessi aðgerð skal greina eftirfarandi sértilvik og/eða bilanir: 

9.1. Sértilvikið „Ísetning ógilds korts“ 

059 Þetta sértilvik kemur upp við ísetningu ógilds korts og/eða þegar ísett, gilt kort rennur út. 
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9.2. Sértilvikið „kortaósamrýmanleiki“ 

060 Þetta sértilvik kemur upp þegar einhver samsetning gildra korta, merkt með X í eftirfarandi töflu, er kölluð fram: 
 

Rauf fyrir ökumannskort 
Kortaósamrýmanleiki 

Ekkert kort Ökumannskort Eftirlitskort Verkstæðiskort Fyrirtækiskort 

Ekkert kort      

Ökumannskort    X  

Eftirlitskort   X X X 

Verkstæðiskort  X X X X 

R
au

f f
yr

ir 
að

st
oð

ar
-

ök
um

an
ns
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r t 

Fyrirtækiskort   X X X 
 

9.3. Sértilvikið „tímaskörun“ 

061 Þetta sértilvik kemur upp þegar dagsetning eða tími síðustu úrtektar ökumannskorts, sem hægt er að lesa á kortinu, er 
á eftir þeirri raundagsetningu eða -tíma skráningarbúnaðarins sem kortið er sett í. 

9.4. Sértilvikið „akstur án viðeigandi korts“ 

062 Þetta sértilvik kemur upp fyrir allar samsetningar ökuritakorta sem eru merktar með X í eftirfarandi töflu, þegar 
starfsathafnir ökumanns breytast í AKSTUR eða þegar breyting verður á vinnuham þegar starfsathöfn ökumanns er 
AKSTUR: 

 
Rauf fyrir ökumannskort 

Kortaósamrýmanleiki 
Ekkert kort Ökumannskort Eftirlitskort Verkstæðiskort Fyrirtækiskort 

Ekkert (eða ógilt) 
kort 

X  X  X 

Ökumannskort X  X X X 

Eftirlitskort X  X X X 

Verkstæðiskort X X X  X R
au
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Fyrirtækiskort X X X X X 

 

9.5. Sértilvikið „ísetning korts við akstur“ 

063 Þetta sértilvik kemur upp við ísetningu ökuritakorts í hvaða rauf sem er þegar starfsathöfn ökumanns er AKSTUR. 

9.6. Sértilvikið „síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt“ 

064 Þetta sértilvik kemur upp þegar skráningarbúnaðurinn greinir við ísetningu korts að þrátt fyrir ákvæðin, sem mælt er 
fyrir um í 1. hluta í III. Kafla, hafi síðustu kortalotu ekki verið lokið á réttan hátt (kortið hefur verið tekið út áður en 
allar viðeigandi upplýsingar höfðu verið geymdar á kortinu). Þetta sértilvik kemur einungis upp þegar ökumannskort 
og verkstæðiskorti er sett í. 

9.7. Sértilvikið „hraðabrot“ 

065 Þetta sértilvik kemur upp við hvert hraðabrot. 
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9.8. Sértilvikið „rof á straumi“ 

066 Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham í hvert sinn sem straumur rofnar til hreyfinemans og/eða 
skráningarhluta ökuritans og straumrofið varir lengur en 200 millísekúndur. Framleiðandinn skal skilgreina mörkin 
fyrir straumrofið. Skerðing á aðfærslu raforku þegar vélin er ræst skal ekki valda því að þetta sértilvik komi upp. 

9.9. Sértilvikið „villa í hreyfigögnum“ 

067 Þetta sértilvik kemur upp þegar rof verður á eðlilegu gagnaflæði milli hreyfinema og skráningarhluta ökuritans og/eða 
við villu sem varðar heilleika gagna eða sannvottun gagna við gagnaskipti á milli hreyfinema og skráningarhluta 
ökuritans. 

9.10. Sértilvikið „tilraun til öryggisbrots“ 

068 Þetta sértilvik kemur upp við öll önnur sértilvik sem hafa áhrif á öryggi hreyfinemans og/eða skráningarhluta 
ökuritans eins og tilgreint er í sameiginlegum öryggismarkmiðum þessara íhluta þegar búnaðurinn er ekki í 
kvörðunarham. 

9.11. „Kortabilun„ 

069 Þetta sértilvik kemur upp þegar bilun verður í ökuritakorti í rekstri. 

9.12. „Bilun í skráningarbúnaði“ 

070 Þetta sértilvik kemur upp þegar ein af eftirfarandi bilunum á sé stað og búnaðurinn er ekki í kvörðunarham: 

— innri bilun í skráningarhluta ökuritans, 

— bilun í prentara, 

— bilun í skjá, 

— bilun í búnaði sem flytur niður gögn, 

— bilun í nema.  

10. Handræstar prófanir og sjálfsprófanir 

071 Skráningarbúnaðurinn skal sjálfur greina bilanir með sjálfsprófunum og handræstum prófunum í samræmi við 
eftirfarandi töflu: 

 

Undireining sem er prófuð Sjálfsprófun Handræst prófun 

Hugbúnaður  Heilleiki 

Gagnaminni Aðgangur Aðgangur, heilleiki 

Kortalesarar Aðgangur Aðgangur 

Lyklaborð  Handvirkt eftirlit 

Prentari (háð framleiðanda) Útprent 

Skjár  Sjónrænt eftirlit 

Niðurflutningur (einungis 
framkvæmdur við niðurflutning) 

Eðlileg starfsemi  

Nemi Rétt vinnsla Rétt vinnsla 

 

11. Aflestur úr gagnaminni 

072 Skráningarbúnaðurinn skal geta lesið öll gögn sem eru geymd í gagnaminni hans.  
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12. Skráning og geymsla í gagnaminni 

Í þessum lið er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

— „365 dagar“: 365 almanaksdagar með starfsathöfnum meðalökumanns í ökutæki. Meðalfjöldi starfsathafna á dag í 
ökutæki er skilgreindur sem a.m.k. sex ökumenn eða aðstoðarökumenn, sex kortaísetningar og -úrtektir og 256 
breytingar á starfsathöfnum. „365 dagar“ fela því a.m.k. í sér 2190 ökumenn eða aðstoðarökumenn, 2190 
kortaísetningar og -úrtektir og 93 440 breytingar á starfsathöfnum, 

— tíminn er skráður með einnar mínútu nákvæmni nema annað sé tilgreint, 

— staða kílómetramælis er skráð með eins kílómetra nákvæmni, 

— hraði er skráður með 1 km/klst. nákvæmni. 

073 Gögn, sem eru geymd í gagnaminninu samkvæmt skilyrðum við gerðarviðurkenningu, skulu ekki verða fyrir áhrifum 
vegna ytri straumrofs sem varir skemur en 12 mánuði. 

074 Skráningarbúnaðurinn skal geta skráð og geymt eftirfarandi á beinan eða óbeinan hátt í gagnaminni sínu: 

12.1. Gögn til að sanngreina búnað 

12.1.1. Gögn til að sanngreina skráningarhluta ökurita 

075 Skráningarbúnaðurinn skal geta geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn til að sanngreina skráningarhluta ökurita: 

— nafn framleiðanda, 

— heimilisfang framleiðanda, 

— hlutarnúmer, 

— raðnúmer, 

— útgáfunúmer hugbúnaðar, 

— uppsetningardag viðkomandi útgáfu hugbúnaðarins, 

— framleiðsluár búnaðar, 

— viðurkenningarnúmer. 

076 Framleiðandi skráningarhluta ökuritans skráir og geymir í eitt skipti fyrir öll gögn til að sanngreina skráningarhlutann 
að undanskildum gögnum sem tengjast hugbúnaðinum og viðurkenningarnúmerinu sem hægt er að breyta þegar 
hugbúnaðurinn er uppfærður.  

12.1.2. Gögn til að sanngreina hreyfinema 

077 Hreyfineminn skal geta geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn til sanngreiningar: 

— nafn framleiðanda, 

— hlutarnúmer, 

— raðnúmer, 

— viðurkenningarnúmer, 

— kennimerki innbyggðs öryggisíhlutar (t.d. hlutanúmer innri kubbs eða innri örgjörva),  

— kennimerki stýrikerfis (t.d. útgáfunúmer hugbúnaðar). 
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078 Framleiðandi hreyfinemans skráir og geymir í honum í eitt skipti fyrir öll auðkennisgögn um hreyfinemann. 

079 Skráningarhluti ökurita skal geta á hverjum tíma skráð og geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi, pöruð auðkennisgögn 
um hreyfinema: 

— raðnúmer, 

— viðurkenningarnúmer, 

— dagsetningu fyrstu tengingar. 

12.2. Öryggisþættir 

080 Skráningarbúnaðurinn skal geta geymt eftirfarandi öryggisþætti: 

— evrópskan dreifilykil, 

— vottorð frá aðildarríki, 

— vottorð fyrir búnaðinn, 

— einkalykil búnaðarins. 

Framleiðandi skráningarhluta ökuritans kemur öryggisþáttum skráningarbúnaðarins fyrir í búnaðinum. 

12.3. Gögn um ísetningu ökumannskorts og úrtekt þess 

081 Í hvert sinn sem ökumannskort eða verkstæðiskort er sett í skráningarbúnaðinn eða tekið úr honum skal búnaðurinn 
skrá og geyma eftirfarandi gögn í minni sínu: 

— kenninafn og eiginnafn eða -nöfn korthafa eins og þetta geymist á kortinu, 

— númer kortsins, útgáfuaðildarríki og daginn sem kortið fellur úr gildi eins og þetta geymist á kortinu,  

— dagsetningu og tíma ísetningar korts, 

— stöðu kílómetramælis í ökutækinu við ísetningu korts, 

— rauf sem kortið er sett í, 

— dagsetningu og tíma úrtektar korts, 

— stöðu kílómetramælis í ökutækinu við úrtöku korts, 

— eftirfarandi upplýsingar um síðasta ökutæki sem ökumaðurinn notaði og geymt er á kortinu: 

— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð, 

— dagsetningu og tíma úrtektar korts, 

— kóða sem gefur til kynna hvort korthafinn hafi við ísetningu korts skráð starfsathafnir handvirkt eða ekki. 

082 Gagnaminnið skal geta geymt þessi gögn í að minnsta kosti 365 daga. 

083 Þegar geymslurými er þrotið skulu elstu gögnin víkja fyrir nýjum. 
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12.4. Gögn um starfsathafnir ökumanns 

084 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma eftirfarandi gögn í gagnaminni sínu þegar breyting verður á starfsathöfnum 
ökumannsins og/eða aðstoðarökumannsins og/eða þegar breyting verður á áhafnarstöðunni og/eða þegar um er að 
ræða ísetningu eða úrtekt ökumannskorts eða verkstæðiskorts: 

— áhafnarstöðu (ÁHÖFN, EINN ÖKUMAÐUR), 

— rauf fyrir kort (ÖKUMAÐUR, AÐSTOÐARÖKUMAÐUR), 

— hvort kortið er í viðeigandi rauf eða ekki (ÍSETT, ekki ísett) (sjá aths.), 

— starfsathafnir (AKSTUR, TILTÆKILEIKI, VINNA, HLÉ/HVÍLD), 

— dagsetningu og tíma breytingar. 

Athugasemd: ÍSETT táknar að gilt ökumannskort eða verkstæðiskort er sett í raufina. EKKI ÍSETT táknar hið 
andstæða, þ.e. ógilt ökumanns- eða verkstæðiskort er sett í raufina (t.d. verkstæðiskort er sett í raufina eða ekkert kort 
er sett í raufina). 

Athugasemd: Gögn um starfsathafnir sem eru skráðar handvirkt eru ekki skráðar í gagnaminnið. 

085 Gagnaminnið skal geta geymt gögn um starfsathöfn ökumanns í að minnsta kosti 365 daga. 

086 Þegar geymslurými er þrotið skulu ný gögn koma í stað elstu gagnanna. 

12.5. Staðir þar sem akstursdagur hefst og/eða endar 

087 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu í hvert sinn sem ökumaður eða aðstoðarökumaður færir 
inn stað þar sem akstursdagur byrjar og/eða endar: 

— ef við á, kortnúmer ökumanns eða aðstoðarökumanns og aðildarríkið sem gefur kortið út, 

— dagsetningu og tíma færslunnar (eða dagsetningu/tíma sem tengist færslunni þegar hún er gerð samkvæmt 
handvirku skráningaraðferðinni), 

— gerð færslunnar (upphaf eða endir, skilyrði færslunnar), 

— landið og svæðið sem fært er inn, 

— stöðu kílómetramælis ökutækisins. 

088 Gagnaminnið skal geta geymt upphafs- og/eða endagögn akstursdags í a.m.k. 365 daga (með því skilyrði að einn 
ökumaður skrái tvær færslur á dag). 

089 Þegar geymslurými er þrotið skulu ný gögn koma í stað elstu gagnanna. 

12.6. Gögn um kílómetramæli 

090 Skráningarbúnaðurinn skal skrá í gagnaminni sitt stöðu kílómetramælis ökutækisins og samsvarandi gögn á miðnætti 
hvern almanaksdag. 

091 Gagnaminnið skal geta geymt gögn um stöðu kílómetramælis á miðnætti í að minnsta kosti 365 daga. 

092 Þegar geymslurými er þrotið skulu ný gögn koma í stað elstu gagnanna. 

12.7. Nákvæm gögn um hraða 

093 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu augnablikshraða ökutækisins og samsvarandi gögn og 
tíma á hverri sekúndu í a.m.k. 24 klukkustundir sem ökutækið hefur verið á hreyfingu. 

12.8. Gögn um sértilvik 

Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni. 
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094 Skráningarbúnaðurinn skal geta geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn fyrir hvert sértilvik sem greinist 
samkvæmt eftirfarandi geymslureglum: 
 

Tilvik Geymslureglur Skráð gögn fyrir hvert sértilvik 

Kortaósamrýmanleiki — 10 fyrri sértilvik. — dagsetning og tími upphafs sér–
tilviks, 

— dagsetning og tími endis sértilviks, 

— gerð korts, númer og aðildarríki sem 
gefur út kortin tvö sem skapa 
ósamrýmanleika. 

Akstur án viðeigandi korts — lengsta sértilvikið að því er 
varðar hvern og einn af 10 
síðustu dögum, 

— fimm lengstu sértilvikin á 
síðustu 365 dögum. 

— dagsetning og tími upphafs 
sértilviks, 

— dagsetning og tími endis sértilviks, 

— gerð korts, númer og aðildarríki sem 
gefur út öll ísett kort við upphaf og 
endi sértilviksins, 

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag. 

Ísetning korts við akstur — síðasta sértilvikið að því er 
varðar hvern og einn af 10 
síðustu dögum. 

— dagsetning og tími sértilviksins, 

— gerð korts, númer og útgáfu–
aðildarríki, 

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag. 

Síðustu kortalotu ekki rétt lokað — 10 síðustu sértilvik. — dagsetning og tími ísetningar korts, 

— gerð korts, númer og útgáfu–
aðildarríki, 

— síðasta gagnalota eins og hún er 
lesin af kortinu: 

— dagsetning og tími ísetningar korts, 

— skráningarnúmer ökutækis og 
aðildarríkið þar sem ökutækið er 
skráð. 

Hraðabrot (1) — alvarlegasta sértilvikið að því 
er varðar hvern og einn af 10 
síðustu dögum (þ.e. sá dagur 
þar sem meðalhámarkshraði 
var mestur),  

— fimm alvarlegustu sértilvikin 
á síðustu 365 dögum, 

— fyrsta sértilvikið eftir síðustu 
kvörðun. 

— dagsetning og tími upphafs sér–
tilviks, 

— dagsetning og tími endis sértilviks, 

— mældur hámarkshraði við sértilvik, 

— mældur  meðalhraði, reiknaður við 
sértilvik, 

— gerð korts, númer og útgáfu–
aðildarríki ökumannsins (ef við á), 

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag. 
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Sértilvik Geymslureglur Skráð gögn fyrir hvert sértilvik 

Rof á straumi (2) — lengsta sértilvikið að því er 
varðar hvern og einn af 10 
síðustu dögum,  

— fimm lengstu sértilvikin á 
síðustu 365 dögum. 

— dagsetning og tími upphafs 
sértilviks, 

— dagsetning og tími endis sértilviks, 

— gerð korts, númer og aðildarríki 
sem gefur út öll ísett kort við 
upphaf og/eða endi sértilviksins, 

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag. 

Villa í hreyfigögnum — lengsta sértilvikið að því er 
varðar hvern og einn af 10 
síðustu dögum,  

— fimm lengstu sértilvikin á 
síðustu 365 dögum. 

— dagsetning og tími upphafs 
sértilviks, 

— dagsetning og tími endis sértilviks, 

— gerð korts, númer og aðildarríki 
sem gefur út öll ísett kort við 
upphaf og/eða endi sértilviksins, 

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag. 

Tilraun til öryggisbrots — 10 síðustu sértilvik eftir gerð 
sértilvika. 

— dagsetning og tími upphafs 
sértilviks, 

— dagsetning og tími endis sértilviks 
(ef viðeigandi), 

— gerð korts, númer og aðildarríki 
sem gefur út öll ísett kort við 
upphaf og/eða endi sértilviksins, 

— gerð sértilviks 

095 (1) Skráningarbúnaðurinn skal einnig skrá og geyma í gagnaminni sínu: 
— dagsetningu og tíma síðasta EFTIRLITS MEÐ HRAÐABROTUM, 
— dagsetningu og tíma fyrsta hraðabrotsins í kjölfar þessa EFTIRLITS MEÐ HRAÐABROTUM, 
— fjölda hraðabrotstilvika síðan síðasta EFTIRLIT MEÐ HRAÐABROTUM var framkvæmt. 

(2) Einungis er hægt að skrá þessi gögn þegar straum hefur verið komið á aftur og tíminn ákvarðaður með einnar mínútu nákvæmni.
 

12.9. Gögn um bilanir 

Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni. 

096 Skráningarbúnaðurinn skal reyna að skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn fyrir hverja bilun sem greinist 
samkvæmt eftirfarandi geymslureglum: 

 

Bilun Geymslureglur Skráð gögn fyrir hverja bilun 

Bilun í korti (2) — 10 síðustu bilanir í ökurita-
korti, 

— dagsetning og tími upphafs bilunar, 
— dagsetning og tími endis bilunar, 
— gerð korts, númer og aðildarríki sem 

gefur kortið út. 

Bilun í skráningarbúnaði — l0 síðustu bilanir af hverri 
gerð,  

— fyrsta bilun eftir síðustu 
kvörðun. 

— dagsetning og tími upphafs bilunar, 
— dagsetning og tími endis bilunar, 
— gerð bilunar, 
— gerð korts, númer og aðildarríki sem 

gefur út öll ísett kort við upphaf 
og/eða endi bilunarinnar. 
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12.10. Gögn um kvörðun 
 

097 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu gögn sem varða: 
 
— þekktar kvörðunarfæribreytur við virkjun, 
 
— allra fyrstu kvörðun búnaðarins eftir virkjun, 
 
— fyrstu kvörðun búnaðarins í núverandi ökutæki (eins og það er auðkennt með verksmiðjunúmeri þess), 
 
— fimm síðustu kvarðanir (ef kvarðað er nokkrum sinnum á einum almanaksdegi skal einungis geyma síðustu 

kvörðun dagsins). 
 

098 Eftirfarandi gögn skulu skráð fyrir sérhverja kvörðun: 
 
— tilgangur kvörðunar (virkjun, fyrsta uppsetning, uppsetning, reglubundin skoðun), 
 
— heiti verkstæðis og heimilisfang, 
 
— númer verkstæðiskorts, útgáfuaðildarríki og dagsetning þegar kortið rennur út, 
 
— auðkenni ökutækis, 
 
— uppfærðar eða staðfestar færibreytur: w-, k- og l-gildi, hjólbarðastærð, hraðatakmörkunarbúnaður, kílómetramælir 

(gömul og ný staða), dagsetning og tími (gömul og ný staða).  
 

099 Hreyfineminn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn um uppsetningu hreyfinemans: 
 
— fyrstu tengingu við skráningarhluta ökurita (dagsetning, tími, viðurkenningarnúmer skráningarhluta ökurita, 

raðnúmer skráningarhluta ökurita), 
 
— síðustu tengingu við skráningarhluta ökurita (dagsetning, tími, viðurkenningarnúmer skráningarhluta ökurita, 

raðnúmer skráningarhluta ökurita). 
 
12.11. Gögn um tímastillingu 
 

100 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu gögn sem varða: 
 
— síðustu tímastillingu, 
 
— fimm umfangsmestu tímastillingar eftir síðustu kvörðun, 
 
framkvæmdar í kvörðunarham utan hins hefðbundna kvörðunarramma (skilgreining f)). 
 

101 Eftirfarandi gögn skulu skráð fyrir hverja og eina tímastillingu: 
 
— dagsetning og tími, gömul staða, 
 
— dagsetning og tími, ný staða, 
 
— heiti verkstæðis og heimilisfang, 
 
— númer verkstæðiskorts, útgáfuaðildarríki og dagsetning þegar kortið rennur út.  
 
12.12. Gögn um eftirlitsathafnir 
 

102 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem varða 20 síðustu skiptin þar sem 
eftirlit með starfsathöfnum átti sér stað: 
 
— dagsetningu og tíma eftirlitsins, 
 
— númer eftirlitskorts og útgáfuaðildarríki, 
 
— tegund eftirlits (birta á skjá og/eða prenta og/eða niðurflytja gögn frá skráningarhluta ökurita og/eða niðurflytja 

gögn frá korti). 
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103 Að því er varðar niðurflutning gagna skal einnig skrá dagsetningu elsta og síðasta niðurflutnings. 

12.13. Gögn um fyrirtækislása 

104 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem varða síðustu 20 
fyrirtækjalæsingar: 

— dagsetningu og tíma læsingar, 

— dagsetningu og tíma opnunar, 

— númer fyrirtækiskorts og útgáfuaðildarríki, 

— heiti fyrirtækis og heimilisfang. 

12.14. Niðurflutningur  

105 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem varða síðasta niðurflutning gagna 
úr gagnaminninu til ytri miðils í fyrirtækja- eða kvörðunarham: 

— dagsetningu og tíma niðurflutnings, 

— númer fyrirtækiskorts eða verkstæðiskorts og útgáfuaðildarríki, 

— heiti fyrirtækis eða verkstæðis. 

12.15. Gögn um séraðstæður 

105a Skráningarbúnaðurinn skal skrá í gagnaminni sitt eftirfarandi gögn sem varða séraðstæður: 

— dagsetningu og tíma færslunnar, 

— tegund séraðstæðna. 

105b Gagnaminnið skal geta geymt gögn um séraðstæður í a.m.k. 365 daga (að því gefnu að ein tegund aðstæðna sé tekin 
fyrir og henni lokið á hverjum degi að meðaltali ). Þegar geymslurými þrýtur skulu elstu gögnin víkja fyrir nýjum 
gögnum. 

13. Aflestur af ökuritakortum 

106 Skráningarbúnaðurinn skal geta lesið nauðsynleg gögn af ökuritakortum, eftir því sem við á, til að: 

— sanngreina kortagerðina, korthafann, áður notað ökutæki, dagsetningu og tíma síðustu úrtektar korts og þá 
starfsathöfn sem valin er á þeim tíma, 

— athuga hvort síðustu kortalotu var lokið á réttan hátt, 

— reikna út samfelldan aksturstíma ökumanns, uppsöfnuð hlé og uppsafnaðan aksturstíma fyrir síðustu og 
yfirstandandi viku, 

— útbúa nauðsynleg útprent af gögnum sem eru skráð á ökumannskort, 

— niðurflytja gögn af ökumannskorti til ytri miðla. 

107 Ef um er að ræða villu í aflestri skal láta skráningarbúnaðinn gera aðra tilraun við sömu lesskipunina, þó ekki oftar en 
þrisvar sinnum, og ef það mistekst enn skal tilkynna kortið bilað og ógilt. 

14. Skráning og geymsla ökuritakorta 

108 Skráningarbúnaðurinn skal stilltur á „gögn um kortalotu“ á ökumannskortinu eða verkstæðiskortinu strax eftir 
ísetningu kortsins. 
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109 Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn sem eru geymd á gildum ökumanns-, verkstæðis og/eða eftirlitskortum með 
öllum nauðsynlegum gögnum sem varða tímabilið meðan kortið er ísett og sem varða korthafann. Gögn sem eru 
geymd á þessum kortum eru tilgreind í IV. kafla. 

109a Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn um starfsathafnir ökumanns og staðsetningu (eins og tilgreint er í liðum 
5.2.5 og 5.2.6 í IV. kafla) sem eru geymd á gildum ökumannskortum og/eða verkstæðiskortum þar sem korthafinn 
færir inn handvirkt gögn um starfsathafnir og staðsetningu. 

110 Uppfærsla ökuritakorta skal vera þannig að þegar þörf krefur og að teknu tilliti til raungeymslurýmis korts skulu elstu 
gögnin víkja fyrir nýjustu gögnunum. 

111 Ef um er að ræða villu þegar skrifað er skal láta skráningarbúnaðinn gera aðra tilraun við sömu skrifskipunina, þó 
ekki oftar en þrisvar sinnum, og ef það mistekst enn skal tilkynna kortið bilað og ógilt. 

112 Áður en ökumannskort er tekið út og eftir að öll viðeigandi gögn hafa verið sett á kortið skal skráningarbúnaðurinn 
endurstilla gögn um kortalotu. 

15. Birting á skjá 

113 Skjárinn skal geta birt a.m.k. 20 stafi. 

114 Rittákn skal vera a.m.k. 5 mm á hæð og 3,5 mm á breidd. 

114a Skjárinn skal styðja latínu 1-stafamengið og gríska stafamengið  samkvæmt skilgreiningu í 1. og 7. hluta í ISO 8859 
eins og tilgreint er í „Stafamengi“ í 4. kafla í 1. viðbæti. Nota má einfölduð stafbrigði (t.d. má sýna rittákn með 
áherslumerki, án áherslumerkis eða lágstafi sem hástafi). 

115 Skjárinn skal hafa fullnægjandi lýsingu sem sker ekki í augu. 

116 Táknin skulu vera sýnileg utan frá á skjá skráningarbúnaðarins. 

117 Skráningarbúnaðurinn skal geta birt: 

— sjálfgefin gögn, 

— gögn sem tengjast viðvörunum, 

— gögn sem tengjast aðgangi að valmynd, 

— önnur gögn sem notandinn óskar eftir. 

Skráningarbúnaðurinn getur birt frekari upplýsingar, að því tilskildu að þær séu skýrt aðgreindar frá upplýsingum sem 
krafist er að framan. 

118 Skjár skráningarbúnaðarins skal sýna táknmyndir eða samsettar táknmyndir sem eru taldar upp í 3. viðbæti. Skjárinn 
má einnig sýna aðrar táknmyndir eða samsettar táknmyndir ef þær eru skýrt afmarkaðar frá framangreindum 
táknmyndum eða samsettum táknmyndum. 

119 Alltaf skal vera kveikt á skjánum þegar ökutækið er á ferð. 

120 Í skráningarbúnaðinum má vera handvirkur eða sjálfvirkur búnaður til að slökkva á skjánum þegar ökutækið er ekki á 
ferð. 

 Skjásniðið er tilgreint í 5. viðbæti. 

15.1. Sjálfgefin skjámynd 

121 Ef ekki þarf að birta neinar aðrar upplýsingar skal skráningarbúnaðurinn birta eftirfarandi sjálfgefið: 

— staðartíma (alheimstíma + stillingu sem ökumaðurinn setur inn), 

— vinnuham, 

— yfirstandandi starfsathöfn ökumanns og yfirstandandi starfsathöfn aðstoðarökumanns, 
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— upplýsingar sem varða ökumanninn: 

— yfirstandandi, samfelldur akstur og yfirstandandi uppsöfnuð hlé, ef yfirstandandi starfsathöfn er AKSTUR, 

— yfirstandandi lengd þessarar starfsathafnar (frá því að hún var valin) og yfirstandandi, uppsöfnuð hlé, ef 
yfirstandandi starfsathöfn er ekki AKSTUR, 

— upplýsingar sem varða aðstoðarökumanninn: 

— yfirstandandi lengd starfsathafnar hans (frá því að hún var valin). 

122 Birting gagna sem varða hvern ökumann skal vera skýr, einföld og ótvíræð. Ef um er að ræða upplýsingar, sem varða 
ökumanninn og astoðarökumanninn og ekki er hægt að birta samtímis á skjánum, skal skráningarbúnaðurinn sýna 
sjálfkrafa upplýsingarnar sem varða ökumanninn og gera notandanum kleift að birta upplýsingar sem varða 
aðstoðarökumanninn á skjánum. 

123 Ef breidd skjásins er þannig að ekki er kleift að birta vinnuham sjálfkrafa skal skráningarbúnaðurinn sýna nýja 
vinnuhaminn í skamman tíma þegar hann breytist. 

124 Skráningarbúnaðurinn skal í skamman tíma birta á skjánum nafn korthafans við ísetningu korts. 

124a Þegar stillt hefur verið á aðstæðurnar „UTAN GILDISSVIÐS“ skal skjárinn birta sjálfkrafa með hjálp viðkomandi 
táknmyndar að stillt hafi verið á þá tegund aðstæðna (ekki þarf að birta yfirstandandi starfsathöfn ökumanns 
samtímis). 

15.2. Birting viðvörunar 

125 Skráningarbúnaðurinn skal birta viðvörunarupplýsingar á skjá með því að nota fyrst og fremst táknmyndirnar í 
3. viðbæti og, ef þörf krefur, auk þess tölusettar, kóðaðar upplýsingar. Einnig er hægt að bæta við textaviðvörun á því 
tungumáli sem ökumaðurinn óskar eftir. 

15.3. Aðgangur að valmynd 

126 Skráningarbúnaðurinn skal vera þannig að unnt sé að gefa nauðsynlegar skipanir með viðeigandi valmynd. 

15.4. Birting annarra þátta 

127 Hægt skal vera að birta eftirfarandi á skjá samkvæmt beiðni: 

—  alheimstíma og dagsetningu, 

— vinnuham (ef hann er ekki sjálfgefinn), 

— samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé ökumannsins, 

— samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé aðstoðarökumannsins, 

— samfelldan aksturstíma ökumanns síðustu og yfirstandandi viku, 

— samfelldan aksturstíma aðstoðarökumanns síðustu og yfirstandandi viku, 

— inntak einhverra sex útprenta sem eru með sama sniði og útprentin sjálf. 

128 Þegar inntak útprents er birt skal það gert í röð, línu fyrir línu. Ef skjárinn getur ekki birt fleiri en 24 stafi skal 
notandinn fá aðgang að upplýsingunum í heild eftir viðeigandi leiðum (línu fyrir línu, skrun,...) Ekki þarf að birta þær 
línur í útprenti sem varða eingöngu handskráðar upplýsingar. 

16. Prentun 

129 Skráningarbúnaðurinn skal geta prentað upplýsingar úr gagnaminni sínu og/eða af ökuritakortum í samræmi við sex 
eftirfarandi útprentanir: 

— daglegt útprent af korti um starfsathafnir ökumanns, 

— daglegt útprent úr skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns, 
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— útprent af korti um sértilvik og bilanir, 

 

— útprent úr skráningarhluta ökurita um sértilvik og bilanir, 

 

— útprent um tæknigögn, 

 

— útprent um hraðabrot. 

 

Ítarlegar upplýsingar um snið og inntak þessara útprenta eru tilgreindar í 4. viðbæti. 

 

Heimilt er að bæta upplýsingum við aftast í útprentunum. 

 

Skráningarbúnaðurinn getur einnig látið í té viðbótarútprent að því tilskildu að þau séu skýrt aðgreind frá sex 
framangreindum útprentum. 

130 Einungis er hægt að fá aðgang að „daglegu útprenti af korti um starfsathafnir ökumanns“ og “útprenti af korti um 
sértilvik og bilanir” þegar ökumannskort eða verkstæðiskort hefur verið sett í skráningarbúnaðinn. 
Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn sem eru geymd á viðkomandi korti áður en prentun hefst. 

131 Til að fá aðgang að „daglegu útprenti af korti um starfsathafnir ökumanns“ og “útprenti af korti um sértilvik og 
bilanir” skal skráningarbúnaðurinn: 

— velja sjálfkrafa annaðhvort ökumannskort eða verkstæðiskort ef einungis annað þessara korta er sett í, eða 

— gefa skipun um að velja kortið, sem lesið er af, eða kortið sem er í raufinni fyrir ökumannskortið ef bæði þessi 
kort eru sett í skráningarbúnaðinn. 

132 Prentarinn skal geta prentað 24 stafi í hverja línu. 

133 Hver stafur skal vera a.m.k. 2,1 mm á hæð og 1,5 mm á breidd.  

133a Prentarinn skal styðja latínu 1-stafamengið og gríska stafamengið samkvæmt skilgreiningu í 1. og 7. hluta í ISO 8859 
eins og tilgreint er í „Stafamengi“ í 4. kafla í 1. viðbæti. 

134 Prentarar skulu hannaðir þannig að þeir prenti upplýsingar á svo skýran hátt að þær megi lesa án hættu á misskilningi. 

135 Útprent skulu halda réttri stærð og því sem er skráð við eðlileg skilyrði að því er varðar raka (10 til 90%) og hita. 

136 Pappírinn, sem skráningarbúnaðurinn notar, skal bera viðeigandi gerðarviðurkenningarmerki og upplýsingar um þá 
tegund eða þær tegundir skráningarbúnaðar sem heimilt er að nota hann fyrir. Útprent skulu vera auðlæsileg og 
auðgreinanleg við eðlileg geymsluskilyrði, að því er varðar ljósstyrk, raka og hita, í a.m.k. eitt ár. 

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

138 Þegar sértilvikið „pappír vantar“ birtist meðan á prentun stendur skal skráningarbúnaðurinn, þegar búið er að fylla á 
pappír, hefja prentun að nýju frá byrjun útprents eða með því að halda prentun áfram þar sem frá var horfið og með 
ótvíræða tilvísun til þess hluta sem þegar hefur verið prentaður. 

17. Viðvaranir 

139 Skráningarbúnaðurinn skal gera ökumanninum viðvart þegar hann greinir einhver sértilvik og/eða bilanir. 

140 Hægt er að seinka viðvörun um sértilvikið straumrof þangað til straumi hefur verið komið á aftur. 

141 Skráningarbúnaðurinn skal vara ökumanninn við þegar hann hefur ekið lengur en fjórar og hálfa klukkustund 
samfleytt og innan 15 mínútna áður en til þess kemur. 

142 Viðvaranir skulu vera sjónrænar. Heimilt er að nota hljóðmerki til viðbótar við sjónrænar viðvaranir. 
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143 Sjónrænar viðvaranir skulu blasa við notandanum, vera í sjónmáli ökumanns og auðlæsilegar á nóttu sem degi. 

144 Heimilt er að hafa sjónrænar viðvaranir  innbyggðar í skráningarbúnaðinn og/eða fjarri honum. 

145 Í síðara tilvikinu skal skráningarbúnaðurinn bera táknið „T“ og skal það vera gulbrúnt eða appelsínugult að lit. 

146 Viðvaranir skulu vara í a.m.k. 30 sekúndur nema notandinn meðtaki þær og slökkvi á þeim með því að styðja á 
einhvern hnapp á skráningarbúnaðinum. Fyrsta staðfestingin skal ekki afmá orsök þess að viðvörunin birtist sem um 
getur í næsta lið. 

147 Orsök viðvörunar skal birtast á skjá skráningarbúnaðarins og vera sýnileg þar til notandinn meðtekur hana með 
sérstökum kóða eða tiltekinni skipun í skráningarbúnaðinum. 

148 Heimilt er að koma fyrir viðbótarviðvörunum að því tilskildu að þær trufli ekki ökumennina í tengslum við viðvaranir 
sem þegar hafa verið skilgreindar. 

18. Niðurflutningur gagna til ytri miðla 

149 Skráningarbúnaðurinn skal geta niðurflutt samkvæmt beiðni gögn úr gagnaminni sínu eða af ökumannskorti til ytri 
geymslumiðla um kvörðunar-/niðurflutningstengi. Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn sem eru geymd á: 

viðkomandi korti áður en niðurflutningur hefst. 

150 Til viðbótar er valkvætt að láta skráningarbúnaðinn, í hvaða vinnuham sem er,  flytja niður gögn um annað tengi til 
fyrirtækis sem er sannvottað um þessa rás. Í slíku tilviki skal við þennan niðurflutning gilda sami réttur til aðgangs að 
gögnum og í fyrirtækisham. 

151 Niðurflutningur má ekki breyta geymdum gögnum eða valda því að þau eyðist. 

Rafrænn skilflötur fyrir kvörðunar-/niðurflutningstengi er tilgreindur í 6. viðbæti. 

Samskiptareglur við niðurflutning eru tilgreindar í 7. viðbæti. 

19. Frálagsgögn til ytri viðbótarbúnaðar 

152 Ef skráningarbúnaðurinn býr ekki yfir aðgerð til að geta birt á skjá stöðu hraða- og/eða kílómetramælis skal 
skráningarbúnaðurinn gefa frá sér frálagsmerki til að hægt sé að birta hraða ökutækisins (hraðamælir) og/eða 
heildarvegalengd sem ökutækinu hefur verið ekið (kílómetramælir). 

153 Skráningarhluti ökurita skal einnig geta látið frá sér eftirfarandi gögn með því að nota viðeigandi, sérhæft raðtengi 
sem er óháð þeirri tengingu sem hafa má við CAN-stjórntölvunet (ISO 11898 Road vehicles — Interchange of digital 
information — Controller Area Network (CAN) for high speed communication), til að aðrar rafeindaeiningar, sem 
komið hefur verið fyrir í ökutækinu, geti unnið úr þeim: 

— alheimstíma og dagsetningu, 

— hraða ökutækisins, 

— heildarvegalengd sem ökutækinu hefur verið ekið (kílómetramælir), 

— yfirstandandi starfsathöfn sem ökumaður eða aðstoðarökumaður hafa valið, 

— upplýsingar um hvort eitthvert ökuritakort sé í augnablikinu í raufinni fyrir ökumannskortið og í raufinni fyrir 
aðstoðarökumannskortið og (eftir því sem við á) upplýsingar um auðkenni samsvarandi korts (kortnúmer og 
útgáfuaðildarríki).  

Önnur gögn en þessar lágmarksupplýsingar geta verið frálagsgögn. 

Þegar kveikjulásinn er á skulu þessi gögn send stöðugt út. Þegar kveikjulás ökutækisins er ekki á skulu a.m.k. allar 
breytingar á starfsathöfnum ökumanns eða aðstoðarökumanns og/eða ísetning og úrtekt ökuritakorts hafa í för með sér 
að samsvarandi upplýsingar eru sendar út. Ef gögnum, sem átti að senda út, hefur verið haldið eftir meðan 
kveikjulásinn er ekki á skulu þessi gögn verða aðgengileg um leið og kveikjulás ökutækisins er settur á aftur. 
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20. Kvörðun 

154 Með kvörðunaraðgerðinni skal vera hægt: 

— að tengja hreyfinemann sjálfkrafa við skráningarhluta ökurita,  

— að aðlaga fasta skráningarbúnaðarins (k) einkennisstuðli ökutækisins (w) með stafrænum hætti (ökutæki með 
tveimur eða fleiri drifhlutföllum drifáss skulu vera með skiptibúnaði sem lagar sjálfkrafa þessi mismunandi 
drifhlutföll að því drifhlutfalli sem skráningarbúnaður ökutækisins er ætlaður fyrir), 

— að stilla inn rauntíma (án takmarkana), 

— að stilla raunstöðu kílómetramælisins, 

— að uppfæra auðkennisgögn hreyfinemans sem eru geymd í gagnaminninu, 

— að uppfæra eða staðfesta aðrar færibreytur sem skráningarbúnaðurinn þekkir: auðkenni ökutækis, w- og l-gildi, 
hjólbarðastærð og stilling hraðatakmörkunarbúnaðar ef við á. 

155 Tenging hreyfinemans við skráningarhluta ökurita skal a.m.k. fela í sér: 

— uppfærslu gagna um uppsetningu hreyfinema sem eru geymd í hreyfinemanum (eftir því sem þörf krefur), 

— afritun gagna sem eru nauðsynleg til að sanngreina hreyfinemann frá hreyfinemanum yfir í gagnaminni 
skráningarhluta ökuritans. 

156 Með kvörðunaraðgerðinni skal vera hægt að færa inn í gagnavinnslukerfið nauðsynleg gögn um kvörðunar-
/niðurflutningstengið í samræmi við samskiptareglur við kvörðun sem skilgreindar eru í 8. viðbæti. Með því að nota 
kvörðunaraðgerðina skal einnig vera hægt að færa inn í gagnavinnslukerfið nauðsynlegar upplýsingar um önnur tengi. 

21. Tímastilling 

157 Aðgerðin tímastilling skal gera kleift að stilla rauntíma með einnar mínútu nákvæmni eigi sjaldnar en á sjö daga fresti. 

158 Þegar verið er í kvörðunarham skal aðgerðin tímastilling gera kleift að stilla rauntíma án takmarkana. 

22. Gæðakröfur 

159 Skráningarhluti ökuritans skal vera að fullu starfhæfur við hitastig frá –20 °C til 70 °C og hreyfineminn við hitastig 
frá –40 °C til 135 °C. Upplýsingar gagnaminnisins skulu varðveitast við hitastig frá –40 °C. 

160 Skráningarbúnaðurinn skal vera að fullu starfhæfur við rakastig frá 10% til 90%. 

161 Skráningarbúnaðurinn skal varinn gegn því að yfirspenna myndist, að umskautun verði í rafstraumi og að 
skammhlaup verði. 

162 Skráningarbúnaðurinn skal uppfylla ákvæði tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 95/54/EB frá 31. október 1995 (1) 
um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 72/245/EBE (2) að því er varðar rafsegulsviðssamhæfi og skal 
varinn gegn rafstöðuafhleðslu og spennubreytingum. 

23. Efni 

163 Allir efnishlutar skráningarbúnaðarins skulu gerðir úr nægilega varanlegu og sterku efni sem er gætt stöðugum 
eiginleikum með tilliti til raf- og segulmagns. 

164 Við eðlileg notkunarskilyrði skulu allir innri hlutar búnaðarins varðir gegn raka og ryki. 

165 Skráningarhluti ökuritans skal uppfylla kröfur um verndarflokk IP 40 og hreyfineminn skal uppfylla kröfur um 
verndarflokk IP 64 í samræmi við staðal IEC 529. 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 266, 8.11.1995, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 152, 6.7.1972, bls. 15. 
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166 Skráningarbúnaðurinn skal uppfylla viðeigandi tækniforskriftir sem varða vinnuvistfræðilega hönnun. 

167 Skráningarbúnaðurinn skal varinn gegn skaða af völdum óhappa. 

24. Merkingar 

168 Ef skráningarbúnaðurinn birtir kílómetrastöðu og hraða ökutækisins skulu eftirfarandi atriði birtast á skjá þess. 

— mælieiningin fyrir vegalengdina, nálægt tölunni sem sýnir vegalengd, tilgreind með skammstöfuninni „km“, 

— mælieiningin „km/klst.“, nálægt tölunni sem sýnir hraðann. 

Einnig er hægt að stilla skráningarbúnaðinn þannig að hann birti hraðann í mílum á klukkustund þar sem mælieining 
fyrir hraða er tilgreind með skammstöfuninni „mph.“ 

169 Upplýsingaplata skal fest við hvern einstakan íhlut skráningarbúnaðarins og á henni skal tilgreina eftirfarandi: 

— nafn og heimilisfang framleiðanda búnaðarins, 

— hlutarnúmer framleiðanda og framleiðsluár búnaðarins, 

— raðnúmer búnaðarins, 

— gerðarviðurkenningarmerki búnaðarins. 

170 Ef rými leyfir ekki að öll framangreind atriði komi fram skal a.m.k. eftirfarandi koma fram á upplýsingaplötunni: nafn 
framleiðandans eða kennimerki og hlutarnúmer búnaðarins. 

IV. KRÖFUR UM TEGUND OG AÐGERÐIR ÖKURITAKORTA 

1. Sýnileg gögn 

Eftirfarandi skal koma fram á framhliðinni: 

171 orðin „Ökumannskort“ eða „Eftirlitskort“ eða „Verkstæðiskort“ eða „Fyrirtækiskort“, prentað stóru letri á opinberu 
eða opinberum tungumálum aðildarríkisins sem gefur út kortið, allt eftir tegund kortsins, 

172 sömu orð á öðrum opinberum tungumálum bandalagsins, prentað þannig að orðin verði í bakgrunni kortsins. 
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SV FÖRARKORT KONTROLLKORT VERKSTADSKORT FÖRETAGSKORT 

173 heiti aðildarríkisins sem gefur skírteinið út (valfrjálst), 
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174 auðkenni aðildarríkisins, sem gefur kortið út, prentað neikvæðu letri í bláum rétthyrningi og umlukið tólf 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 

175 upplýsingar sem lúta sérstaklega að útgefnu korti, í þessari röð: 
 
 Ökumannskort Eftirlitskort Fyrirtækiskort eða verkstæðiskort 

1. Kenninafn ökumannsins Heiti eftirlitsstofnunar Heiti fyrirtækis eða verkstæðis 

2. Eiginnafn eða -nöfn ökumannsins Kenninafn eftirlitsmanns 
(ef við á) 

Kenninafn korthafa 
(ef við á) 

3. Fæðingardagur ökumannsins Eiginnafn eða -nöfn eftirlitsmanns
(ef við á) 

Eignnafn eða -nöfn korthafa 
(ef við á) 

4.(a) Fyrsti gildisdagur korts 

(b) Síðasti gildisdagur korts (ef við á) 

(c)  Heiti útgáfuyfirvaldsins (má prenta á síðu 2) 

(d) Annað númer en í 5. lið, vegna umsýslu (valfrjálst) 

5.(a) Númer ökuskírteinis 
útgáfudagur ökumannskorts 

  

5.(b) Kortnúmer 

6. Ljósmynd af ökumanninum Ljósmynd af eftirlitsmanninum 
(valfrjálst) 

— 

7. Undirskrift ökumanns Undirskrift korthafa (valfrjálst) 

8. Fastur búsetustaður eða póstfang 
korthafa (valfrjálst) 

Póstfang eftirlitsstofnunar Póstfang fyrirtækis eða verkstæðis

 

176 dagsetningar skulu skrifaðar með sniðinu „dd/mm/áááá“ eða „dd.mm.áááá“ (dagur, mánuður, ár), 

eftirfarandi skal koma fram á bakhliðinni: 

177 skýring á númeruðu liðunum sem eru á framhlið kortsins, 

178 með sérstöku skriflegu samkomulagi við korthafa má enn fremur bæta við upplýsingum sem tengjast ekki umsýslu 
kortsins. Viðbót sem þessi skal ekki á neinn hátt breyta notkun fyrirmyndarinnar sem ökuritakorts. 
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179 Ökuritakort skulu prentuð með eftirfarandi, ríkjandi bakgrunnslitum: 

— ökumannskort: hvítur 

— eftirlitskort: blár, 

— verkstæðiskort: rauður 

— fyrirtækiskort: gulur. 

180 Ökuritakort skulu bera a.m.k. eftirfarandi sérkenni til að vernda kortið gegn fölsun og sviksamlegum breytingum: 

— öryggisbakgrunn með fíngerðu, prentuðu bakgrunnsmunstri og regnbogaprentun, 

— á því svæði sem ljósmyndin er skulu öryggisbakgrunnurinn og ljósmyndin skarast, 

— a.m.k. eina línu örprentaða í tveimur litum. 
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181 Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina er aðildarríkjunum heimilt að bæta við litum eða merkingum, svo sem 
innlendum táknum og öryggisatriðum, sbr. þó önnur ákvæði þessa viðauka. 

2. Öryggi 

Öryggisþáttum kerfisins er ætlað að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem er miðlað milli korta og 
skráningarbúnaðarins, vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem eru niðurflutt frá kortum, að tilteknar 
skrifheimildir á kort séu aðeins fyrir skráningarbúnaðinn, að útilokað sé að falsa gögn sem eru geymd á kortunum, að 
ekki verði hægt að falsa gögn eða breyta þeim sviksamlega og að komið verði upp um hvers kyns tilburði í þá átt. 

182 Til að tryggja öryggi kerfisins skal skráningarbúnaðurinn uppfylla öryggiskröfurnar sem eru tilgreindar í 
sameiginlegum öryggismarkmiðum fyrir ökuritakort (10. viðbætir). 

183 Annar búnaður á borð við einkatölvur skal geta lesið úr gögnum á ökuritakortum. 

3. Staðlar 

184 Ökuritakort skulu uppfylla eftirtalda staðla: 

— ISO/IEC 7810 Identification cards — Physical characteristics, 

— ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuits with contacts: 

— Part 1: Physical characteristics, 

— Part 2: Dimensions and location of the contacts, 

— Part 3: Electronic signals and transmission protocols, 

— Part 4: Inter-industry commands for interchange, 

— Part 8: Security related inter-industry commands, 

— ISO/IEC 10373 Identification cards — Test methods. 

4. Forskriftir um umhverfi og rafmagn 

185 Ökuritakortin skulu virka rétt við öll venjuleg veðurskilyrði á landsvæði Bandalagsins og við hitastig á bilinu frá  
–25 °C til +70 °C með hámarkstoppa annað veifið upp í +85 °C, þar sem „annað veifið“ merkir ekki lengur en í  
4 klukkustundir í senn og ekki oftar en hundrað sinnum á endingartíma kortsins. 

186 Ökuritakortin skulu virka rétt við rakastig frá 10% til 90%. 

187 Ökuritakortin skulu virka rétt í fimm ár að því gefnu að þau séu notuð í samræmi við forskriftir sem gilda um 
umhverfi og rafmagn. 

188 Í rekstri skulu ökuritakortin uppfylla ákvæði tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 95/54/EB frá 31. október 1995 (1) 
að því er varðar rafsegulsviðssamhæfi og þau skulu varin gegn rafstöðuafhleðslu. 

5. Gagnageymsla 

Í þessum lið er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

— tíminn skráður með einnar mínútu nákvæmni nema annað sé tilgreint, 

— staða kílómetramælis skráð með eins kílómetra nákvæmni, 

— hraði skráður með 1 km/klst. nákvæmni. 

Hlutverk ökuritakortanna, skipanir og rökleg uppbygging sem uppfylla kröfur um gagnageymslu eru tilgreindar í 2. 
viðbæti. 

 
 
(1) Stjtíð. EB L 266, 8.11.1995, bls. 1. 
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189 Í þessum lið er tilgreint lágmarksgeymslurými fyrir mismunandi gagnaskrár notkunarforritsins. Ökuritakortin skulu 
geta gefið skráningarbúnaðinum upplýsingar um raunverulegt geymslurými þessara gagnaskráa. 

Öll viðbótargögn, sem hægt er að geyma á ökuritakortunum að því er varðar önnur notkunarforrit sem verða e.t.v. á 
kortinu, skulu geymdar í samræmi við tilskipun 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (1). 

5.1. Auðkenni korts og öryggisgögn 

5.1.1. Auðkenni notkunarforrits 

190 Ökuritakortin skulu geta geymt eftirfarandi gögn um auðkenni notkunarforrits: 

— auðkenni fyrir notkunarforrit ökuritans, 

— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts. 

5.1.2. Auðkenni kubbs 

191 Ökuritakortin skulu geta geymt eftirfarandi gögn til að auðkenna samrás: 

— raðnúmer samrásar, 

— framleiðslutilvísanir fyrir samrás. 

5.1.3. Auðkenni samrásarkorts 

192 Ökuritakortin skulu geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn fyrir snjallkort: 

— raðnúmer korts (að meðtöldum framleiðslutilvísunum), 

— gerðarviðurkenningarnúmer korts, 

— auðkenni korts, 

— kennimerki kortaframleiðanda, 

— kennimerki samrásar. 

5.1.4. Öryggisþættir 

193 Ökuritakortin skulu geta geymt eftirfarandi gögn sem varða öryggisþætti: 

— evrópskan dreifilykil, 

— vottorð frá aðildarríki, 

— vottorð fyrir korti, 

— einkalykil korts. 

5.2. Ökumannskort 

5.2.1. Auðkenni korts 

194 Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn: 

— númer korts, 

— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudagsetningu, 

— fyrsta og síðasta gildisdag korts. 

 
 

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 
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5.2.2. Auðkenni korthafa 

195 Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa: 

— kenninafn korthafa, 

— eiginnafn eða -nöfn korthafa, 

— fæðingardag, 

— tungumál sem valið er. 

5.2.3. Upplýsingar um ökuskírteini 

196 Ökumannskort skal geta geymt eftirfarandi gögn um ökuskírteini: 

— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, 

— númer ökuskírteinis (við útgáfudag kortsins). 

5.2.4. Gögn um ökutæki sem eru notuð 

197 Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn fyrir hvern almanaksdag sem kortið er notað og fyrir hvert 
notkunartímabil tiltekins ökutækis þann dag (notkunartímabil tekur til allra skipta þar sem kortið er sett í eða tekið úr 
ökutækinu, með tilliti til viðkomandi korts): 

— dagsetningu og tíma þegar ökutækið er notað í fyrsta sinn (þ.e. fyrsta kortaísetning fyrir þetta notkunartímabil 
ökutækisins eða 00.00 ef þessi tímapunktur er innan notkunartímabilsins), 

— stöðu kílómetramælis ökutækisins á þeim tíma, 

— dagsetningu og tíma þegar ökutækið er síðast notað (þ.e. síðasta úrtekt korts fyrir þetta notkunartímabil 
ökutækisins eða 23.59 ef þessi tímapunktur er innan notkunartímabilsins), 

— stöðu kílómetramælis ökutækisins á þeim tíma, 

— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð. 

198 Ökumannskortið skal geta geymt allt að 84 slíkar skráningar. 

5.2.5. Gögn um starfsathafnir ökumanns 

199 Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn fyrir hvern almanaksdag sem kortið hefur verið notað eða þegar 
ökumaðurinn hefur handskráð starfsathafnir: 

— dagsetningu, 

— teljara fyrir daglega viðveru (talan hækkar um einn fyrir hvern almanaksdag), 

— ekna heildarvegalengd ökumannsins á þessum degi, 

— áhafnarstöðu ökumanns kl. 00.00, 

— hvenær sem ökumaður hefur skipt um starfsathöfn og/eða áhafnarstöðu og/eða hefur sett kortið sitt í eða tekið það 
úr: 

— áhafnarstöðu (ÁHÖFN, EINN ÖKUMAÐUR), 

— rauf (ÖKUMAÐUR, AÐSTOÐARÖKUMAÐUR), 

— stöðu korts (ÍSETT, EKKI ÍSETT), 

— starfsathöfn (AKSTUR, TILTÆKILEIKI, VINNA, HLÉ/HVÍLD), 

— tímann þegar breytingin verður. 

200 Minni ökumannskortsins skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns í a.m.k. 28 daga (meðalfjöldi starfsathafna 
ökumanns er skilgreindur sem 93 breytingar á starfsathöfnum á degi hverjum). 
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201 Gögn, sem eru skráð samkvæmt kröfum 197 og 199, skulu geymd þannig að hægt sé að sækja starfsathafnir í þeirri 
röð sem þær áttu sér stað, jafnvel þótt um sé að ræða tímaskörun. 

5.2.6. Staðir þar sem akstursdagur hefst og/eða endar 

202 Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi upplýsingar, sem ökumaðurinn færir inn, sem varða staði þar sem 
akstursdagur hefst og/eða endar: 

— dagsetningu og tíma færslunnar (eða dagsetningu/tíma sem tengist færslunni þegar hún er gerð samkvæmt 
handskráningaraðferðinni, 

— gerð færslunnar (upphaf eða endir, skilyrði færslunnar), 

— landið og svæðið sem fært er inn, 

— stöðu kílómetramælis ökutækisins. 

203 Ökumannskortið skal geta geymt allt að 42 pör slíkra skráninga. 

5.2.7. Gögn um sértilvik 

Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni. 

204 Ökumannskortið skal geta geymt gögn, sem varða eftirfarandi sértilvik, sem skráningarbúnaðurinn greinir meðan 
kortið var ísett: 

— tímaskörun (þegar þetta kort orsakar þetta sértilvik), 

— ísetningu korts við akstur (þegar þetta kort orsakar sértilvikið), 

— síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt (þegar þetta kort orsakar sértilvikið), 

— rof á straumi, 

— villa í hreyfigögnum, 

— tilraunir til öryggisbrots. 

205 Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um þessi sértilvik: 

— sértilvikskóða, 

— dagsetningu og tíma upphafs sértilviksins (eða við ísetningu korts ef hún átti sér stað á sértilvikstímabilinu), 

— dagsetningu og tíma þegar sértilviki lýkur (eða við úrtekt korts ef sértilvikið átti sér stað á tímabili sértilviksins), 

— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og sértilvikið átti sér stað. 

Athugasemd:  Að því er sértilvikið „tímaskörun“ varðar: 

— skulu dagsetning og tími upphafs sértilviksins samsvara þeirri dagsetningu og tíma þegar kortið var tekið úr 
síðasta ökutæki, 

— skulu dagsetning og tími þegar sértilvikinu lýkur samsvara þeirri dagsetningu og tíma þegar kortið er sett í 
núverandi ökutæki, 

— skulu gögn um ökutæki samsvara núverandi ökutæki sem orsakaði sértilvikið. 

Athugasemd: Að því er sértilvikið, síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt, varðar: 

— skulu dagsetning og tími þegar sértilvik hefst samsvara dagsetningu og tíma við ísetningu korts í kortalotu sem er 
ekki lokið á réttan hátt, 

— skulu dagsetning og tími þegar sértilviki lýkur samsvara dagsetningu og tíma við ísetningu korts í kortalotu þar 
sem sértilvikið greindist (yfirstandandi lotu), 

— skulu gögn um ökutæki samsvara ökutækinu þar sem lotunni var ekki rétt lokað. 
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206 Ökumannskortið skal geta geymt gögn um sex síðustu sértilvik af hverri gerð (þ.e. 36 sértilvik). 

5.2.8. Gögn um bilanir 

Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni. 

207 Ökumannskortið skal geta geymt gögn, sem varða eftirfarandi bilanir, sem skráningarbúnaðurinn greindi þegar kortið 
var sett í: 

— bilun í korti (þegar þetta kort er orsök sértilviksins), 

— bilun í skráningarbúnaði. 

208 Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um þessar bilanir: 

— bilanakóða, 

— dagsetningu og tíma þegar bilunin kemur upp (eða við ísetningu korts ef hún átti sér stað á bilunartímabilinu), 

— dagsetningu og tíma þegar bilunartímabili lauk (eða við úrtekt korts ef hún átti sér stað á bilunartímabilinu), 

— skráningarnúmer, aðildarríkið þar sem ökutækið, sem bilunin varð í, er skráð. 

209 Ökumannskortið skal geta geymt gögn um tólf síðustu bilanir af hverri gerð (þ.e. 24 bilanir). 

5.2.9. Gögn um eftirlitsathafnir 

210 Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem varða eftirlitsathafnir: 

— dagsetningu og tíma þegar eftirlitið fer fram, 

— númer eftirlitskorts og útgáfuaðildarríki kortsins, 

— tegund eftirlits (birting á skjá og/eða prentun og/eða niðurflutningur gagna frá skráningarhluta ökurita og/eða 
niðurflutningur gagna af korti (sjá athugasemd)), 

— tímabilið sem niðurflutningur nær til, ef um niðurflutning gagna er að ræða, 

— skráningarnúmer og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og eftirlitið var framkvæmt. 

Athugasemd: Öryggiskröfur fela í sér að niðurflutningur gagna af korti skuli einungis skráður ef hann fer fram um 
skráningarbúnað. 

211 Ökumannskortið skal geta geymt eina slíka skráningu. 

5.2.10. Gögn um kortalotu 

212 Ökumannskortið skal geta geymt gögn um ökutækið sem opnaði yfirstandandi lotu kortsins: 

— dagsetningu og tíma þegar lotan var opnuð (þ.e. ísetning korts) með einnar sekúndu nákvæmni, 

— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð. 

5.2.11. Gögn um séraðstæður 

212a Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um séraðstæður sem eru skráð meðan kortið er ísett (hver sem 
raufin er): 

— dagsetningu og tíma færslunnar, 

— tegund séraðstæðna. 
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212b Ökumannskortið skal geta geymt 56 slíkar skráningar. 

5.3. Verkstæðiskort 

5.3.1. Öryggisþættir 

213 Ökumannskortið skal geta geymt persónulegt kenninúmer (PIN-númer). 

214 Verkstæðiskortið skal geta geymt dulmálslykil sem er nauðsynlegur til að tengja hreyfinemana við skráningarhluta 
ökuritans. 

5.3.2. Auðkenni korts 

215 Ökumannskort skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn: 

— númer korts, 

— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag, 

— fyrsta og síðasta gildisdag korts. 

5.3.3. Auðkenni korthafa 

216 Verkstæðiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa: 

— heiti verkstæðis, 

— heimilisfang verkstæðis, 

— kenninafn korthafa, 

— eiginnafn eða -nöfn korthafa, 

— tungumál sem valið er. 

5.3.4. Gögn um ökutæki sem eru notuð 

217 Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um notuð ökutæki á sama hátt og ökumannskort. 

218 Verkstæðiskortið skal geta geymt allt að 4 slíkar skráningar. 

5.3.5. Gögn um starfsathafnir ökumanns 

219 Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns á sama hátt og ökumannskort. 

220 Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns í a.m.k. einn dag miðað við meðalstarfsathafnir 
ökumanns. 

5.3.6. Gögn um upphaf og/eða lok akstursdags 

221 Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um upphaf og/eða lok akstursdags á sama hátt og ökumannskort. 

222 Ökumannskortið skal geta geymt a.m.k. þrjú pör af slíkum skráningum. 

5.3.7. Gögn um sértilvik og bilanir 

223 Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um ökutæki, sem eru notuð, á sama hátt og ökumannskort. 

224 Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um þrjú síðustu sértilvik af hverri gerð (þ.e. 18 sértilvik) og sex síðustu bilanir 
af hverri gerð (þ.e. 12 bilanir). 

5.3.8. Gögn um eftirlitsathafnir 

225 Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um eftirlitsathafnir á sama hátt og ökumannskort. 
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5.3.9. Gögn um kvörðun og tímastillingu 

226 Verkstæðiskortið skal geta geymt skráningar um kvörðun og/eða tímastillingu sem færðar eru meðan kortið er í 
skráningarbúnaðinum. 

227 Hver kvörðunarskráning skal geta falið í sér eftirfarandi gögn: 

— upplýsingar um tilgang kvörðunar (fyrsta uppsetning, uppsetning, reglubundin skoðun), 

— auðkenni ökutækis, 

— uppfærðar eða staðfestar færibreytur (w-, k- og l-gildi, hjólbarðastærð, stillingu hraðatakmörkunarbúnaðar, 
kílómetramæli (ný og gömul staða), dagsetningu og tíma (ný og gömul staða), 

— auðkenni skráningarbúnaðar (hlutarnúmer skráningarhluta ökurita, raðnúmer skráningarhluta ökurita, raðnúmer 
hreyfinema). 

228 Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 88 slíkar skráningar. 

229 Verkstæðiskortið skal vera með teljara sem sýnir heildarfjölda kvarðana sem eru gerðar með kortinu. 

230 Verkstæðiskortið skal vera með teljara sem sýnir fjölda kvarðana sem gerðar hafa verið frá síðasta niðurflutningi 
gagna af kortinu. 

5.3.10. Gögn um séraðstæður 

230a Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn varðandi séraðstæður á sama hátt og ökumannskort. 

Ökumannskortið skal geta geymt tvær slíkar skráningar. 

5.4. Eftirlitskort 

5.4.1. Auðkenni korts 

231 Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn: 

— númer korts, 

— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag, 

— fyrsti og síðasti gildisdagur korts (ef við á). 

5.4.2. Auðkenni korthafa 

232 Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa: 

— heiti eftirlitsstofnunar, 

— heimilisfang eftirlitsstofnunar, 

— kenninafn korthafa, 

— eiginnafn eða -nöfn korthafa, 

— tungumál sem valið er. 

5.4.3. Gögn um eftirlitsathafnir 

233 Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um eftirlitsathafnir: 

— dagsetningu og tíma þegar eftirlitið fer fram, 

— tegund eftirlits (birting á skjá og/eða prentun og/eða niðurflutningur gagna frá skráningarhluta ökurita og/eða 
niðurflutningur gagna af korti), 
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— tímabilið sem niðurflutningur nær til (ef við á), 

— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið, sem er undir eftirliti, er skráð, 

— númer korts og  aðildarríki þar sem ökumannskortið, sem er undir eftirliti, er gefið út. 

234 Eftirlitskortið skal geta geymt a.m.k. 230 slíkar skráningar. 

5.5. Fyrirtækiskort 

5.5.1. Auðkenni korts 

235 Fyrirtækiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn: 

— númer korts, 

— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag, 

— fyrsta og síðasta gildisdag korts (ef við á). 

5.5.2. Auðkenni korthafa 

236 Fyrirtækiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa: 

— heiti fyrirtækis, 

— heimilisfang fyrirtækis. 

5.5.3. Gögn um starfsathafnir í fyrirtæki 

237 Fyrirtækiskort skal geta geymt eftirfarandi gögn um starfsathafnir í fyrirtæki: 

— dagsetningu og tíma starfsathafnarinnar, 

— tegund starfsathafnarinnar (læsing og/eða opnun og/eða niðurflutningur gagna frá skráningarhluta ökurita og/eða 
af korti), 

— tímabilið sem niðurflutningur nær til (ef við á), 

— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð, 

— númer korts og aðildarríki þar sem kortið er gefið út (ef um er að ræða niðurfutning af korti). 

238 Fyrirtækiskortið skal geta geymt a.m.k. 230 slíkar skráningar. 

 

V. UPPSETNING SKRÁNINGARBÚNAÐAR 

 

1. Uppsetning 

239 Afhenda skal ísetningarstofum og ökutækjaframleiðendum nýjan, óvirkjaðan skráningarbúnað þar sem búið er að 
stilla allar kvörðunarfæribreytur, sem eru skráðar í 20. lið í III. kafla, á viðeigandi og fullnægjandi, sjálfgefin gildi. Ef 
ekkert eitt gildi á við skal stilla bókstafsfæribreytur á strengi með „?“ og tölufæribreytur á „0“. 

240 Áður en skráningarbúnaðurinn er virkjaður skal hann veita aðgang að kvörðunaraðgerðinni jafnvel í öðrum ham en 
kvörðunarham. 

241 Áður en skráningarbúnaðurinn er virkjaður skal hann hvorki skrá né geyma gögn sem um getur í liðum 12.3 til 12.9 í 
III. viðauka og liðum 12.12 til 12.14 í III. viðauka. 

242 Við uppsetningu skulu framleiðendur ökutækja forstilla allar þekktar færibreytur. 
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243 Framleiðendur ökutækja eða ísetningarstofur skulu virkja uppsetta skráningarbúnaðinn áður en ökutækið yfirgefur 
athafnasvæðið þar sem uppsetningin fór fram. 

244 Þegar verkstæðiskort er sett í fyrsta sinn í annan hvorn lesarann fyrir það skal skráningarbúnaðurinn virkjaður 
sjálfkrafa. 

245 Sérstök tenging, sem nauðsynlegt er að verði milli hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans, skal komast á 
sjálfkrafa fyrir eða við virkjun. 

246 Þegar skráningarbúnaðurinn hefur verið virkjaður skal hann framkvæma til fulls aðgerðir og fá aðgang að gögnum. 

247 Skráningar- og geymsluaðgerðir skráningarbúnaðarins skulu vera að öllu leyti virkar eftir virkjun hans. 

248 Þegar uppsetningu er lokið skal kvörðun fara fram. Fyrsta kvörðunin felur í sér innfærslu skráningarnúmers ökutækis 
og skal það eiga sér stað innan tveggja vikna frá þessari uppsetningu eða úthlutun skráningarnúmers ökutækis, eftir 
því hvort á sér stað síðar. 

248a Skráningarbúnaðinum skal komið þannig fyrir í ökutækinu að ökumaðurinn geti framkvæmt allar nauðsynlegar 
aðgerðir úr sæti sínu. 

2. Uppsetningarplata 

249 Eftir að skráningarbúnaðurinn hefur verið skoðaður við uppsetningu skal uppsetningarplatan fest á 
skráningarbúnaðinn, innan hans eða við hlið hans þannig að hún sjáist greinilega og auðvelt sé að komast að henni. 
Eftir hverja skoðun, sem samþykkt ísetningarstofa eða verkstæði framkvæmir, skal setja nýja plötu í stað þeirrar sem 
fyrir var. 

250 Á plötunni skulu koma fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

— nafn, heimilisfang eða viðskiptaheiti viðurkenndrar ísetningarstofu eða verkstæðis, 

— einkennisstuðull ökutækisins, gefinn upp sem „w = ... púls/km“, 

— fasti skráningarbúnaðarins, gefinn upp sem „w = ... púls/km“, 

— virkt ummál hjólbarða gefið upp sem „1 = ...mm“, 

— stærð hjólbarða, 

— hvaða dag einkennisstuðull ökutækisins var ákvarðaður og virkt ummál hjólbarðanna mælt, 

— verksmiðjunúmer ökutækis. 

3. Innsiglun 

251 Eftirfarandi hlutar skulu innsiglaðir: 

— allar tengingar sem aftengdar myndu valda ógreinanlegum breytingum eða því að gögn glötuðust án þess að þess 
verði vart, 

— uppsetningarplatan, nema hún sé fest þannig að ógerlegt sé að fjarlægja hana án þess að eyðileggja áletranir á 
henni. 

252 Heimilt er að fjarlægja framangreind innsigli: 

— í neyðartilvikum, 

— vegna uppsetningar, stillingar eða viðgerðar á hraðatakmörkunarbúnaði eða öðrum búnaði sem stuðlar að 
umferðaröryggi, með því skilyrði að skráningarbúnaðurinn starfi áfram örugglega og rétt og sé innsiglaður á ný á 
viðurkenndri ísetningarstofu eða verkstæði (í samræmi við VI. kafla) strax að lokinni uppsetningu 
hraðatakmörkunarbúnaðarins eða annars búnaðar sem stuðlar að umferðaröryggi eða innan sjö daga í öðrum 
tilvikum. 
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253 Ætíð þegar fyrrnefnd innsigli eru rofin skal semja skriflega yfirlýsingu um ástæður þess og koma henni á framfæri við 
viðkomandi lögbært yfirvald. 

VI. EFTIRLIT, SKOÐUN OG VIÐGERÐIR 

Kröfur, sem gilda um aðstæður þar sem fjarlægja má innsigli, sem um getur í 5. mgr. 12. gr. í reglugerð (EBE) nr. 
3821/85 eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 2135/98, eru skilgreindar í 3. hluta V. kafla í þessum 
viðauka. 

1. Viðurkenning ísetningarstofa eða verkstæða 

Aðildarríkin skulu viðurkenna, hafa reglubundið eftirlit með og votta þá aðila sem annast:  

— uppsetningu, 

— eftirlit, 

— skoðun, 

— viðgerðir. 

Innan ramma 1. mgr. 12. gr. þessarar reglugerðar verða verkstæðiskort einungis gefin út fyrir ísetningarstofur og/eða 
verkstæði sem eru viðurkennd til að virkja og/eða kvarða skráningarbúnaðinn í samræmi við þennan viðauka og, 
nema rök séu færð fyrir því á tilhlýðilegan hátt:  

— sem eiga ekki rétt á að fá fyrirtækiskort, 

— þar sem ekki er hætta á að önnur atvinnustarfsemi dragi úr heildaröryggi kerfisins eins og það er skilgreint í 
10. viðbæti. 

2. Eftirlit með nýjum eða viðgerðum tækjum 

254 Hafa skal eftirlit með því 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 liðum 2.1 og 2.2 í III. kafla með innsiglun þess og kvörðun í 
samræmi við 3. hluta í V. kafla. 

3. Skoðun við uppsetningu 

255 Við uppsetningu í ökutæki skal allur búnaðurinn (þ.m.t. skráningarbúnaður) uppfylla ákvæði um mestu vikmörk sem 
mælt er fyrir um í liðum 2.1 og 2.2 í III. kafla. 

4. Reglubundin skoðun 

256 Reglubundin skoðun á búnaðinum, sem er komið fyrir í ökutækjum, skal fara fram eftir sérhverja viðgerð á 
búnaðinum eða eftir að einkennisstuðli ökutækisins eða virku ummáli hjólbarðanna hefur verið breytt, þegar 
alheimstími búnaðarins víkur meira en 20 mínútur frá réttum tíma eða þegar skráningarnúmer ökutækis hefur breyst 
og a.m.k. einu sinni á tveimur árum (24 mánuðum) frá því að síðasta skoðun fór fram. 

257 Við skoðun skal a.m.k. kanna: 

— hvort skráningarbúnaðurinn starfi eðlilega, þ.m.t. aðgerðin geymsla gagna á ökuritakortum, 

— hvort samræmi sé tryggt við ákvæði liða 2.1 og 2.2 í III. kafla um mestu vikmörk við uppsetningu, 

— hvort skráningarbúnaðurinn sé með gerðarviðurkenningarmerki, 

— hvort uppsetningarplatan sé áfest, 

— hvort innsigli á búnaðinum og öðrum hlutum uppsetningarinnar séu órofin, 

— stærð hjólbarðanna og raunverulegt ummál þeirra. 
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258 Þessar skoðanir skulu fela í sér kvörðun. 

5. Mæling á villum 

259 Mæling á villum 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, 

— 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 a.m.k. 1000 m, 

— heimilt er að nota aðrar aðferðir við prófunina, eins og t.d. viðeigandi prófunarbekk, svo fremi að nákvæmni 
þeirra sé sambærileg. 

6. Viðgerðir 

260 Verkstæði skulu geta niðurflutt gögn úr skráningarbúnaðinum til að geta skilað gögnum aftur til viðeigandi 
flutningafyrirtækis. 

261 Viðurkennd verkstæði skulu gefa út vottorð til handa flutningafyrirtækjum um gögn sem ekki er hægt að niðurflytja 
þar sem bilun í skráningarbúnaði kemur í veg fyrir að hægt sé að niðurflytja gögn sem þegar er búið að skrá, jafnvel 
eftir viðgerð á þessu verkstæði. Verkstæðið geymir afrit af hverju útgefnu vottorði í a.m.k. eitt ár. 

VII. ÚTGÁFA KORTS 

Vinnuferli varðandi útgáfu korts, sem aðildarríkin koma á fót, skal samræmast eftirfarandi: 

262 Í kortnúmeri ökuritakorts, sem er gefið út í fyrsta sinn fyrir umsækjanda, skal vera eintaksnúmer (ef við á), 
samritsnúmer og útgáfunúmer og skulu þau stillt á „0“. 

263 Í kortnúmerum ökuritakorta, sem eru ekki gefin út fyrir einstaklinga heldur einstaka eftirlitsstofnun, verkstæði eða 
flutningafyrirtæki, skulu 13 fyrstu tölustafirnir vera eins og í öllum kortnúmerum en eintaksnúmerið skal vera 
mismunandi. 

264 Ökuritakort, sem er gefið út í stað gildandi ökuritakorts, skal hafa sama kortnúmer og útskipta kortið að öðru leyti en 
því að samritsnúmerið hækkar um „1“ (í röðinni 0, ..., 9, A, ..., Z). 

265 Ökuritakort, sem er gefið út í stað gildandi ökuritakorts, skal renna út sama dag og útskipta kortið. 

266 Ökuritakort, sem er gefið út til endurnýjunar á gildandi ökuritakorti, skal hafa sama kortnúmer og endurnýjaða kortið 
að undanskildu samritsnúmerinu sem skal endurstilla á „0“ og útgáfunúmerinu sem skal hækka um „1“ (í röðinni 0, 
...., 9, A, ..., Z). 

267 Þegar gildandi ökuritakorti er skipt út til að breyta stjórnsýslugögnum skal fara eftir reglum um endurnýjun ef hún á 
sér stað í útgáfuaðildarríkinu eða reglum um fyrstu útgáfu ef hún á sér stað í öðru aðildarríki. 

268 Fylla skal út „kenninafn korthafa“, að því er varðar ópersónuleg verkstæðis- eða eftirlitskort, með heiti verkstæðisins 
eða eftirlitsstofnunarinnar. 

VIII. GERÐARVIÐURKENNING SKRÁNINGARBÚNAÐAR OG ÖKURITAKORTA 

1. Almenn atriði 

Í þessum kafla merkir „skráningarbúnaður“ „skráningarbúnaður og íhlutir hans“. Engrar gerðarviðurkenningar er 
krafist þegar hreyfineminn er tengdur með kapli eða köplum við skráningarhluta ökuritans. Pappírinn, sem notaður er 
í skráningarbúnaðinn, telst íhlutur skráningarbúnaðarins. 
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269 Þegar skráningarbúnaður er lagður fram til viðurkenningar skal allur innbyggður viðbótarbúnaður fylgja honum. 

270 Gerðarviðurkenning skráningarbúnaðar og ökuritakorta skal fela í sér öryggisprófanir, virkniprófanir og 
rekstrarsamhæfisprófanir. Jákvæðar niðurstöður úr hverri þessara prófana eru tilgreindar í viðeigandi vottorði. 

271 Gerðarviðurkenningaryfirvöld aðildarríkjanna veita ekki gerðarviðurkenningarvottorð skv. 5. gr. þessarar reglugerðar 
nema þau hafi í höndum: 

— öryggisvottorð, 

— virknivottorð, 

— og vottorð um rekstrarsamhæfi, 

fyrir skráningarbúnaðinn eða ökuritakortið sem gerðarviðurkenningin varðar. 

272 Allar breytingar, sem eru gerðar á hugbúnaði eða vélbúnaði skráningarbúnaðarins eða á eðli efnanna, sem eru notuð 
við framleiðslu þeirra, skulu, áður en skráningarbúnaðurinn er tekinn í notkun, tilkynntar yfirvöldum sem veittu 
búnaðinum gerðarviðurkenningu. Þessi yfirvöld skulu staðfesta við framleiðandann umfang 
gerðarviðurkenningarinnar eða fara fram á uppfærslu eða staðfestingu á viðkomandi virkni-, öryggis- og/eða 
rekstrarsamhæfisvottorðum. 

273 Verklagsreglur varðandi endurbætur á staðnum á hugbúnaði skráningarbúnaðarins skulu viðurkenndar af yfirvöldum 
sem veittu skráningarbúnaðinum gerðarviðurkenningu. Við endurbætur á hugbúnaði má ekki breyta eða þurrka út 
nein gögn um starfsathafnir ökumanns sem eru geymd í skráningarbúnaðinum. Einungis má gera endurbætur á 
hugbúnaði á ábyrgð framleiðanda búnaðarins.  

2. Öryggisvottorð 

274 Öryggisvottorðið er gefið út í samræmi við ákvæðin í 10. viðbæti við þennan viðauka. 

3. Virknivottorð 

275 Hver sá sem sækir um gerðarviðurkenningu skal láta gerðarviðurkenningaryfirvöldum aðildarríkis í té öll þau efni og 
skjöl sem yfirvaldið telur nauðsynlegt að fá. 

276 Ekki skal afhenda framleiðandanum virknivottorð fyrr en fengist hafa jákvæðar niðurstöður úr öllum 
virkniprófununum sem tilgreindar eru í 9. viðbæti. 

277 Gerðarviðurkenningaryfirvaldið afhendir virknivottorðið. Fyrir utan nafn rétthafa og auðkenni tegundar skal koma 
fram í vottorðinu nákvæm skrá yfir prófanir sem voru framkvæmdar og niðurstöður sem fengust. 

4. Vottorð um rekstrarsamhæfi 

278 Prófanir á rekstrarsamhæfi skulu fara fram á einni rannsóknarstofu undir stjórn og á ábyrgð framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins. 

279 Á rannsóknarstofunni skal skrá beiðnir framleiðanda um prófun á rekstrarsamhæfi í þeirri röð sem þær berast. 

280 Beiðnir eru ekki skráðar opinberlega fyrr en rannsóknarstofan hefur fengið: 

— öll þau efni og gögn sem eru nauðsynleg fyrir slíkar prófanir á rekstrarsamhæfi, 

— samsvarandi öryggisvottorð, 

— samsvarandi virknivottorð. 

Tilkynna skal framleiðandanum um hvaða dag beiðnin er skráð. 

281 Rannsóknarstofan skal ekki gera neinar prófanir á rekstrarsamhæfi fyrir skráningarbúnað eða ökuritakort sem hefur 
ekki verið veitt öryggisvottorð og virknivottorð. 

282 Sérhver framleiðandi, sem óskar eftir prófunum á rekstrarsamhæfi, er skuldbundinn til að láta rannsóknarstofu, sem 
sér um þessar prófanir, í té öll efni og skjöl, sem hann lét af hendi til að hægt væri að gera þessar prófanir. 
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283 Gera skal prófanir á rekstrarsamhæfi allra tegunda skráningarbúnaðar eða ökuritakorta í samræmi við ákvæði 5. liðar 
9. viðbætis í þessum viðauka: 

— þar sem gerðarviðurkenning er enn gild, eða 

— þar sem unnið er að gerðarviðurkenningu og þar sem gilt rekstrarsamhæfisvottorð liggur fyrir. 

284 Rannsóknarstofan skal ekki afhenda framleiðandanum rekstrarsamhæfisvottorð fyrr en fengist hafa jákvæðar 
niðurstöður úr öllum prófunum á rekstrarsamhæfi sem krafist var. 

285 Ef niðurstöður prófana á rekstrarsamhæfi eru ekki jákvæðar að því er varðar einn eða fleiri skráningarbúnað eða 
ökuritakort, eins og krafist er samkvæmt kröfu 283, skal rekstrarsamhæfisvottorð ekki afhent fyrr en viðkomandi 
framleiðandi hefur látið fara fram nauðsynlegar breytingar og prófanir á rekstrarsamhæfi hafa reynst jákvæðar. 
Rannsóknarstofan skal greina orsök vandans með hjálp hlutaðeigandi framleiðenda varðandi vanda í tengslum við 
rekstrarsamhæfi og skal reyna að aðstoða viðkomandi framleiðanda við að finna tæknilega lausn þar að lútandi. Ef 
framleiðandi hefur breytt vöru sinni er það á ábyrgð framleiðanda að fá staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum þess 
efnis að öryggisvottorðið og virknivottorðin séu enn gild.  

286 Rekstrarsamhæfisvottorð gildir í sex mánuði. Það er afturkallað við lok þess tímabils ef framleiðandinn hefur ekki 
móttekið samsvarandi gerðarviðurkenningarvottorð. Framleiðandinn sendir það til gerðarviðurkenningaryfirvalds 
aðildarríkisins sem gaf virknivottorðið út. 

287 Þættir, sem geta verið ástæða fyrir vanda í tengslum við rekstrarsamhæfi, skulu ekki notaðir í hagnaðarskyni eða til að 
skapa ráðandi stöðu. 

5. Gerðarviðurkenningarvottorð 

288 Gerðarviðurkenningaryfirvald aðildarríkisins má gefa út gerðarviðurkenningarvottorð um leið og það hefur fengið 
vottorðin þrjú sem krafist er. 

289 Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal taka afrit af gerðarviðurkenningarvottorðinu fyrir rannsóknarstofuna sem hefur 
umsjón með prófunum á rekstrarsamhæfi á þeim tíma sem framleiðandinn gefur vottorðið út. 

290 Rannsóknarstofan, sem er ábyrg fyrir prófunum á rekstrarsamhæfi, skal halda úti opinberu vefsetri með uppfærðri 
skrá yfir tegundir skráningarbúnaðar og ökuritakorta: 

— þar sem skráð hefur verið beiðni um prófanir á rekstrarsamhæfi, 

— sem hafa fengið rekstrarsamhæfisvottorð (þótt til bráðabirgða sé), 

— sem hafa fengið gerðarviðurkenningarvottorð. 

6. Undantekningarmálsmeðferð: fyrsta rekstrarsamhæfisvottorð 

291 Á fjögurra mánaða tímabili, eftir að fyrsta uppsetning skráningarbúnaðar og ökuritakorta (ökumannskort, 
verkstæðiskort, eftirlitskort og fyrirtækiskort) hefur fengið vottun um rekstrarsamhæfi, skal litið svo á að öll útgefin 
vottorð um rekstrarsamhæfi (þ.m.t. þetta fyrsta), að því er varðar beiðni um skráningu á þessu tímabili, séu til 
bráðabirgða. 

292 Ef allar hlutaðeigandi vörur eru innbyrðis samhæfðar við lok þessa tímabils skulu öll samsvarandi 
rekstrarsamhæfisvottorð verða endanleg. 

293 Ef upp kemur vandi í tengslum við rekstrarsamhæfi á þessu tímabili skal rannsóknarstofan, sem er ábyrg fyrir prófun 
á rekstrarsamhæfi, greina orsakir vandans með aðstoð allra hlutaðeigandi framleiðenda og fara fram á að þeir beiti sér 
fyrir nauðsynlegum breytingum þar að lútandi. 

294 Ef enn eru vandamál varðandi rekstrarsamhæfi við lok tímabilsins skal rannsóknarstofan, sem er ábyrg fyrir prófunum 
á rekstrarsamhæfi, í samstarfi við hlutaðeigandi framleiðendur og gerðarviðurkenningaryfirvöld, sem gáfu út 
samsvarandi virknivottorð, greina orsakir vandans í tengslum við rekstrarsamhæfi og ákvarða fyrir hvern 
framleiðanda, sem hlut á að máli, hvaða breytingar hann þurfi að gera. Leitin að tæknilausnum skal taka í mesta lagi 
tvo mánuði og ef engin sameiginleg lausn finnst skal framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við rannsóknarstofuna 
sem er ábyrg fyrir prófunum á rekstrarsamhæfi, ákveða hvaða búnaður og kort fái endanlegt rekstrarsamhæfisvottorð 
og greina frá ástæðum þess. 

295 Öllum beiðnum um prófanir á rekstrarsamhæfi, sem rannsóknarstofan skráir frá lokum fjögurra mánaða tímabilsins 
eftir að fyrsta bráðabirgðavottorðið fyrir rekstrarsamhæfi hefur verið gefið út og til dagsins sem framkvæmdastjórnin 
ákveður og um getur í kröfu 294, skal frestað þar til upprunalegu vandamálin varðandi rekstrarsamhæfi hafa verið 
leyst. Þessar beiðnir skal síðan afgreiða í röð eftir skráningu þeirra. 
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1. INNGANGUR 
 
Í þessum viðbæti eru tilgreind gagnasnið, gagnastök og gagnaskipan sem er notuð í skráningarbúnaðinum og 
ökuritakortunum. 
 
1.1. Aðferð við skilgreiningu gagnataga 
 
Við skilgreiningu á gagnatögum í þessum viðbæti er stuðst við Abstract Syntax Notation One (ASN.1). Á þennan hátt 
er hægt að skilgreina einföld gögn og gagnaskipan án þess að tilgreina sérstaka flutningsmálskipan (kóðunarreglur) 
sem miðast við notkunarforrit og umhverfi.  
 
ASN.1-tagheiti eru í samræmi við ISO/IEC 8824-1. Þetta felur í sér: 
 
— að merking gagnatagsins kemur, þar sem hægt er, fram í heitunum sem valin eru,   
 
— að þegar gagnatagið er samsafn af öðrum gagnatögum er heiti gagnatagsins samt sem áður stök röð af rittáknum í 

stafrófsröð sem hefst á stórum staf, en stórir stafir eru þó einnig notaðir inni í heitinu til að ljá samsvarandi 
merkingu,   

 
— að yfirleitt eru heiti gagnataganna tengd heiti þeirra gagnataga sem þau eru smíðuð úr, búnaðinum þar sem gögnin 

eru geymd og aðgerðinni sem tengist gögnunum. 
 
Ef ASN.1-tag hefur þegar verið skilgreint sem hluti af öðrum staðli og ef það skiptir máli fyrir notkun 
skráningarbúnaðarins verður þetta ASN.1-tag skilgreint í þessum viðbæti. 
 
Til að gefa kost á nokkrum tegundum af kóðunarreglum einskorðast sum ASN.1-tögin í þessum viðbæti við 
kennimerki á tilteknu gildissviði. Kennimerkin á gildissviðinu eru skilgreind í 3. lið. 
 
 
1.2. Tilvísanir 
 

Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum viðbæti: 

ISO 639 Code for the representation of names of languages. 1. útg.: 1988 

EN 726-3 Identification cards systems — Telecommunications integrated circuit(s) cards and 
terminals — 3: hluti Application independent card requirements. Desember 1994 

ISO 3779 Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) — Content and structure. 3. útg.: 
1983 

ISO/IEC 7816-5 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with 
contacts — 5. hluti Numbering system and registration procedure for application 
identifiers. 1. útg.: 1994 + 1. breyting: 1996 

ISO/IEC 8824-1 Information technology — Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1): Specification of basic 
notation. 2. útg.: 1998 

ISO/IEC 8825-2 Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding 
Rules (PER). 2. útg.: 1998 

ISO/IEC 8859-1 Information technology — 8 bit single-byte coded graphic character sets — Part 1: Latin 
alphabet No 1. 1. útg.: 1998 

ISO/IEC 8859-7 Information technology — 8 bit single-byte coded graphic character sets — 7. hluti 
Latin/Greek alphabet. 1. útg.: 1987 

ISO 16844-3 Road vehicles — Tachograph systems — Motion Sensor Interface. WD 3-20/05/99. 
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2. SKILGREININGAR GAGNATAGA 
 

Að því er varðar eftirfarandi gagnatög felur sjálfgildið „óskráð“ eða „ekki viðeigandi“ í sér að fylla gagnastakið með 
'FF'-bætum. 

 

2.1. ActivityChangeInfo 

 

Þetta gagnatag gerir kleift að kóða, innan tveggja bæta orðs, raufarstöðu við 00.00 og/eða áhafnarstöðu ökumanns við 
00.00 og/eða breytingar á starfsathöfn og/eða breytingar á áhafnarstöðu og/eða breytingar á kortastöðu fyrir ökumann 
eða aðstoðarökumann. Þetta gagnatag tengist kröfum 084, 109a, 199 og 219. 

 

ActivityChangeInfo ::= OCTET STRING (SIZE(2)) 

 

Úthlutun gildis — Áttundarsamræming :'scpaattttttttttt'B (16 bitar) 
 
Fyrir skráningar í gagnaminni (eða stöðu kortaraufar): 

's'B Rauf: 

'0'B: ÖKUMAÐUR, 

'1'B: AÐSTOÐARÖKUMAÐUR, 

'c'B Áhafnarstaða: 

'0'B: EINN ÖKUMAÐUR, 

'1'B: ÁHÖFN 

'p'B Staða ökumannskorts (eða verkstæðiskorts) í viðeigandi rauf: 

'0'B: ÍSETT, kort er sett í, 

'1'B: EKKI ÍSETT, ekkert kort er sett í (eða kort er tekið út), 

'aa'B Starfsathöfn: 

'00'B: HLÉ/HVÍLD, 

'01'B: TILTÆKILEIKI 

'10'B: VINNA, 

'11'B: AKSTUR, 

'ttttttttttt'B Tími þegar skiptin verða: Fjöldi mínútna frá 00h00 á tilteknum degi. 
 

Fyrir skráningar á ökumannskort (eða verkstæðiskort) (og áhafnarstöðu): 

's'B Rauf (skiptir ekki máli þegar 'p' = 1, sjá þó athugasemd hér á eftir):  

'0'B: ÖKUMAÐUR, 

'1'B: 2. AÐSTOÐARÖKUMAÐUR, 

'c'B Áhafnarstaða (tilvikið 'p'= 0) eða  Næsta starfsathöfn sem fer fram (tilvikið 'p'= 1): 
'0'B: EINN ÖKUMAÐUR,   '0'B: ÓSKRÁÐ 

'1'B: ÁHÖFN,   '1'B: SKRÁÐ (= handskráð) 

'p'B Kortastaða: 

'0'B: ÍSETT, kortið er sett í skráningarbúnað, 

'1'B: EKKI ÍSETT, kortið hefur ekki verið sett í (eða kortið hefur verið tekið úr), 
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'aa'B Starfsathöfn (á ekki við þegar 'p' = 1 og 'c'= 0, sjá þó athugasemd hér á eftir):  

'00'B: HLÉ/HVÍLD, 

'01'B: TILTÆKILEIKI, 

'10'B: VINNA, 

'11'B: AKSTUR, 

'ttttttttttt'B Tími þegar skiptin verða: Fjöldi mínútna frá 00h00 á tilteknum degi. 

 

Athugasemd þegar um er að ræða tilvikið „úrtekt korts“:  

Þegar kortið hefur verið tekið úr: 

— er 's' viðeigandi og gefur til kynna raufina sem kortið er tekið úr, 

— skal stilla 'c' á 0, 

— skal stilla 'p' á 1, 

— skal 'aa' kóða yfirstandandi starfsathöfn sem er valin á þeim tíma. 

 Í kjölfar handvirkrar skráningar má skrifa síðar yfir bitana 'c' og 'aa' í orðinu (sem eru geymd á kortinu) til að 
endurspegla færsluna.  

2.2. Address 

Heimilisfang. 

address ::= SEQUENCE { 

codePage INTEGER (0..255), 

address OCTET STRING (SIZE(35)) 

} 

codePage tilgreinir þann hluta af ISO/IEC 8859 sem er notaður til að kóða heimilisfang, 

address er heimilisfang sem er kóðað í samræmi við ISO/IEC 8859-codePage. 

2.3. BCDString 

BCDString er notað til að tákna aukastaf í tvíundarkóðun (BCD). Þetta gagnatag er notað til að tákna einn aukastaf í 
hálfri áttund (4 bitar).  BCDString byggist á ISO/IEC 8824-1 'CharacterStringType'. 

BCDString ::= CHARACTER STRING (WITH COMPONENTS {}{ 

identification ( WITH COMPONENTS {}{ 

fixed PRESENT }) }) 

BCDString notar „hstring“-táknun. Sextándatölustafurinn lengst til vinstri skal vera mikilvægasta hálfa áttund fyrstu 
áttundarinnar. Til að búa til margfeldi áttunda skal bæta við núllum á eftir hálfu áttundunum eftir þörfum, frá hálfu 
áttundarstöðunni lengst til vinstri í fyrstu áttundinni. 

Eftirfarandi tölur eru leyfðar: 0, 1, … 9.  

2.4. CalibrationPurpose 

Kóði sem skýrir hvers vegna safn af kvörðunarfæribreytum var skráð. Þetta gagnatag tengist kröfum 097 og 098. 

CalibrationPurpose ::= OCTET STRING (SIZE(1)). 

 
Úthlutun gildis: 

'00'H frátekið gildi, 

'01'H virkjun: skráning þekktra kvörðunarfæribreyta þegar skráningarhluti ökuritans er virkjaður,   
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'02'H fyrsta uppsetning: fyrsta kvörðun skráningarhluta ökurita eftir virkjun hans, 

'03'H uppsetning: fyrsta kvörðun skráningarhluta ökurita í viðkomandi ökutæki, 

'04'H reglubundin skoðun. 
 
2.5. CardActivityDailyRecord 
 
Upplýsingar sem eru geymdar á korti og tengjast starfsathöfnum ökumanns á tilteknum almanaksdegi. Þetta gagnatag 
tengist kröfum 199 og 219. 
 
CardActivityDailyRecord ::= SEQUENCE { 
 
activityPreviousRecordLength INTEGER (0..CardActivityLengthRange), 

activityRecordLength INTEGER (0..CardActivityLengthRange), 
activityRecordDate TimeReal, 
activityDailyPresenceCounter DailyPresenceCounter, 
activityDayDistance Distance, 
activityChangeInfo SET SIZE(1..1 440) OF ActivityChangeInfo 

} 
 
activityPreviousRecordLength er heildarlengd skráninga dagsins á undan í bætum. Hámarksgildið er gefið miðað 
við lengd strengsins OCTET STRING sem inniheldur þessar skráningar (sjá CardActivityLengthRange, 3. lið). Þegar 
þessi skráning er elsta daglega skráningin skal stilla gildið fyrir activityPreviousRecordLength á 0. 
 
activityRecordLength er heildarlengd þessarar skráningar í bætum. Hámarksgildið er gefið miðað við lengd OCTET 
STRING sem inniheldur þessar skráningar. 
 
activityRecordDate er dagsetning skráningarinnar. 
 
activityDailyPresenceCounter er teljari sem heldur utan um daglega viðveru kortsins á viðkomandi degi. 
 
activityDayDistance er ekin heildarvegalengd þennan dag. 
 
activityChangeInfo er gagnasafn af ActivityChangeInfo fyrir ökumanninn þennan dag. Það getur innihaldið mest 
1440 gildi (ein breyting á starfsathöfn á mínútu). Þetta safn inniheldur alltaf activityChangeInfo með kóða sem sýnir 
áhafnarstöðu ökumanns kl. 00.00. 
 
2.6. CardActivityLengthRange 
 
Fjöldi bæta á ökumanns- eða verkstæðiskorti sem eru til ráðstöfunar til að geyma skráningar á starfsathöfnum 
ökumanns. 
 
CardActivityLengthRange ::= INTEGER(0..2

16
-1) 

 
Úthlutun gildis: sjá 3. lið. 
 
2.7. CardApprovalNumber 
 
Gerðarviðurkenningarnúmer kortsins. 
 
CardApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8)) 
 
Úthlutun gildis: ótilgreint. 
 
2.8. CardCertificate 
 
Vottorð fyrir dreifilykil korts. 
 
CardCertificate ::= Certificate. 
 
2.9. CardChipIdentification 
 
Upplýsingar sem eru geymdar á korti og tengjast sanngreiningu samrásar kortsins (krafa 191). 
 
CardChipIdentification ::= SEQUENCE { 

icSerialNumber OCTET STRING (SIZE(4)), 
icManufacturingReferences OCTET STRING (SIZE(4)) 

} 
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icSerialNumber er raðnúmer samrásar eins og það er skilgreint í EN 726-3. 

icManufacturingReferences er kennimerki framleiðanda samrásar og framleiðslueininga eins og skilgreint er í EN 
726-3. 
 
2.10. CardConsecutiveIndex 
 
Eintaksnúmer korts (skilgreining h). 
 
CardConsecutiveIndex ::= IA5String(SIZE(1)) 
 
Úthlutun gildis: (sjá þennan viðauka í VII. kafla) 
 
Röð hækkunar: '0,..., 9, A, , Z, a,   , z'.       
 
2.11. CardControlActivityDataRecord 
 
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða síðasta eftirlit sem ökumaðurinn hefur 
gengist undir (kröfur 210 og 225). 
 
CardControlActivityDataRecord ::= SEQUENCE { 

controlType controlType, 

controlTime TimeReal, 

controlCardNumber FullCardNumber, 

controlVehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification, 

controlDownloadPeriodBegin TimeReal, 

controlDownloadPeriodEnd TimeReal, 
} 

controlType er tegund eftirlitsins. 

controlTime er dagsetning og tími eftirlitsins. 

controlCardNumber er FullCardNumber eftirlitsmannsins sem sér um eftirlitið. 

controlVehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og eftirlitið 
fer fram. 

controlDownloadPeriodBegin og controlDownloadPeriodEnd er tímabilið, sem niðurflutningur nær til, ef um er að 
ræða niðurflutning. 

2.12. CardCurrentUse 

Upplýsingar um raunnotkun kortsins (krafa 212). 

CardCurrentUse ::= SEQUENCE { 

sessionOpenTime TimeReal, 

sessionOpenVehicle VehicleRegistrationIdentification 

} 

sessionOpenTime er tíminn þegar kortið er sett í með tilliti til yfirstandandi notkunar. Þetta gagnastak er stillt á núll 
þegar kortið er tekið úr. 

sessionOpenVehicle er auðkenni þess ökutækis sem er í notkun, stillt við ísetningu korts. Þetta gagnastak er stillt á 
núll þegar kortið er tekið út. 

2.13. CardDriverActivity 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða starfsathafnir ökumannsins (kröfur 199 og 219). 

CardDriverActivity ::= SEQUENCE 

activityPointerOldestDayRecord INTEGER(0..CardActivityLengthRange-1), 

activityPointerNewestRecord INTEGER (0..CardActivityLengthRange-1), 

activityDailyRecords OCTET STRING 
(SIZE(CardActivityLengthRange)) 

} 
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activityPointerOldestDayRecord tilgreinir upphaf geymslustaðar (fjöldi bæta frá upphafi strengsins) elstu 
heildarskráninguna fyrir daginn í activityDailyRecords-strengnum. Hámarksgildið er gefið miðað við lengd 
strengsins. 

activityPointerNewestRecord tilgreinir upphaf geymslustaðar (fjöldi bæta frá upphafi strengsins) nýjustu 
heildarskráninguna fyrir daginn í activityDailyRecords-strengnum. Hámarksgildið er gefið miðað við lengd 
strengsins. 

activityDailyRecords er tiltækt rými til að geyma gögn um starfsathafnir ökumanns (gagnaskipan: 
CardActivityDailyRecord) fyrir hvern almanaksdag sem kortið hefur verið notað.  

Úthlutun gildis: þessi áttundarstrengur er lotubundið fylltur með skráningum úr CardActivityDailyRecord. Við fyrstu 
notkun hefst geymsla við fyrsta bæti strengsins. Hver ný skráning bætist við þá sem fyrir er. Þegar strengurinn er 
fylltur er haldið áfram að geyma gögn við fyrsta bæti strengsins þótt rof verði innan gagnastaks.  Áður en nýjum 
gögnum um starfsathafnir er komið fyrir í strengnum (með því að stækka núverandi activityDailyRecord eða setja 
nýja) sem kemur í stað eldri gagna um starfsathafnir skal uppfæra activityPointerOldestDayRecord til samræmis við 
nýja staðsetningu elstu heildarskráningarinnar fyrir daginn og stilla skal activityPreviousRecordLength þessarar 
(nýju) elstu heildarskráningar fyrir daginn á 0.  

2.14. CardDrivingLicenceInformation 

Upplýsingar sem eru geymdar á ökumannskorti og tengjast gögnum um ökuskírteini korthafa (krafa 196). 

CardDrivingLicenceInformation ::= SEQUENCE { 

drivingLicenceIssuingAuthority Name, 

drivingLicenceIssuingNation NationNumeric, 

drivingLicenceNumber IA5String(SIZE(16)) 

} 

drivingLicenceIssuingAuthority er yfirvald sem ber ábyrgð á útgáfu ökuskírteinisins. 

drivingLicenceIssuingNation er ríkisfang yfirvaldsins sem gaf út ökuskírteinið. 

drivingLicenceNumber er númer ökuskírteinisins. 

2.15. CardEventData 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða sértilvik sem tengjast korthafa (kröfur 204 og 223). 

CardEventData ::= SEQUENCE SIZE(6) OF { 

cardEventRecords SET SIZE(NoOfEventsPerType) OF 
CardEventRecord 

} 

CardEventData er röð af cardEventRecords með hækkandi gildum af EventFaultType (nema skráningar á tilraunum 
til öryggisbrots sem er safnað saman í síðustu heild raðarinnar). 

cardEventRecords er safn skráninga á sérsértilvikum tiltekinnar gerðar (eða flokkur um tilraunir til öryggisbrots). 

2.16. CardEventRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða sérsértilvik sem tengist korthafa (kröfur 205 og 223). 

CardEventRecord ::= SEQUENCE { 

eventType EventFaultType, 

eventBegin Time TimeReal, 

eventEndTime TimeReal, 

eventVehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification 

} 
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eventType er tegund sértilviksins. 

eventBeginTime er dagsetning og tími upphafs sértilviks. 

eventEndTime er dagsetning og tími loka sértilviks. 

eventVehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og sértilvikið á sér stað. 

2.17. CardFaultData 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða bilanir sem tengjast korthafa (kröfur 207 og 223). 

CardFaultData ::= SEQUENCE SIZE(2) OF { 

cardFaultRecords SET SIZE(NoOfFaultsPerType) OF 
CardFaultRecord 

} 

CardFaultData er röð bilanaskráninga í skráningarbúnaðinum og á eftir fylgir safn bilanaskráninga varðandi kort. 

cardFaultRecords er safn bilanaskráninga í tilteknum bilanaflokki (skráningarbúnaður eða kort). 

2.18. CardFaultRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða bilun sem tengist korthafa (kröfur 208 og 223). 

CardFaultRecord ::= SEQUENCE { 

faultType EventFaultType, 

faultBeginTime TimeReal, 

faultEndTime TimeReal, 

faultVehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification 

} 

faultType er tegund bilunar. 

faultBeginTime er dagsetning og tími upphafs bilunar. 

faultEndTime er dagsetning og tími loka bilunar. 

faultVehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og bilunin átti sér stað. 

2.19. CardIccIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á korti og tengjast sanngreiningu samrásarkortsins (krafa 192). 

CardIccIdentification ::= SEQUENCE { 

clockStop OCTET STRING (SIZE(1)), 

cardExtendedSerialNumber ExtendedSerialNumber, 

cardApprovalNumber CardApprovalNumber 

cardPersonaliserID OCTET STRING (SIZE(1)), 

embedderIcAssemblerId OCTET STRING (SIZE(5)), 

icIdentifier OCTET STRING (SIZE(2)) 

} 

clockStop er klukkustöðvunarhamur eins og hann er skilgreindur í EN 726-3. 

cardExtendedSerialNumber er raðnúmer og framleiðslutilvísun samrásarkortsins samkvæmt skilgreiningu í EN 726-3 og 
samkvæmt nánari tilgreiningu í gagnatagi ExtendedSerialNumber. 

cardApprovalNumber er gerðarviðurkenningarnúmer kortsins. 

cardPersonaliserID er auðkenni þess sem á kortið samkvæmt skilgreiningu í EN 726-3. 
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embedderIcAssemblerId er kennimerki kortaframleiðanda/samrásar sem setur kortið saman samkvæmt skilgreiningu í EN 726-3. 

icIdentifier er kennimerki samrásar á kortinu og framleiðanda samrásar samkvæmt skilgreiningu í EN 726-3. 

2.20. CardIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á korti og varða sanngreiningu kortsins (kröfur 194, 215, 231, 235). 

CardIdentification ::= SEQUENCE 

cardIssuingMemberState NationNumeric, 

cardNumber CardNumber, 

cardIssuingAuthorityName Name, 

cardIssueDate TimeReal, 

cardValidityBegin TimeReal, 

cardExpiryDate TimeReal 

} 

cardIssuingMemberState er kóði aðildarríkisins sem gefur kortið út. 

cardNumber er kortnúmer viðkomandi korts. 

cardIssuingAuthorityName er heiti yfirvaldsins sem gaf kortið út. 

cardIssueDate tilgreinir daginn sem kortið var gefið út handa viðkomandi korthafa. 

cardValidityBegin er fyrsti gildisdagur kortsins. 

cardExpiryDate er síðasti gildisdagur kortsins. 

2.21. CardNumber 

Kortnúmer samkvæmt skilgreiningu g. 

CardNumber ::= CHOICE { 

SEQUENCE { 

driverIdentification IA5String(SIZE(14)), 

cardReplacementIndex CardReplacementIndex, 

cardRenewalIndex CardRenewalIndex 

} 

SEQUENCE { 

ownerIdentification IA5String(SIZE(13)), 

cardConsecutiveIndex CardConsecutiveIndex, 

cardReplacementIndex CardReplacementIndex, 

cardRenewalIndex CardRenewalIndex 
} 

} 

driverIdentification er ótvírætt auðkenni ökumanns í aðildarríki. 

ownerIdentification er ótvírætt auðkenni fyrirtækis eða verkstæðis eða eftirlitsstofnunar í aðildarríki. 

cardConsecutiveIndex er eintaksnúmer korts. 

cardReplacementIndex er samritsnúmer korts. 

cardRenewalIndex er útgáfunúmer korts. 

Fyrsta röð í valinu er hentug til að kóða númer ökumannskorts, önnur röðin er hentug til að kóða númer verkstæðis-, 
eftirlits- og fyrirtækiskorts. 

2.22. CardPlaceDailyWorkPeriod 

Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða staði þar sem akstursdagur hefst og/eða 
endar (kröfur 202 og 221). 
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CardPlaceDailyWorkPeriod ::= SEQUENCE { 

placePointerNewestRecord INTEGER (0..NoOfCardPlaceRecords-1), 

placeRecords  SET SIZE (NoOfCardPlaceRecords) OF PlaceRecord 

} 

placePointerNewestRecord er stuðull síðustu, uppfærðu staðarskráningarinnar. 

Úthlutun gildis: tala, sem samsvarar teljara fyrir staðarskráningu, sem hefst á '0' þegar staðarskráningarnar koma 
fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni. 

placeRecords er safn skráninga sem innihalda upplýsingar varðandi þá staði sem skráðir eru inn. 

2.23. CardPrivateKey 

Einkalykill korts. 

CardPrivateKey ::= RSAKeyPrivateExponent. 

2.24. CardPublicKey 

Dreifilykill korts. 

CardPublicKey ::= PublicKey. 

2.25. CardRenewalIndex 

Útgáfunúmer korts (skilgreining i). 

CardRenewalIndex ::= IA5String(SIZE(1)). 

Úthlutun gildis: (sjá VII. kafla í þessum viðauka). 

 '0' Fyrsta útgáfa. 

Röð hækkunar: '0,… , 9, A, …, Z'. 

  

2.26. CardReplacementIndex 

Eintaksnúmer korts (skilgreining j). 

CardReplacementIndex ::= IA5String(SIZE(1)) 

Úthlutun gildis: (sjá þennan viðauka í VII. kafla). 

'0' '0' Upprunalegt kort. 

Röð hækkunar: '0, …, 9, A, …, Z'. 

 

2.27. CardSlotNumber 

 

Kóði til að greina á milli tveggja raufa í skráningarhluta ökutækis. 
CardSlotNumber ::= INTEGER { 

driverSlot (0), 

co-driverSlot (1) 
} 
Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint. 

 

2.28. CardSlotsStatus 

 

Kóði sem tilgreinir þá gerð korta sem sett hefur verið í kortaraufirnar tvær í skráningarhluta ökutækis. 

 
CardSlotsStatus ::= OCTET STRING (SIZE(1)) 
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Úthlutun gildis — Áttundarsamræming:'ccccdddd'B: 

'cccc'B auðkenni kortagerðarinnar sem er ísett í rauf fyrir aðstoðarökumannskort, 

'dddd'B auðkenni kortagerðarinnar sem er ísett í rauf fyrir ökumannskort, 

með eftirfarandi auðkenniskóðum: 

'0000'B ekkert kort er ísett, 

'0001'B ökumannskort er ísett, 

'0010'B verkstæðiskort er ísett, 

'0011'B eftirlitskort er ísett, 

'0100'B fyrirtækiskort er ísett. 

2.29. CardStructureVersion 

Kóði sem tilgreinir þá útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð á ökuritakorti.  

CardStructureVersion ::= OCTET STRING (SIZE(2)) 

Úthlutun gildis: 'aabb'H: 

'aa'H Stuðull fyrir breytingar á gagnaskipan, 

'bb'H Stuðull fyrir breytingar varðandi notkun gagnastaka sem eru skilgreind fyrir gagnaskipan sem fæst með 
háa bætinu. 

 
2.30. CardVehicleRecord 
 
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða notkunartímabil ökutækis á almanaksdegi 
(kröfur 197 og 217). 
 
CardVehicleRecord ::= SEQUENCE { 

vehicleOdometerBegin OdometerShort, 

vehicleOdometerEnd OdometerShort, 

vehicleFirstUse TimeReal, 

vehicleLastUse TimeReal, 

vehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification, 

vuDataBlockCounter VuDataBlockCounter 
} 

vehicleOdometerBegin er staða kílómetramælis ökutækisins við upphaf notkunartímabils ökutækisins. 

vehicleOdometerBegin er staða kílómetramælis ökutækisins við lok notkunartímabils ökutækisins. 

vehicleFirstUse er dagsetning og tími upphafs notkunartímabils ökutækisins. 

vehicleLastUse er dagsetning og tími loka notkunartímabils ökutækisins. 

vehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð. 

vuDataBlockCounter er staða VuDataBlockCounter við síðusta niðurflutning gagna um notkunartímabil ökutækisins. 

2.31. CardVehiclesUsed 

Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða ökutækin sem korthafinn hefur notað 
(kröfur 197 og 217). 

CardVehiclesUsed := SEQUENCE { 

vehiclePointerNewestRecord INTEGER(0..NoOfCardVehicleRecords-1), 

cardVehicleRecords SET SIZE(NoOfCardVehicleRecords)OF 
CardVehicleRecord 

}
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vehiclePointerNewestRecord er stuðull síðustu, uppfærðu ökutækisskráningarinnar. 

Úthlutun gildis: tala, sem samsvarar teljara fyrir ökutækisskráningu, sem hefst á '0' þegar ökutækisskráningarnar 
koma fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni. 

cardVehicleRecords er safn skráninga sem innihalda upplýsingar um ökutæki sem eru notuð. 

2.32. Certificate 

Vottorð fyrir dreifilykil sem vottunaryfirvald gefur út. 

Vottorð ::= OCTET STRING (SIZE(194)) 

Úthlutun gildis: stafræn undirskrift með hlutaheimt af CertificateContent samkvæmt 11. viðbæti, „sameiginlegar 
öryggisaðferðir“: Signature (undirskrift) (128 bæti) || Public Key remainder (leifar af dreifilykli) (58 bæti) || 
Certification Authority Reference (tilvísun vottunaryfirvalds) (8 bæti). 

2.33. CertificateContent 

Efni (á skýru máli) vottorðs fyrir dreifilykil samkvæmt 11. viðbæti, „sameiginlegar öryggisaðferðir“. 

CertificateContent ::= SEQUENCE { 

certificateProfileIdentifier INTEGER(0..255), 

certificationAuthorityReference KeyIdentifier, 

certificateHolderAuthorisation CertificateHolderAuthorisation, 

certificateEndOfValidity TimeReal, 

certificateHolderReference KeyIdentifier, 

publicKey PublicKey 

} 

certificateProfileIdentifier er útgáfa samsvarandi vottorðs. 

Úthlutun gildis: '01h' fyrir þessa útgáfu. 

CertificationAuthorityReference sanngreinir vottunaryfirvaldið sem gefur vottorðið út. Það vísar einnig til 
dreifilykils þessa vottunaryfirvalds. 

certificateHolderAuthorisation tilgreinir rétt handhafa vottorðsins. 

certificateEndOfValidity er sú dagsetning þegar vottorðið hættir að gilda í stjórnsýslulegu tilliti. 

certificateHolderReference sanngreinir handhafa vottorðsins. Það vísar einnig til dreifilykils hans. 

publicKey er dreifilykillinn sem er vottaður með þessu vottorði. 

2.34. CertificateHolderAuthorisation 

Sanngreining á rétti handhafa vottorðsins. 

CertificateHolderAuthorisation ::= SEQUENCE { 

tachographApplicationID OCTET STRING(SIZE(6)) 

equipmentType EquipmentType 

} 

tachographApplicationID er kennimerki fyrir notkunarforrit ökuritans. 

Úthlutun gildis: 'FFh' '54h' '41h' '43h' '48h' '4Fh'. Þetta kennimerki fyrir notkunarforrit er verndað, óskráð 
notkunarforritskennimerki í samræmi við ISO/IEC 7816-5. 

equipmentType er auðkenni fyrir þá gerð búnaðar sem vottorðið er ætlað fyrir. 

Úthlutun gildis: í samræmi við gagnatag Equipmentype. 0 ef um er að ræða vottorð frá aðildarríki. 
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2.35. CertificateRequestID 

Ótvírætt auðkenni varðandi beiðni um vottorð. Einnig er hægt að nota það sem kennimerki fyrir dreifilykil 
skráningarhluta ökuritans ef raðnúmer skráningarhlutans, sem lykillinn er ætlaður fyrir, er ekki þekkt á þeim tíma 
þegar gengið er frá vottorðinu.  

CertificateRequestID ::= SEQUENCE { 

requestSerialNumber INTEGER(0..2
32
-1) 

requestMonthYear BCDString(SIZE(2)) 

crIdentifier OCTET STRING(SIZE(1)) 

manufacturerCode ManufacturerCode 

} 

requestSerialNumber er raðnúmer fyrir beiðni um vottorð sem er einkennandi fyrir framleiðandann og mánuðinn 
hér á eftir. 

requestMonthYear er auðkenni mánaðar og árs þegar beiðni um vottorð er lögð fram. 

Úthlutun gildis: tvíundarkóðun mánaðar (tveir tölustafir) og árs (tveir síðustu tölustafirnir). 

crIdentifier: er kennimerki til að aðgreina beiðni um vottorð frá framlengdu raðnúmeri. 

Úthlutun gildis: 'FFh'. 

manufacturerCode: er talnakóði framleiðandans sem leggur fram beiðni um vottorðið. 

2.36. CertificationAuthorityKID 

Kennimerki dreifilykils vottunaryfirvalds (aðildarríkis eða evrópsks vottunaryfirvalds). 

CertificationAuthorityKID ::= SEQUENCE { 

nationNumeric NationNumeric 

nationAlpha NationAlpha 

keySerialNumber INTEGER(0..255) 

additionalInfo OCTET STRING(SIZE(2)) 

caIdentifier OCTET STRING(SIZE(1)) 

} 

nationNumeric er innlendur talnakóði vottunaryfirvaldsins. 

nationAlpha er innlendur alstafakóði vottunaryfirvaldsins. 

keySerialNumber er raðnúmer sem greinir á milli mismunandi lykla vottunaryfirvaldsins ef lyklum er breytt. 

additionalInfo er tveggja bæta svæði fyrir viðbótarkóðun (sérstakt fyrir vottunaryfirvaldið). 

caIdentifier er kennimerki til að aðgreina lykilkenni vottunaryfirvalds frá öðrum lykilkennum. 

Úthlutun gildis: '01h'. 

2.37. CompanyActivityData 

Upplýsingar sem eru geymdar á fyrirtækiskorti og tengjast starfsathöfnum sem eru framkvæmdar með kortinu (krafa 
237). 

CompanyActivityData ::= SEQUENCE { 

companyPointerNewestRecord INTEGER(0..NoOfCompanyActivityRecords-1), 

companyActivityRecords SET SIZE(NoOfCompanyActivityRecords) OF 

companyActivityRecord SEQUENCE { 

companyActivityType CompanyActivityType, 

companyActivity Time TimeReal, 

cardNumberInformation FullCardNumber, 
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vehicleRegistrationInformation VehicleRegistrationIdentification, 

downloadPeriodBegin TimeReal, 

downloadPeriodEnd TimeReal 

} 

} 

companyPointerNewestRecord er stuðull síðustu uppfærðu companyActivityRecord. 

Úthlutun gildis: tala sem samsvarar teljara fyrir skráningu á starfsathöfnum í fyrirtæki sem hefst á '0' þegar skráning 
á starfsathöfnum í fyrirtæki kemur fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni. 

companyActivityRecords er safn af skráningum á öllum starfsathöfnum í fyrirtæki. 

companyActivityRecord er röð af upplýsingum varðandi eina tegund af starfsathöfn í fyrirtæki. 

companyActivityType er tegund starfsathafnar í fyrirtæki. 

companyActivityTime er dagsetning og tími starfsathafnar í fyrirtæki. 

cardNumberInformation er númer þess korts sem gögn eru niðurflutt af og aðildarríkið þar sem kortið er gefið út, ef 
um það er að ræða. 

vehicleRegistrationInformation er skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og þar sem 
gögn ökutækisins hafa verið niðurflutt eða þeim læst eða þau opnuð. 

downloadPeriodBegin og downloadPeriodEnd er tímabilið sem niðurflutningur úr skráningarhluta ökurita nær til, ef 
um það er að ræða. 

2.38. CompanyActivityType 

Kóði sem sýnir starfsathöfn sem er framkvæmd á vegum fyrirtækis með því að nota fyrirtækiskort. 

CompanyActivityType ::= INTEGER { 

card downloading (1), 

VU downloading (2), 

VU lock-in (3), 

VU lock-out (4). 

} 

2.39. CompanyCardApplicationIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á fyrirtækiskorti og tengjast sanngreiningu notkunarforrits kortsins (krafa 190). 

CompanyCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE { 

typeOfTachographCardId EquipmentType, 

cardStructureVersion CardStructureVersion, 

noOfCompanyActivityRecords NoOfCompanyActivityRecords 

} 

typeOfTachographCardId tilgreinir gerð kortsins sem notuð er. 

cardStructureVersion tilgreinir útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð í kortinu. 

noOfCompanyActivityRecords er fjöldi skráninga á starfsathöfnum í fyrirtæki sem hægt er að geyma á kortinu. 

2.40. CompanyCardHolderIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á fyrirtækiskorti og tengjast sanngreiningu korthafa (krafa 236). 

CompanyCardHolderIdentification ::= SEQUENCE { 

companyName Name, 

companyAddress Address, 

cardHolderPreferredLanguage Language 

} 
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companyName er heiti fyrirtækisins sem er handhafi kortsins. 

companyAddress er heimilisfang fyrirtækisins sem er handhafi kortsins. 

cardHolderPreferredLanguage er tungumálið sem korthafinn kýs að nota. 

2.41. ControlCardApplicationIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á eftirlitskorti og tengjast sanngreiningu notkunarforrits kortsins (krafa 190). 

ControlCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE { 

typeOfTachographCard Id EquipmentType, 

cardStructureVersion Card StructureVersion, 

noOfControlActivityRecords NoOfControlActivityRecords 

} 

typeOfTachographCardId tilgreinir gerð kortsins sem notuð er. 

cardStructureVersion tilgreinir útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð í kortinu. 

noOfCompanyActivityRecords tilgreinir fjölda skráninga á eftirlitsathöfnum sem hægt er að geyma á kortinu. 

2.42. ControlCardControlActivityData 

Upplýsingar sem eru geymdar á eftirlitskorti og varða eftirlitsathöfn sem er framkvæmd með kortinu (krafa 233). 

ControlCardControlActivityData ::= SEQUENCE { 

controlPointerNewestRecord INTEGER(0..NoOfControlActivityRecords-1), 

controlActivityRecords SET SIZE(NoOfControlActivityRecords) OF 

controlActivityRecord SEQUENCE { 

controlType ControlType, 

controlTime TimeReal, 

controlledCardNumber FullCardNumber, 

controlledVehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification, 

controlDownloadPeriod Begin TimeReal, 

controlDownloadPeriod End TimeReal 

} 

} 

controlPointerNewestRecord er stuðull fyrir síðustu, uppfærðu skráninguna á eftirlitsathöfn. 

Úthlutun gildis: tala sem samsvarar teljara fyrir skráningu á eftirlitsathöfn sem hefst á '0' þegar skrá yfir 
eftirlitsathöfn kemur fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni. 

controlActivityRecords er safn allra skráninga á eftirlitsathöfnum. 

controlActivityRecord er röð af upplýsingum sem varða eina tegund eftirlits. 

controlType er tegund eftirlitsins. 

controlTime er dagsetning og tími eftirlitsins. 

controlledCardNumber er númer þess korts sem er undir eftirliti og aðildarríkið þar sem kortið er gefið út. 

controlVehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og eftirlitið fór fram. 

controlDownloadPeriodBegin og controlDownloadPeriodEnd er tímabilið sem niðurflutningur nær að lokum til. 

2.43. ControlCardHolderIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á eftirlitskorti og tengjast sanngreiningu á korthafa (krafa 232). 
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ControlCardHolderIdentification ::= SEQUENCE { 

controlBodyName Name, 

controlBodyAddress Address, 

cardHolderName HolderName, 

cardHolderPreferredLanguage Language 

} 

controlBodyName er heiti eftirlitsstofnunar korthafans. 

controlBodyAddress er heimilisfang eftirlitsstofnunar korthafans. 

cardHolderName er nafn og eiginnafn eða -nöfn handhafa eftirlitskortsins. 

cardHolderPreferredLanguage er tungumálið sem korthafinn kýs að nota. 

2.44. ControlType 

Kóði sem sýnir þær starfsathafnir sem framkvæmdar eru við eftirlit. Þetta gagnatag tengist kröfum 102, 210 og 225. 

ControlType ::= OCTET STRING (SIZE(1)) 

Úthlutun gildis — Áttundarsamræming:'cvpdxxxx'B (8 bitar) 

'c'B niðurflutningur gagna af korti, 

'0'B: kort sem gögn eru ekki niðurflutt af við þessa eftirlitsathöfn, '1'B: kort sem gögn eru 
niðurflutt af við þessa eftirlitsathöfn, 

'v'B  niðurflutningur gagna úr skráningarhluta ökurita, 

'0'B: gögn sem eru ekki flutt úr skráningarhluta ökutækis við þessa eftirlitsathöfn: '1'B: gögn sem 
eru niðurflutt úr skráningarhluta ökurita við þessa eftirlitsathöfn, 

'p'B  prentun: 

'0'B: engin prentun fer fram meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur, 

'1'B: prentun fer fram meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur, 

'd'B birting á skjá: 

 '0'B: engin birting á skjá meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur, 

'1'B: '1'B: birting á skjá meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur, 

'xxxx'B ekki notað. 

 

2.45. CurrentDateTime 

Núverandi dagsetning og tími skráningarbúnaðarins. 

CurrentDateTime ::= TimeReal 

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint. 

2.46. DailyPresenceCounter 

Teljari sem er geymdur á ökumanns- eða verkstæðiskorti og hækkar um einn fyrir hvern almanaksdag kortsins sem 
það hefur verið ísett í skráningarhluta ökurita. Þetta gagnatag tengist kröfum 199 og 219. 

DailyPresenceCounter ::= BCDString(SIZE(2)) 

Úthlutun gildis: hlaupandi númer með hámarksgildinu 9 999, og síðan hefst talning aftur frá 0. Þegar kortið er gefið 
út í fyrsta sinn er talan stillt á 0.  
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2.47. Datef 

Dagsetning sett fram í prenttæku, tölulegu formi.  

Datef ::= SEQUENCE { 

year BCDString(SIZE(2)), 

month BCDString(SIZE(1)), 

day BCDString(SIZE(1)) 

} 

Value assignment: 

yyyy Ár 

mm Mánuður 

dd Dagur 

'00000000'H  gefur skýrt til kynna að ekki er um neina dagsetningu að ræða. 

2.48. Distance 

Ekin vegalengd (reiknuð út frá tveimur mismunandi gildum kílómetramælis ökutækis í kílómetrum). 

Distance ::= INTEGER(0..2
16
-1) 

Úthlutun gildis: tvíund án formerkis. Gildi í kílómetrum á bilinu frá 0 til 9 999 km. 

2.49. DriverCardApplicationIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á ökumannskorti og tengjast sanngreiningu notkunarforrits kortsins (krafa 190). 

DriverCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE { 

typeOfTachographCardId EquipmentType, 

cardStructureVersion CardStructureVersion, 

noOfEventsPerType NoOfEventsPerType, 

noOfFaultsPerType NoOfFaultsPerType, 

activityStructureLength CardActivityLengthRange, 

noOfCardVehicleRecords NoOfCardVehicleRecords, 

noOfCardPlaceRecords NoOfCardPlaceRecords 

} 

typeOfTachographCardId tilgreinir gerð kortsins sem er notuð. 

cardStructureVersion tilgreinir útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð á kortinu. 

noOfEventsPerType er fjöldi sértilvika fyrir hverja gerð sértilviks sem hægt er að skrá á kortið. 

noOfFaultsPerType er fjöldi bilana fyrir hverja gerð bilana sem hægt er að skrá á kortið. 

activityStructureLength sýnir fjölda bæta sem eru tiltæk til að geyma skráningar á starfsathöfnum. 

noOfCardVehicleRecords er fjöldi ökutækisskráninga sem hægt er að geyma á kortinu. 

noOfCardPlaceRecords er fjöldi staða sem hægt er að skrá á kortið. 

2.50. DriverCardHolderIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á ökumannskorti og tengjast sanngreiningu á korthafa (krafa 195). 

DriverCardHolderIdentification ::= SEQUENCE { 

cardHolderName HolderName, 

cardHolderBirth Date Datef, 

cardHolderPreferred Language Language 

} 
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cardHolderName er nafn og eiginnafn eða -nöfn handhafa ökumannskortsins. 

cardHolderBirthDate er fæðingardagur handhafa ökumannskortsins. 

cardHolderPreferredLanguage er tungumálið sem korthafinn kýs að nota. 

2.51. EntryTypeDailyWorkPeriod 

Kóði sem greinir á milli upphafs og loka færslu að því er varðar stað þar sem akstursdagur hefst eða endar og skilyrði 
færslunnar. 

EntryTypeDailyWorkPeriod ::= INTEGER 

Begin, related time = card insertion time or time of entry (0), 

End, related time = card withdrawal time or time of entry (1), 

Begin, related time manually entered (start time) (2), 

End, related time manually entered (end of work period) (3), 

Begin, related time assumed by VU (4), 

End, related time assumed by VU (5) 

} 

Úthlutun gildis: samkvæmt ISO/IEC 8824-1. 

2.52. EquipmentType 

Kóði til að greina á milli mismunandi gerðar búnaðar fyrir notkunarforrit ökurita. 

EquipmentType ::= INTEGER(0..255) 

- - Reserved (0), 

- - Driver Card (1), 

- - Workshop Card (2), 

- - Control Card (3), 

- - Company Card (4), 

- - Manufacturing Card (5), 

- - Vehicle Unit (6), 

- - Motion Sensor (7), 

- - RFU (8..255) 

Úthlutun gildis: samkvæmt ISO/IEC 8824-1. 

0-gildið er frátekið í þeim tilgangi að tilnefna aðildarríki eða Evrópu á CHA-sviði vottorða. 

2.53. EuropeanPublicKey 

Evrópskur dreifilykill. 

EuropeanPublicKey ::= PublicKey. 

2.54. EventFaultType 

Kóði sem ákvarðar sértilvik eða bilun. 

EventFaultType ::= OCTET STRING (SIZE(1)). 

Úthlutun gildis: 

'0x'H Almenn sértilvik. 

'00'H Engar frekari upplýsingar. 

'01'H Ísetning ógilds korts. 

'02'H Kortaósamrýmanleiki. 

'03'H Tímaskörun. 

'04'H Akstur án viðeigandi korts. 

'05'H Ísetning korts við akstur. 

'06'H Síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt. 

'07'H Hraðabrot. 
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'08'H Rof á straumi. 

'09'H Villa í hreyfigögnum. 

'0A'H til '0F'H (reserved for future use, geymist til síðari nota). 

'1x'H Sértilvik um tilraunir til öryggisbrots að því er varðar skráningarhluta ökurita.  

'10'H Engar frekari upplýsingar. 

'11'H Sannvottun hreyfinema brást. 

'12'H Sannvottun ökuritakorts brást. 

'13'H Óleyfileg breyting á hreyfinema. 

'14'H Heilleikavilla í ílagsgögnum korts. 

'15'H Heilleikavilla í notendagögnum sem geymd eru. 

'16'H Villa í innri gagnaflutningi. 

'17'H Óleyfileg opnun hlífar. 

'18'H Skemmdarverk á vélbúnaði. 

'19'H til '1F'H Geymist til síðari nota. 

'2x'H Tilvik um tilraun til öryggisbrots að því er varðar nema.  

'20'H Engar frekari upplýsingar. 

'21'H Sannvottun brást. 

'22'H Heilleikavilla í gögnum sem geymd eru. 

'23'H Villa í innri gagnaflutningi. 

'24'H Óleyfileg opnun hlífar. 

'25'H Skemmdarverk á vélbúnaði. 

'26'H til '2F'H Geymist til síðari nota. 

'3x'H Bilun í skráningarbúnaði. 

'30'H Engar frekari upplýsingar. 

'31'H Innri bilun í skráningarhluta ökurita. 

'32'H Bilun í prentara. 

'33'H Bilun í skjá. 

'34'H Truflun í niðurflutningi gagna. 

'35'H Bilun í nema. 

'36'H til '3F'H Geymist til síðari nota. 

'4x'H Bilun í korti. 

'40'H Engar frekari upplýsingar. 

'41'H til '4F'H Geymist til síðari nota. 

'50'H til '7F'H Geymist til síðari nota. 

'80'H til 'FF'H Sértækt að því er varðar framleiðanda. 

2.55. EventFaultRecordPurpose 

Kóði sem skýrir hvers vegna sértilvik eða bilun hefur verið skráð. 
EventFaultRecordPurpose ::= OCTET STRING (SIZE(1)). 
Úthlutun gildis: 

'00'H Eitt af 10 síðustu sértilvikum eða bilunum. 

'01'H Lengsta sértilvikið á einum af 10 síðustu dögunum sem sértilvikið átti sér stað. 

'02'H Eitt af fimm lengstu sértilvikum síðustu 365 daga. 

'03'H Síðasta sértilvikið á einum af 10 síðustu dögunum sem sértilvikið átti sér stað. 

'04'H Alvarlegasta sértilvikið á einum af 10 síðustu dögunum sem sértilvikið átti sér stað. 

'05'H Eitt af fimm alvarlegustu sértilvikum síðustu 365 daga. 

'06'H Fyrsta sértilvikið eða bilunin sem átti sér stað eftir síðustu kvörðun. 

'07'H Virkt, yfirstandandi sértilvik eða bilun. 

'08'H til '7F'H Geymist til síðari nota. 

'80'H til 'FF'H Sértækt að því er varðar framleiðanda. 
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2.56. ExtendedSerialNumber 

Ótvírætt auðkenni búnaðarins. Einnig er hægt að nota það sem kennimerki dreifilykils fyrir búnað.  

ExtendedSerialNumber ::= SEQUENCE { 

serialNumber INTEGER(0..2
32
-1) 

monthYear BCDString(SIZE(2)) 

type OCTET STRING(SIZE(1)) 

manufacturerCode ManufacturerCode 

} 

serialNumber er raðnúmer búnaðarins sem er sérstakt fyrir framleiðandann, gerð búnaðarins og mánuðinn hér á eftir. 

monthYear er auðkenni framleiðslumánaðar og -árs (eða úthlutunar raðnúmers). 

Úthlutun gildis: tvíundarkóðun mánaðar (tveir tölustafir) og árs (tveir síðustu tölustafirnir). 

type er kennimerki fyrir gerð búnaðarins. 

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar framleiðanda með FFh' sem frátekið gildi. 

manufacturerCode:  er talnakóði framleiðanda búnaðarins. 

2.57. FullCardNumber 

Kóði sem sanngreinir ökuritakort fullkomlega. 

FullCardNumber ::= SEQUENCE { 

cardType EquipmentType, 

cardIssuingMemberState NationNumeric, 

cardNumber CardNumber 

} 

cardType er gerð ökuritakortsins. 

cardIssuingMemberState er kóði aðildarríkisins sem gaf kortið út. 

cardNumber er kortnúmerið. 

2.58. HighResOdometer 

Staða kílómetramælis í ökutækinu: Heildarvegalengd sem ökutækið ekur meðan á þessari aðgerð stendur. 

HighResOdometer ::= INTEGER(0..2
32
-1) 

Úthlutun gildis: tvíund án formerkis. Gildi gefið upp í 1/200 km á bilinu frá 0 til 21 055 406 km. 

2.59. HighResTripDistance 

Vegalengd sem ekin er alla eða hluta ferðarinnar. 

HighResTripDistance ::= INTEGER(0..2
32
-1) 

Úthlutun gildis: tvíund án formerkis. Gildi gefið upp í 1/200 km á bilinu frá 0 til 21 055 406 km. 

2.60. HolderName 

Kenninafn og eiginnafn eða -nöfn korthafa. 

HolderName ::= SEQUENCE { 

holderSurname Name, 

holderFirstNames Name 

} 
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holderSurname er kenninafn handhafans. Þetta kenninafn felur ekki í sér neina titla. 

Úthlutun gildis: Þegar ekki er um að ræða persónulegt kort inniheldur holderSurname sömu upplýsingarnar og 
companyName, workshopName eða controlBodyName. 

 holderFirstNames er eiginnafn eða -nöfn og upphafsstafir handhafans. 

2.61. K-ConstantOfRecordingEquipment 

Fasti skráningarbúnaðarins (skilgreining m). 

K-ConstantOfRecordingEquipment ::= INTEGER(0..2
16
-1) 

Úthlutun gildis: Púlsar á kílómetra á bilinu frá 0 til 64 255 púlsar/km. 

2.62. KeyIdentifier 

Ótvírætt kennimerki dreifilykils sem er notað til að vísa til og velja lykilinn. Það sanngreinir einnig handhafa 
lykilsins. 

KeyIdentifier ::= CHOICE { 

extendedSerialNumber ExtendedSerialNumber, 

certificateRequestID CertificateRequestID, 

certificationAuthorityKID CertificationAuthorityKID 

} 

Fyrsti kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils skráningarhluta ökuritakorts. 

Annar kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils skráningarhluta ökurita (þegar raðnúmer skráningarhluta ökurita 
er ekki þekkt á þeim tíma sem gengið er frá vottorðinu). 

Þriðji kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils aðildarríkis. 

2.63. L-TyreCircumference 

Virkt ummál hjólbarða (skilgreining u). 

L-TyreCircumference ::= INTEGER(0..2
16
-1) 

Úthlutun gildis: tvíund án formerkis. Gildi gefið upp í 1/8 mm á bilinu frá 0 til 8 031 mm. 

2.64. Language 

Kóði fyrir tungumál. 

Language ::= IA5String(SIZE(2)) 

Úthlutun gildis: tveggja bókstafa kóði með lágstöfum samkvæmt ISO 639. 

2.65. LastCardDownload 

Dagsetning og tími sem eru geymd á ökumannskorti við síðasta niðurflutning gagna af korti (í öðrum tilgangi en 
vegna eftirlits). Hægt er að uppfæra þessi gögn með skráningarhluta ökurita eða einhverjum öðrum kortalesara.  

LastCardDownload ::= TimeReal 

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint. 

2.66. ManualInputFlag 

Kóði sem sanngreinir hvort korthafi hafi við ísetningu korts fært starfsathafnir inn handvirkt eða ekki (krafa 081). 
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ManualInputFlag ::= INTEGER { 
noEntry (0) 
manualEntries (1) 

} 

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint. 

2.67. ManufacturerCode 

Kóði sem sanngreinir framleiðanda. 

ManufacturerCode ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: 

 
'00'H Engar upplýsingar tiltækar 
'01'H Frátekið gildi 
'02'H .. '0F'H Geymist til síðari nota 
'10'H ACTIA 
'11'H .. '17'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafni sem hefst á 'A' 
'18'H .. '1F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafni sem hefst á 'B' 
'20'H .. '27'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'C' 
'28'H .. '2F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'D' 
'30'H .. '37'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'E' 
'38'H .. '3F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'F' 
'40'H Giesecke & Devrient GmbH 
'41'H GEM plus 
'42'H .. '47'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'G' 
'48'H .. '4F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'H' 
'50'H .. '57'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'I' 
'58'H .. '5F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'J' 
'60'H .. '67'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'K' 
'68'H .. '6F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'L' 
'70'H .. '77'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'M' 
'78'H .. '7F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'N' 
'80'H OSCARD 
'81'H .. '87'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'O' 
'88'H .. '8F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'P' 
'90'H .. '97'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'Q' 
'98'H .. '9F'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'R' 
'A0'H SETEC 
'A1'H SIEMENS VDO 
'A2'H STONERIDGE 
'A3'H .. 'A7'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'S' 
'AA'H TACHOCONTROL 
'AB'H .. 'AF'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'T' 
'B0'H .. 'B7'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafn sem hefst á 'U' 
'B8'H .. 'BF'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafni sem hefst á 'V' 
'C0'H .. 'C7'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafni sem hefst á 'W' 
'C8'H .. 'CF'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafni sem hefst á 'X' 
'D0'H .. 'D7'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafni sem hefst á 'Y' 
'D8'H .. 'DF'H Frátekið fyrir framleiðendur með nafni sem hefst á 'Z' 

2.68. MemberStateCertificate 

Vottorð fyrir dreifilykil aðildarríkis sem evrópska vottunaryfirvaldið gefur út. 

MemberStateCertificate ::= Certificate 
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2.69. MemberStatePublicKey 

Dreifilykill aðildarríkis. 

MemberStatePublicKey ::= PublicKey. 

2.70. Name 

Heiti. 

Name ::= SEQUENCE { 
codePage INTEGER (0..255), 
name OCTET STRING (SIZE(35)) 

} 

codePage tilgreinir þann hluta af ISO/IEC 8859 sem er notaður til að kóða heitið, 

name er heiti sem er kóðað í samræmi við ISO/IEC 8859-codePage. 

2.71. NationAlpha 

Tilvísun í stafrófsröð til lands í samræmi við hefðbundna kóðun landa á landsmerki sem er límt á bíla og/eða kóðun 
sem er notuð í alþjóðlega samræmdum tryggingaskjölum fyrir bíla (grænu skírteini). 

NationAlpha ::= IA5String(SIZE(3)) 

Úthlutun gildis: 
'   '  Engar upplýsingar tiltækar. 
'A '  Austurríki 
'Al ' Albanía 
'AND ' Andorra 
'ARM' Armenía 
'AZ ' Aserbaídsjan 
'B ' Belgía 
'BG ' Búlgaría 
'BIH ' Bosnía og Hersegóvína 
'BY ' Hvíta-Rússland  
'CH ' Sviss 
'CY ' Kýpur 
'CZ ' Tékkland 
'D ' Þýskaland 
'DK ' Danmörk 
'E ' Spánn 
'EST ' Eistland 
'F ' Frakkland 
'FIN ' Finnland 
'FL ' Liechtenstein 
'FR ' Færeyjar 
'UK ' Breska konungsríkið, Alderneyja, Guernseyja, Jersey, Mön, Gíbraltar 
'GE ' Georgía 
'GR ' Grikkland 
'H ' Ungverjaland 
'HR ' Króatía 
'I ' Ítalía 
'IRL ' Írland 
'IS ' Ísland 
'KZ ' Kasakstan 
'L ' Lúxemborg 
'LT ' Litháen 
'LV ' Lettland 
'M ' Malta 
'MC ' Mónakó 
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'MD ' Lýðveldið Moldóva 
'MK ' Makedónía 
'N ' Noregur 
'NL ' Holland 
'P ' Portúgal 
'PL ' Pólland 
'RO ' Rúmenía 
'RSM ' San Marínó 
'RUS ' Sambandsríkið Rússland 
'S ' Svíþjóð 
'SK ' Slóvakía 
'SLO ' Slóvenía 
'TM ' Túrkmenistan 
'TR ' Tyrkland 
'UA ' Úkraína 
'V ' Vatíkanið 
'YU ' Júgóslavía 
'UNK ' Óþekkt 
'EC ' Evrópubandalagið 
'EUR ' Önnur lönd í Evrópu 
'WLD' Önnur lönd í heiminum 

2.72. NationNumeric 

Töluleg tilvísun til lands. 

NationNumeric ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: 
Engar frekari upplýsingar (00)H, 
- -  Austurríki (01)H, 
- -  Albanía (02)H, 
- -  Andorra (03)H, 
- -  Armenía (04)H, 
- -  Aserbaídsjan (05)H, 
- -  Belgía (06)H, 
- -  Búlgaría (07)H, 
- -  Bosnía og Hersegóvína (08)H, 
- -  Hvíta-Rússland (09)H, 
- -  Sviss (0A)H, 
- -  Kýpur (0B)H, 
- -  Tékkland (0C)H, 
- -  Þýskaland (0D)H, 
- -  Danmörk (0E)H, 
- -  Spánn (0F)H, 
- -  Eistland (10)H, 
- -  Frakkland (11)H, 
- -  Finnland (12)H, 
- -  Liechtenstein (13)H, 
- -  Færeyjar (14)H, 
- -  Breska konungsríkið (15)H, 
- -  Georgía (16)H, 
- -  Grikkland (17)H, 
- -  Ungverjaland (18)H, 
- -  Króatía (19)H, 
- -  Ítalía (1A)H, 
- -  Írland (1B)H, 
- -  Ísland (1C)H,
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- -  Kasakstan (1D)H, 
- -  Lúxemborg (1E)H, 
- - Litháen (1F)H, 
- -  Lettland (20)H, 
- -  Malta (21)H, 
- -  Mónakó (22)H, 
- -  Lýðveldið Moldóva (23)H, 
- -  Makedónía (24)H, 
- -  Noregur (25)H, 
- -  Belgía (26)H, 
- -  Portúgal (27)H, 
- -  Pólland (28)H, 
- -  Rúmenía (29)H, 
- -  San Marínó (2A)H, 
- -  Sambandsríkið Rússland (2B)H, 
- -  Svíþjóð (2C)H, 
- -  Slóvakía (2D)H, 
- -  Slóvenía (2E)H, 
- -  Túrkmenistan (2F)H, 
- -  Tyrkland (30)H, 
- -  Úkraína (31)H, 
- -  Vatíkanið (32)H, 
- -  Júgóslavía (33)H, 
--  Geymt til síðari nota. (34..FC)H, 
- -  Evrópubandalagið (FD)H, 
- -  Önnur lönd í Evrópu (FE)H, 
- -  Önnur lönd í heiminum (FF)H 
2.73. NoOfCalibrationRecords 

Fjöldi kvörðunarskráninga sem hægt er að geyma á verkstæðiskortinu. 
NoOfCalibrationRecords ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: sjá 3. lið. 

2.74. NoOfCalibrationsSinceDownload 

Teljari sem sýnir fjölda kvarðana sem hafa verið framkvæmdar með verkstæðiskorti eftir síðasta niðurflutning gagna 
af kortinu (krafa 230). 
NoOfCalibrationsSinceDownload ::= INTEGER(0..2

16
-1), 

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint. 

2.75. NoOfCardPlaceRecords 

Fjöldi staðarskráninga sem ökumanns- eða verkstæðiskort getur geymt. 
NoOfCardPlaceRecords ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: sjá 3. lið. 

2.76. NoOfCardVehicleRecords 

Fjöldi skráninga varðandi ökutæki sem eru í notkun og verkstæðiskort getur geymt. 
NoOfCardVehicleRecords ::= INTEGER(0..2

16
-1) 

Úthlutun gildis: sjá 3. lið. 

2.77. NoOfCompanyActivityRecords 

Fjöldi skráninga á starfsathöfnum í fyrirtæki sem fyrirtækiskort getur geymt. 
NoOfCompanyActivityRecords ::= INTEGER(0..2

16
-1) 

Úthlutun gildis: sjá 3. lið. 
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2.78. NoOfControlActivityRecords 

Fjöldi skráninga á eftirlitsathöfnum sem eftirlitskort getur geymt. 

NoOfControlActivityRecords ::= INTEGER(0..2
16
-1) 

Úthlutun gildis: sjá 3. lið. 

2.79. NoOfEventsPerType 

Fjöldi sértilvika fyrir hverja tegund þeirra sem kort getur geymt. 

NoOfEventsPerType ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: sjá 3. lið. 

2.80. NoOfFaultsPerType 

Fjöldi bilana fyrir hverja tegund þeirra sem kort getur geymt. 

NoOfFaultsPerType ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: sjá 3. lið.  

2.81. OdometerValueMidnight 

Staða kílómetramælis ökutækisins á miðnætti tiltekins dags (krafa 090). 

OdometerValueMidnight ::= OdometerShort 

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint. 

2.82. OdometerShort 

Staða kílómetramælis ökutækisins í styttu formi. 

OdometerShort ::= INTEGER(0..2
24
-1) 

Úthlutun gildis: táknlaus tvíund. Gildi í km fyrir mælisviðið frá 0 til 9 999 999 km. 

2.83. OverspeedNumber 

Fjöldi hraðabrotatilvika eftir að síðasta eftirlit með hraðabrotum var framkvæmt. 

OverspeedNumber ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: 0 táknar að ekkert hraðabrotatilvik hafi átt sér stað eftir að síðasta eftirlit með hraðabrotum var 
framkvæmt, 1 táknar að eitt hraðabrotatilvik hafi átt sér stað eftir að síðasta eftirlit með hraðabrotum var framkvæmt. 
255 táknar að 255 eða fleiri hraðabrotatilvik hafi átt sér stað eftir að síðasta eftirlit með hraðabrotum var framkvæmt. 

2.84. PlaceRecord 

Upplýsingar sem varða stað þar sem akstursdagur hefst og eða endar (kröfur 087, 202, 221). 

PlaceRecord ::= SEQUENCE { 

entryTime TimeReal, 

entryTypeDailyWorkPeriod EntryTypeDailyWorkPeriod, 

dailyWorkPeriod Country NationNumeric, 

dailyWorkPeriodRegion RegionNumeric, 

vehicleOdometerValue OdometerShort 

} 

entryTime er dagsetning og tími að því er varðar færsluna. 

entryTypeDailyWorkPeriod er tegund færslunnar. 

dailyWorkPeriodCountry er landið sem er skráð. 

dailyWorkPeriodRegion er svæðið sem er skráð. 

vehicleOdometerValue er staða kílómetramælis á þeim tíma sem staður er skráður. 
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2.85. PreviousVehicleInfo 

Upplýsingar sem varða ökutækið sem ökumaður notaði þegar hann setur kortið sitt í skráningarhluta ökuritans (krafa 
081). 

PreviousVehicleInfo ::= SEQUENCE { 

vehicleRegistrationIdentification VehicleRegistrationIdentification, 

cardWithdrawalTime TimeReal 

} 

vehicleRegistrationIdentification er skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð. 

cardWithdrawalTime er dagsetning og tími úrtektar korts. 

2.86. PublicKey 

RSA-dreifilykill. 

PublicKey ::= SEQUENCE { 

rsaKeyModulus RSAKeyModulus, 

rsaKeyPublic Exponent RSAKeyPublicExponent 

} 

rsaKeyModulus er stuðull lykilparsins. 

rsaKeyPublicExponent er dreifiveldisvísir lykilparsins. 

2.87. RegionAlpha 

Tilvísun í stafrófsröð til svæðis innan tiltekins lands. 

RegionAlpha ::= IA5STRING(SIZE(3)) 

Value assignment: 
' ' Engar frekari upplýsingar 

Spánn: 

'AN ' Andalúsía 

'AR ' Aragón 

'AST ' Astúría 

'C ' Kantabría 

'CAT ' Katalónía 

'CL ' Kastilía-León 

'CM ' Kastilía-La-Mancha 

'CV ' Valensía 

'EXT ' Extremadura 

'G ' Galisía 

'IB ' Baleareyjar 

'IC ' Kanaríeyjar 

'LR ' La Rioja 

'M ' Madrid 

'MU '  Murcia 

'NA ' Navarra 

'PV ' País Vasco. 

2.88. RegionNumeric 

Töluleg tilvísun til svæðis innan tiltekins lands. 

RegionNumeric ::= OCTET STRING (SIZE(1)) 
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Úthlutun gildis: 

'00'H Engar frekari upplýsingar 

Spain: 

'01'H Andalúsía 

'02'H Aragón 

'03'H Astúría 

'04'H Kantabría 

'05'H Katalónía 

'06'H Kastilía-León 

'07'H Kastilía-La-Mancha 

'08'H Valensía 

'09'H Extremadura 

'0A'H Galisía 

'0B'H Baleareyjar 

'0C'H Kanaríeyjar 

'0D'H La Rioja 

'0E'H Madrid 

'0F'H Murcia 

'10'H Navarra 

'11'H País Vasco. 

2.89. RSAKeyModulus 

Stuðull RSA-lykilpars. 

RSAKeyModulus ::= OCTET STRING (SIZE(128)) 

Úthlutun gildis: ótilgreint. 

2.90. RSAKeyPrivateExponent 

Einkaveldisvísir fyrir RSA-lykilpar. 

RSAKeyPrivateExponent ::= OCTET STRING (SIZE(128)) 

Úthlutun gildis: ótilgreint. 

2.91. RSAKeyPublicExponent 

Dreifiveldisvísir fyrir RSA-lykilpar. 

RSAKeyPublicExponent ::= OCTET STRING (SIZE(8)) 

Úthlutun gildis: ótilgreint. 

2.92. SensorApprovalNumber 

Gerðarviðurkenningarnúmer nemans. 

SensorApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8)) 

Úthlutun gildis: ótilgreint. 

2.93. SensorIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar í hreyfinemanum og tengjast sanngreiningu hreyfinemans (krafa 077). 

SensorIdentification ::= SEQUENCE { 

sensorSerialNumber SensorSerialNumber, 

sensorApprovalNumber SensorApprovalNumber, 

sensorSCIdentifier SensorSCIdentifier, 

sensorOSIdentifier SensorOSIdentifier 

}
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sensorSerialNumber er útvíkkað raðnúmer hreyfinemans (þ.m.t. hlutarnúmer og framleiðandakóði). 

cardApprovalNumber er gerðarviðurkenningarnúmer hreyfinemans. 

sensorSCIdentifier er kennimerki  öryggisíhlutar hreyfinemans. 

sensorSCIdentifier er kennimerki stýrikerfis hreyfinemans. 

2.94. SensorInstallation 

Upplýsingar sem eru geymdar í hreyfinemanum og varða uppsetningu hreyfinemans (krafa 099). 

SensorInstallation ::= SEQUENCE { 

sensorPairingDateFirst SensorPairingDate, 

firstVuApprovalNumber VuApprovalNumber, 

firstVuSerialNumber VuSerialNumber, 

sensorPairingDateCurrent SensorPairingDate, 

currentVuApprovalNumber VuApprovalNumber, 

currentVUSerialNumber VuSerialNumber 

} 

sensorPairingDateFirst er dagsetning fyrstu tengingar hreyfinemans við skráningarhluta ökuritans. 

firstVuApprovalNumber er viðurkenningarnúmer fyrsta skráningarhluta ökuritans sem tengist hreyfinemanum. 

firstVuSerialNumber er raðnúmer fyrsta skráningarhluta ökuritans sem tengist hreyfinemanum. 

sensorPairingDateCurrent er dagsetning yfirstandandi tengingar hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans. 

currentVuApprovalNumber er viðurkenningarnúmer skráningarhluta ökuritans sem er tengdur við hreyfinemann. 

currentVUSerialNumber er raðnúmer skráningarhluta ökuritans sem er tengdur við hreyfinemann. 

2.95. SensorInstallationSecData 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða nauðsynleg öryggisgögn fyrir tengingu hreyfinema við 
skráningarhluta ökurita (krafa 214). 

SensorInstallationSecData ::= TDesSessionKey 

Úthlutun gildis: í samræmi við ISO 16844-3. 

2.96. SensorOSIdentifier 

Kennimerki stýrikerfis hreyfinemans. 

SensorOSIdentifier ::= IA5String(SIZE(2)) 

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar framleiðanda. 

2.97. SensorPaired 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sanngreiningu hreyfinemans sem er tengdur við 
skráningarhluta ökurita (krafa 079). 

SensorPaired ::= SEQUENCE { 

sensorSerialNumber SensorSerialNumber, 

sensorApprovalNumber SensorApprovalNumber, 

sensorPairingDateFirst SensorPairingDate 

}
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sensorSerialNumber er raðnúmer hreyfinemans sem er tengdur við skráningarhluta ökuritans. 

sensorApprovalNumber er viðurkenningarnúmer hreyfinemans sem er tengdur við skráningarhluta ökuritans. 

sensorPairingDateFirst er dagsetningin þegar hreyfineminn, sem nú er tengdur við skráningarhluta ökurita, var fyrst 
tengdur skráningarhluta ökurita. 

2.98. SensorPairingDate 

Dagsetning tengingar hreyfinemans við skráningarhluta ökurita. 

SensorPairingDate ::= TimeReal 

Úthlutun gildis: Ótilgreint. 

2.99. SensorSerialNumber 

Raðnúmer hreyfinemans. 

SensorSerialNumber ::= ExtendedSerialNumber: 

2.100. SensorSCIdentifier 

Kennimerki öryggisíhlutar hreyfinemans. 

SensorSCIdentifier ::= IA5String(SIZE(8)) 

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar framleiðanda íhlutar. 

2.101. Signature 

Stafræn undirskrift. 

Signature ::= OCTET STRING (SIZE(128)) 

Úthlutun gildis: Í samræmi við „sameiginlegar öryggisaðferðir“ í 11. viðbæti. 

2.102. SimilarEventsNumber 

Fjöldi svipaðra sértilvika á tilteknum degi (krafa 094). 

SimilarEventsNumber ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: 0 er ekki notað, 1 táknar að aðeins eitt sértilvik þessarar tegundar hafi komið upp og hafi verið geymt 
á þessum degi, 2 táknar að 2 sértilvik þessarar tegundar hafi komið upp á þessum degi (aðeins eitt hafi verið geymt), 
 255 táknar að 255 eða fleiri sértilvik þessarar tegundar hafi komið upp þennan dag. 

2.103. SpecificConditionType 

Kóði sem sanngreinir séraðstæður (kröfur 050b, 105a, 212a og 230a). 

SpecificConditionType ::= INTEGER(0..255) 

 

Úthlutun gildis: 

'00'H Geymist til síðari nota. 

'01'H Utan gildissviðs — Upphaf. 

'02'H Utan gildissviðs — Lok. 

'03'H Flutningur með ferju/lest. 

'04'H .. 'FF'H Geymist til síðari nota. 

2.104. SpecificConditionRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar á ökumannskorti, verkstæðiskorti eða skráningarhluta ökurita og varða séraðstæður 
(kröfur 105a, 212a og 230a). 
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SpecificConditionRecord ::= SEQUENCE { 

entryTime TimeReal, 

specificConditionType SpecificConditionType 

} 

entryTime er dagsetning og tími færslunnar. 

specificConditionType er kóðinn sem sanngreinir séraðstæður. 

2.105. Speed 

Hraði ökutækisins (km/klst.). 

Speed ::= INTEGER(0..255) 

Úthlutun gildis: Kílómetrar á klukkustund frá 0 til 220 km/klst. 

2.106. SpeedAuthorised 

Leyfilegur hámarkshraði ökutækisins (skilgreining bb). 

SpeedAuthorised ::= Speed. 

2.107. SpeedAverage 

Meðalhraði á fyrir fram skilgreindu tímabili (km/klst.). 

SpeedAverage ::= Speed. 

2.108. SpeedMax 

Mældur meðalhraði á fyrir fram skilgreindu tímabili. 

SpeedMax ::= Speed. 

2.109. TDesSessionKey 

Þrefaldur DES-lotulykill. 

TDesSessionKey ::= SEQUENCE { 

tDesKeyA OCTET STRING (SIZE(8)) 

tDesKeyB OCTET STRING (SIZE(8)) 

} 

Úthlutun gildis: Ekki frekar tilgreint. 

2.110. TimeReal 

Kóði fyrir sameinað dagsetningar- og tímasvið þar sem dagsetning og tími eru táknuð sem sekúndur frá 00h.00m.00s 
þann 1. janúar 1970 GMT. 

TimeReal{}{INTEGER:TimeRealRange}} ::= INTEGER(0..TimeRealRange) 

Úthlutun gildis — Áttundarsamræming: Fjöldi sekúndna frá miðnætti hins 1. janúar 1970 að heimstíma (GMT). 

Síðasta hugsanlega dagsetning og tími er á árinu 2106. 

2.111. TyreSize 

Táknun fyrir stærð hjólbarða. 

TyreSize ::= IA5String(SIZE(15)) 

Úthlutun gildis: í samræmi við tilskipun ráðsins 92/23 (EBE) Stjtíð. EB L 129, 31.3.1992, bls. 95. 
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2.112. VehicleIdentificationNumber 

Verksmiðjunúmer ökutækisins, sem vísar til ökutækisins í heild, venjulega raðnúmer eða grindarnúmer undirvagns. 

VehicleIdentificationNumber ::= IA5String(SIZE(17)) 

Úthlutun gildis: samkvæmt skilgreiningu í ISO 3779. 

2.113. VehicleRegistrationIdentification 

Auðkenni ökutækis, sérstakt fyrir Evrópu (skráningarnúmer ökutækis og aðildarríki). 

VehicleRegistrationIdentification ::= SEQUENCE { 

vehicleRegistrationNation NationNumeric, 

vehicleRegistrationNumber Vehicle RegistrationNumber 

} 

vehicleRegistrationNation er ríkið þar sem ökutækið er skráð. 

vehicleRegistrationNumber er skráningarnúmer ökutækisins. 

2.114. VehicleRegistrationNumber 

Skráningarnúmer ökutækisins. Skráningaryfirvald ökutækisins úthlutar skráningarnúmerinu.  

VehicleRegistrationNumber ::= SEQUENCE { 

codePage INTEGER (0..255), 

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13)) 

} 

codePage tilgreinir þann hluta af ISO/IEC 8859 sem er notaður til að kóða vehicleRegNumber, 

vehicleRegNumber er skráningarnúmer ökutækis sem er kóðað í samræmi við ISO/IEC 8859-codePage. 

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar land. 

2.115. VuActivityDailyData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða breytingar á starfsathöfnum og/eða breytingar á 
áhafnarstöðu og/eða breytingar á kortastöðu á tilteknum almanaksdegi (krafa 084) og raufarstöðu frá 00.00 á þeim 
degi. 

VuActivityDailyData ::= SEQUENCE { 

noOfActivityChanges INTEGER SIZE(0..1 440), 

activityChangeInfos SET SIZE(noOfActivityChanges) OF 
ActivityChangeInfo 

} 

noOfActivityChanges er fjöldi ActivityChangeInfo-orða í activityChangeInfos-safninu. 

activityChangeInfo er safn ActivityChangeInfo-orða sem eru geymd í skráningarhluta ökuritans fyrir viðkomandi dag. Það felur 
alltaf í sér tvö ActivityChangeInfo-orð sem tákna stöðu raufanna tveggja á tímanum 00.00 á viðkomandi degi. 

2.116. VuApprovalNumber 

Gerðarviðurkenningarnúmer skráningarhluta ökuritans. 

VuApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8)) 

Úthlutun gildis: Ótilgreint. 

2.117. VuCalibrationData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða kvarðanir í skráningarbúnaðinum (krafa 098). 

VuCalibrationData ::= SEQUENCE { 

noOfVuCalibrationRecords INTEGER(0..255), 

vuCalibrationRecords SET SIZE(noOfVuCalibrationRecords) OF 
VuCalibrationRecord 

}
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noOfVuCalibrationRecords er fjöldi skráninga í vuCalibrationRecords-safninu. 

vuCalibrationRecords er safn kvörðunarskráninga. 

2.118. VuCalibrationRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða kvörðun í skráningarbúnaðinum (krafa 098). 

VuCalibrationRecord ::= SEQUENCE { 

calibrationPurpose CalibrationPurpose, 

workshopName Name, 

workshopAddress Address, 

workshopCardNumber FullCardNumber, 

workshopCardExpiryDate TimeReal, 

vehicleIdentificationNumber VehicleIdentificationNumber, 

vehicleRegistrationIdentification VehicleRegistrationIdentification, 

wVehicleCharacteristicConstant W-VehicleCharacteristicConstant, 

kConstantOfRecordingEquipment K-ConstantOfRecordingEquipment, 

lTyreCircumference L-TyreCircumference, 

tyreSize TyreSize, 

authorisedSpeed SpeedAuthorised, 

oldOdometerValue OdometerShort, 

newOdometerValue OdometerShort, 

oldTimeValue TimeReal, 

newTimeValue TimeReal, 

nextCalibrationDate TimeReal 

} 

calibrationPurpose tilgreinir tilgang kvörðunar. 

workshopName, workshopAddress er heiti og heimilisfang verkstæðisins. 

workshopCardNumber sanngreinir verkstæðiskortið sem er notað við kvörðun. 

workshopCardExpiryDate er fyrningardagsetning kortsins. 

vehicleIdentificationNumber er verksmiðjunúmer ökutækisins. 

vehicleRegistrationIdentification inniheldur skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð. 

wVehicleCharacteristicConstant er einkennisstuðull ökutækisins. 

kConstantOfRecordingEquipment er fasti skráningarbúnaðarins. 

lTyreCircumference er virkt ummál hjólbarða. 

tyreSize er stærðartilgreining hjólbarðanna sem eru undir ökutækinu. 

authorisedSpeed er leyfilegur hraði ökutækisins. 

oldOdometerValue, newOdometerValue eru gömul og ný staða kílómetramælisins. 

oldOdometerValue, newOdometerValue eru gömul og ný dagsetningar- og tímagildi. 

nextCalibrationDate er dagsetning næstu kvörðunar af þeirri tegund sem er tilgreind í CalibrationPurpose og þar til 
bært eftirlitsyfirvald skal framkvæma. 

2.119. VuCardIWData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða kortaísetningar og -úrtektir ökumanns- eða 
verkstæðiskorta í skráningarhluta ökuritans (krafa 081). 

VuCardIWData ::= SEQUENCE { 
noOfIWRecords INTEGER(0..216-1), 
vuCardIWRecords  SETSIZE(noOfIWRecords) OF VuCardIWRecord 

} 
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noOfIWRecords er fjöldi skráninga í vuCardIWRecords-safninu. 

vuCardIWRecords er safn skráninga sem varða kortaísetningu og -úrtektir. 

2.120. VuCardIWRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða kortaísetningar og -úrtektir ökumanns- eða 
verkstæðiskorta í skráningarhluta ökuritans (krafa 081). 

VuCardIWRecord ::= SEQUENCE { 

cardHolderName HolderName, 

fullCardNumber FullCardNumber, 

cardExpiryDate TimeReal, 

cardInsertionTime TimeReal, 

vehicleOdometerValueAtInsertion OdometerShort, 

cardSlotNumber CardSlotNumber, 

cardWithdrawalTime TimeReal, 

vehicleOdometerValueAtWithdrawal OdometerShort, 

previousVehicleInfo PreviousVehicleInfo 

manualInputFlag ManualInputFlag 

} 

cardHolderName kenninafn og eiginnöfn korthafa ökumanns- eða verkstæðiskorts eins og þau eru geymd á kortinu. 

fullCardNumber er tegund kortsins, útgáfuaðildarríki og kortnúmer þess eins og það er geymt á kortinu. 

cardExpiryDate er fyrningardagsetning kortsins eins og hún er geymd á kortinu. 

cardInsertionTime er dagsetning og tími ísetningar. 

vehicleOdometerValueAtInsertion er staða kílómetramælis í ökutækinu við ísetningu korts. 

cardSlotNumber er raufin sem kortið er sett í. 

cardWithdrawalTime er dagsetning og tími úrtektar kortsins. 

vehicleOdometerValueAtWithdrawal er staða kílómetramælis í ökutækinu við úrtekt korts. 

previousVehicleInfo inniheldur upplýsingar um síðasta ökutæki sem ökumaðurinn notaði og geymdar eru á kortinu. 

manualInputFlag er kóði sem sanngreinir hvort korthafinn hafi skráð starfsathafnir ökumanns handvirkt víð ísetningu korts. 

2.121. VuCertificate 

Vottorð fyrir dreifilykil skráningarhluta ökurita. 

VuCertificate ::= Certificate 

2.122. VuCompanyLocksData 

Upplýsingar sem eru geymdar á fyrirtækiskorti og varða fyrirtækislása (krafa 104). 

VuCompanyLocksData ::= SEQUENCE { 

noOfLocks INTEGER(0..20), 

vuCompanyLocksRecords SET SIZE(noOfLocks) OF 
VuCompanyLocksRecord 

} 
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noOfLocks er fjöldi lása sem eru skráðir í vuCompanyLocksRecords. 

vuCompanyLocksRecords er safn skráninga á fyrirtækislásum. 

2.123. VuCompanyLocksRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða einn fyrirtækislás (krafa 104). 

VuCompanyLocksRecord ::= SEQUENCE { 

lockInTime TimeReal, 

lockOutTime TimeReal, 

companyName Name, 

companyAddress Address, 

companyCardNumber FullCardNumber 

} 

lockInTime, lockOutTime eru dagsetning og tími læsingar og opnunar. 

companyName, companyAddress eru heiti og heimilisfang fyrirtækisins sem tengist viðkomandi læsingu. 

companyCardNumber sanngreinir kortið sem er notað við læsinguna. 

2.124. VuControlActivityData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða eftirlit sem er framkvæmt með því að nota þennan 
skráningarhluta ökurita (krafa 102). 

VuControlActivityData ::= SEQUENCE { 

noOfControls INTEGER(0..20), 

vuControlActivityRecords SET SIZE(noOfControls) OF 
VuControlActivityRecord 

} 

noOfLocks er fjöldi eftirlitsathafna sem er skráður í vuControlActivityRecords. 

vuControlActivityRecords er safn skráninga á eftirlitsathafnir. 

2.125. VuControlActivityRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða eftirlitsathafnir sem eru framkvæmdar með því að 
nota þennan skráningarhluta ökurita (krafa 102). 

VuControlActivityRecord ::= SEQUENCE { 

controlType ControlType, 

controlTime TimeReal, 

controlCardNumber FullCardNumber, 

downloadPeriodBeginTime TimeReal, 

downloadPeriodEndTime TimeReal 

} 

controlType er tegund eftirlitsins. 

controlTime er dagsetning og tími eftirlitsins. 

ControlCardNumber sanngreinir eftirlitskortið sem er notað við eftirlitið. 

downloadPeriodBeginTime er upphafstími tímabilsins sem niðurflutningur nær til, ef um niðurflutning er að ræða. 

downloadPeriodEndTime er lokatími tímabilsins sem niðurflutningur nær til, ef um niðurflutning er að ræða. 

2.126. VuDataBlockCounter 

Teljari sem er geymdur á korti og sanngreinir eftir röð kortaísetningar og -úrtektir í skráningarhluta ökurita. 

VuDataBlockCounter ::= BCDString(SIZE(2)) 

Úthlutun gildis: Raðtala sem hefst aftur á núlli eftir að hafa náð hámarksgildinu 9 999. 

2.127. VuDetailedSpeedBlock 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða nákvæman hraða ökutækisins á einni mínútu sem 
ökutækið hefur verið á ferð (krafa 093). 
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VuDetailedSpeedBlock ::= SEQUENCE { 

speedBlockBeginDate TimeReal, 

speedsPerSecond SEQUENCE SIZE(60) OF Speed 

} 

controlTime er dagsetning og tími fyrsta hraðagildisins í bálknum. 

speedsPerSecond er mældur hraði í tímaröð á hverri sekúndu þeirrar mínútu sem hefst á speedBlockBeginDate (innifalið). 

2.128. VuDetailedSpeedData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða nákvæman hraða ökutækisins. 

VuDetailedSpeedData ::= SEQUENCE 

noOfSpeedBlocks INTEGER(0.216-1), 

vuDetailedSpeedBlocks SET SIZE(noOfSpeedBlocks) OF 
VuDetailedSpeedBlock 

} 

noOfSpeedBlocks er fjöldi hraðabálka í vuDetailedSpeedBlocks-safninu. 

vuDetailedSpeedBlocks er safn af bálkum með nákvæmum upplýsingum um hraða. 

2.129. VuDownloadablePeriod 

Elstu og nýjustu dagsetningar sem skráningarhluti ökurita geymir varðandi starfsathafnir ökumanns (kröfur 081, 084 
eða 087). 

VuDownloadablePeriod ::= SEQUENCE { 

minDownloadable Time TimeReal 

maxDownloadable Time TimeReal 

} 

minDownloadableTime er elsta dagsetning og tími sem eru geymd í skráningarhluta ökurita að því er varðar kortaísetningu, 
breytingu á starfsathöfn eða staðarfærslu.. 

maxDownloadableTime er síðasta dagsetning og tími sem eru geymd í skráningarhluta ökurita að því er varðar kortaúrtekt, 
breytingu á starfsathöfn eða staðarfærslu. 

2.130. VuDownloadActivityData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða síðasta niðurflutning gagna úr honum (krafa 105). 

VuDownloadActivityData ::= SEQUENCE { 

downloadingTime TimeReal, 

fullCardNumber FullCardNumberl, 

companyOrWorkshopName Name 

} 

downloadingTime er dagsetning og tími niðurflutningsins. 

ControlCardNumber sanngreinir kortið sem er notað til að heimila niðurflutninginn. 

companyOrWorkshopName er heiti fyrirtækisins eða verkstæðisins. 

2.131. VuEventData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða sértilvik (krafa 094 að undanskildu 
hraðabrotatilviki). 

VuEventData ::= SEQUENCE { 

noOfVuEvents  INTEGER(0..255), 

vuEventRecords  SET SIZE(noOfVuEvents) OF VuEventRecord 

} 

noOfActivityChanges er fjöldi skráðra sértilvika í vuEventRecords-safninu. 

vuEventRecords er safn sértilviksskráninga. 
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2.132. VuEventRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða sértilvik (krafa 094 að undanskildu 
hraðabrotatilviki). 

VuEventRecord ::= SEQUENCE { 

eventType EventFaultType, 

eventRecordPurpose EventFaultRecordPurpose, 

eventBeginTime TimeReal, 

eventEndTime TimeReal, 

cardNumberDriverSlotBegin FullCardNumberl, 

cardNumberCodriverSlotBegin FullCardNumberl, 

cardNumberDriverSlotEnd FullCardNumberl, 

cardNumberCodriverSlotEnd FullCardNumberl, 

similarEventsNumber SimilarEventsNumber 

} 

eventType er tegund sértilviksins. 

eventRecordPurpose er tilgangur þess að sértilvikið hefur verið skráð. 

eventBeginTime er dagsetning og tími upphafs sértilviks. 

eventEndTime er dagsetning og tími loka sértilviks. 

cardNumberDriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf sértilviks. 

cardNumberCodriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við upphaf sértilviks. 

cardNumberDriverSlotEnd sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við lok sértilviks. 

cardNumberCodriverSlotEnd sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við lok sértilviks. 

similarEventsNumber er fjöldi svipaðra sértilvika viðkomandi dag. 

Hægt er að nota þessa röð yfir öll önnur sértilvik en hraðabrot. 

2.133. VuFaultData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða bilanir (krafa 096). 

VuFaultData ::= SEQUENCE { 

noOfVuFaults  INTEGER(0..255), 

vuFaultRecords  SET SIZE(noOfVuFaults) OF VuFaultRecord 

} 

noOfVuFaults er fjöldi skráðra bilana í vuFaultRecords-safninu. 

vuFaultRecords er safn bilanaskráninga. 

2.134. VuFaultRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða bilun (krafa 096). 

VuFaultRecord ::= SEQUENCE { 

faultType EventFaultType, 

faultRecordPurpose EventFaultRecordPurpose, 

faultBeginTime TimeReal, 

faultEndTime TimeReal, 

cardNumberDriverSlotBegin FullCardNumberl, 

cardNumberCodriverSlotBegin FullCardNumberl, 

cardNumberDriverSlotEnd FullCardNumberl, 

cardNumberCodriverSlotEnd FullCardNumberl 

} 
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faultType er tegund bilunar í skráningarbúnaði. 

faultRecordPurpose er tilgangur þess að bilunin hefur verið skráð. 

faultBeginTime er dagsetning og tími upphafs bilunar. 

faultEndTime er dagsetning og tími loka bilunar. 

cardNumberDriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf bilunar. 

cardNumberCodriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við upphaf bilunar. 

cardNumberDriverSlotEnd sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við lok bilunar. 

cardNumberCodriverSlotEnd sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við lok bilunar. 

2.135. VuIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sanngreiningu hans (krafa 075). 

VuIdentification ::= SEQUENCE { 

vuManufacturerName VuManufacturerName, 

vuManufacturerAddress VuManufacturerAddress, 

vuPartNumber VuPartNumber, 

vuSerialNumber VuSerialNumber, 

vuSoftwareIdentification VuSoftwareIdentification, 

vuManufacturingDate VuManufacturingDate, 

vuApprovalNumber VuApprovalNumber 

} 

vuManufacturerName er nafn framleiðanda skráningarhluta ökuritans. 

vuManufacturerAddress er heimilisfang framleiðanda skráningarhluta ökuritans. 

vuPartNumber er hlutarnúmer skráningarhluta ökuritans. 

vuSerialNumber er raðnúmer skráningarhluta ökuritans. 

vuSoftwareIdentification auðkennir hugbúnaðinn sem er notaður í skráningarhluta ökuritans. 

vuManufacturingDate er framleiðsludagsetning skráningarhluta ökuritans. 

vuApprovalNumber er gerðarviðurkenningarnúmer skráningarhluta ökuritans. 

2.136. VuManufacturerAddress 

Heimilisfang framleiðanda skráningarhluta ökuritans. 

VuManufacturerAddress ::= Address 

Value assignment: ekki sértækt. 

2.137. VuManufacturerName 

Nafn framleiðanda skráningarhluta ökuritans. 

VuManufacturerName ::= Name 

Value assignment: ekki sértækt. 

2.138. VuManufacturingDate 

Framleiðsludagsetning skráningarhluta ökuritans. 

VuManufacturingDate ::= TimeReal 

Úthlutun gildis: Ótilgreint. 
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2.139. VuOverSpeedingControlData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða hraðabrotatilvik eftir að síðasta eftirlit varðandi 
hraðabrot var framkvæmt (krafa 095). 

VuOverSpeedingControlData ::= SEQUENCE { 

lastOverspeedControlTime TimeReal, 

firstOverspeedSince TimeReal, 

numberOfOverspeedSince OverspeedNumber 

} 

controlTime er dagsetning og tími síðasta eftirlits með hraðabrotum. 

firstOverspeedSince er dagsetning og tími fyrsta hraðabrotsins í kjölfar þessa eftirlits með hraðabrotum, 

numberOfOverspeedSince er fjöldi hraðabrotatilvika eftir að síðasta eftirlit með hraðabrotum var framkvæmt. 

2.140. VuOverSpeedingEventData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða hraðabrotatilvik (krafa 094). 

VuOverSpeedingEventData ::= SEQUENCE { 

noOfVuOverSpeedingEvents  INTEGER(0..255), 

vuOverSpeedingEventRecords  SET SIZE(noOfVuOverSpeedingEvents) OF 
VuOverSpeedingEventRecord 

} 

noOfVuOverSpeedingEvents er fjöldi skráðra sértilvika í vuOverSpeedingEventRecords-safninu. 

vuOverSpeedingEventRecords er safn hraðabrotaskráninga. 

2.141. VuOverSpeedingEventRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða hraðabrotatilvik (krafa 094). 

VuOverSpeedingEventRecord ::= SEQUENCE { 

eventType EventFaultType, 

eventRecordPurpose EventFaultRecordPurpose, 

eventBeginTime TimeReal, 

eventEndTime TimeReal, 

maxSpeedValue SpeedMax, 

averageSpeedValue SpeedAverage, 

cardNumberDriverSlotBegin FullCardNumberl, 

similarEventsNumber SimilarEventsNumber 

} 

eventType er tegund sértilviksins. 

eventRecordPurpose er tilgangur þess að sértilvikið hefur verið skráð. 

eventBeginTime er dagsetning og tími upphafs sértilviks. 

eventEndTime er dagsetning og tími loka sértilviks. 

maxSpeedValue er mældur hámarkshraði meðan sértilvikið varir. 

maxSpeedValue er meðalhraði sem er mældur meðan sértilvikið varir. 

cardNumberDriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf sértilviksins. 

similarEventsNumber er fjöldi svipaðra sértilvika þann dag. 

2.142. VuPartNumber 

Hlutarnúmer skráningarhluta ökuritans. 

VuPartNumber ::= IA5String(SIZE(16)) 

Úthlutun gildis: Sértækt fyrir framleiðanda skráningarhluta ökuritans. 
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2.143. VuPlaceDailyWorkPeriodData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða staði þar sem akstursdagur hefst eða endar (krafa 
087). 

VuPlaceDailyWorkPeriodData ::= SEQUENCE { 

noOfPlaceRecords  INTEGER(0..255), 

vuPlaceDailyWorkPeriodRecords  SET SIZE(noOfPlaceRecords) OF 
VuPlaceDailyWorkPeriodRecord 

} 

noOfPlaceRecords er fjöldi skráninga í vuPlaceDailyWorkPeriodRecords-safninu. 

vuPlaceDailyWorkPeriodRecords er safn staðarskráninga. 

2.144. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða stað þar sem akstursdagur hefst eða endar (krafa 
087). 

VuPlaceDailyWorkPeriodRecord ::= SEQUENCE { 

fullCardNumber FullCardNumberl, 

placeRecord PlaceRecord 

} 

fullCardNumber er tegund ökumannskortsins, útgáfuaðildarríki og kortnúmer. 

placeRecord inniheldur upplýsingarnar sem varða staðinn sem er skráður. 

2.145. VuPrivateKey 

Einkalykill skráningarhluta ökurita. 

VuPrivateKey ::= RSAKeyPrivateExponent 

2.146. VuPublicKey 

Dreifilykill skráningarhluta ökurita. 

VuPublicKey ::= PublicKey 

2.147. VuSerialNumber 

Raðnúmer skráningarhluta ökurita (krafa 075). 

VuSerialNumber ::= ExtendedSerialNumber 

2.148. VuSoftInstallationDate 

Dagsetning uppsetningar hugbúnaðarútgáfu fyrir skráningarhluta ökuritans. 

VuSoftInstallationDate ::= TimeReal 

Úthlutun gildis: Ótilgreint. 

2.149. VuSoftwareIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða uppsetta hugbúnaðinn (krafa 096). 

VuSoftwareIdentification ::= SEQUENCE { 

vuSoftwareVersion VuSoftwareVersion, 

vuSoftInstallationDate VuSoftInstallationDate 

} 

vuSoftwareVersion er númer hugbúnaðarútgáfunnar fyrir skráningarhluta ökuritans. 

vuSoftInstallationDate er dagsetning uppsetningar hugbúnaðarútgáfunnar. 
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2.150. VuSoftwareVersion 

Númer hugbúnaðarútgáfu skráningarhluta ökuritans. 

VuSoftwareVersion ::= IA5String(SIZE(4)) 

Úthlutun gildis: Ótilgreint. 

2.151. VuSpecificConditionData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða séraðstæður. 

VuSpecificConditionData ::= SEQUENCE { 

noOfSpecificConditionRecords  INTEGER(0..216-1) 

specificConditionRecords  SET SIZE (noOfSpecificConditionRecords) OF 
SpecificConditionRecord 

} 

noOfSpecificConditionRecords er fjöldi skráninga í specificConditionRecords-safninu. 

specificConditionRecords er safn skráninga varðandi séraðstæður. 

2.152. VuTimeAdjustmentData 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða tímastillingar sem fara fram utan reglubundinnar 
kvörðunar (krafa 101). 

VuTimeAdjustmentData ::= SEQUENCE { 

noOfVuTimeAdjRecords  INTEGER(0..6), 

vuTimeAdjustmentRecords  SET SIZE(noOfVuTimeAdjRecords) OF 
VuTimeAdjustmentRecords 

} 

noOfVuTimeAdjRecords er fjöldi skráninga í vuCardIWRecords-safninu. 

vuTimeAdjustmentRecords er safn skráninga á tímastillingum. 

2.153. VuTimeAdjustmentRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða tímastillingu sem fer fram utan reglubundinnar 
kvörðunar (krafa 101). 

VuTimeAdjustmentRecord ::= SEQUENCE { 

oldTimeValue TimeReal, 

newTimeValue TimeReal, 

workshopName Name, 

workshopAddress Address, 

workshopCardNumber FullCardNumberl 

} 

oldTimeValue, newTimeValue eru gömul og ný dagsetningar- og tímagildi. 

workshopName, workshopAddress er heiti og heimilisfang verkstæðisins. 

workshopCardNumber sanngreinir verkstæðiskortið sem er notað við tímastillingu. 

2.154. W-VehicleCharacteristicConstant 

Einkennisstuðull ökutækis (skilgreining k)). 

W-VehicleCharacteristicConstant ::=  INTEGER(0..2
16
-1)) 

Úthlutun gildis: Púlsar á kílómetra fyrir mælisviðið frá 0 til 64 255 púlsar/km. 
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2.155. WorkshopCardApplicationIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða sanngreiningu á notkunarforriti kortsins (krafa 190). 

WorkshopCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE { 

typeOfTachographCardId EquipmentType, 

cardStructureVersion CardStructureVersion, 

noOfEventsPerType NoOfEventsPerType, 

noOfFaultsPerType NoOfFaultsPerType, 

activityStructureLength CardActivityLengthRange, 

noOfCardVehicleRecords NoOfCardVehicleRecords, 

noOfCardPlaceRecords NoOfCardPlaceRecords, 

noOfCalibrationRecords NoOfCalibrationRecords 

} 

typeOfTachographCardId tilgreinir tegund kortsins sem er notuð. 

cardStructureVersion tilgreinir útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð á kortinu. 

noOfEventsPerType er fjöldi sértilvika miðað við tegund sértilviks sem hægt er að skrá á kortið. 

noOfFaultsPerType er fjöldi bilana fyrir hverja tegund bilana sem hægt er að skrá á kortið. 

activityStructureLength sýnir fjölda tiltækra bæta til að geyma skráningar á starfsathöfnum. 

noOfCardVehicleRecords er fjöldi ökutækisskráninga sem hægt er að geyma á kortinu. 

noOfCardPlaceRecords er fjöldi staða sem hægt er að skrá á kortið. 

noOfCardVehicleRecords er fjöldi kvörðunarskráninga sem hægt er að geyma á kortinu. 

2.156. WorkshopCardCalibrationData 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða starfsathafnir á verkstæði sem eru gerðar með kortinu (krafa 
227 og 229). 

WorkshopCardCalibrationData ::= SEQUENCE { 

calibrationTotalNumber  INTEGER(0..216-1), 

calibrationPointerNewestRecord  INTEGER(0..NoOfCalibrationRecords-1), 

calibrationRecords  SET SIZE(NoOfCalibrationRecords) OF 
WorkshopCardCalibrationRecord 

} 

calibrationTotalNumber er heildarfjöldi kvarðana sem hægt er að framkvæma með kortinu. 

calibrationPointerNewestRecord er stuðull síðustu, uppfærðu kvörðunarskráningarinnar. 

Úthlutun gildis: tala sem samsvarar teljara í kvörðunarskráningu og hefst á „0“ þegar kvörðunarskráningarnar koma 
fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni. 

calibrationRecords er safn skráninga sem innihalda upplýsingar um kvörðun og/eða tímastillingu. 

2.157. WorkshopCardCalibrationRecord 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða kvörðun sem er framkvæmd með kortinu (krafa 227). 

WorkshopCardCalibrationRecord ::= SEQUENCE { 

calibrationPurpose CalibrationPurpose, 

vehicleIdentificationNumber VehicleIdentificationNumber, 

vehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification, 

wVehicleCharacteristicConstant W-VehicleCharacteristicConstant, 

kConstantOfRecordingEquipment K-ConstantOfRecordingEquipment, 

lTyreCircumference L-TyreCircumference, 

tyreSize TyreSize, 



24.2.2005  Nr. 9/269EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

authorisedSpeed SpeedAuthorised, 

oldOdometerValue OdometerShort, 

newOdometerValue OdometerShort, 

oldTimeValue TimeReal, 

newTimeValue TimeReal, 

nextCalibrationDate TimeReal, 

vuPartNumber VuPartNumber, 

vuSerialNumber VuSerialNumber, 

sensorSerialNumber SensorSerialNumber 

} 

calibrationPurpose er tilgangur kvörðunar. 

vehicleIdentificationNumber er verksmiðjunúmer ökutækis. 

vehicleRegistration inniheldur skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð. 

wVehicleCharacteristicConstant er einkennisstuðull ökutækisins. 

kConstantOfRecordingEquipment er fasti skráningarbúnaðarins. 

lTyreCircumference er virkt ummál hjólbarða. 

tyreSize er stærðartilgreining hjólbarðanna sem eru undir ökutækinu. 

authorisedSpeed er leyfilegur hraði ökutækisins. 

oldOdometerValue, newOdometerValue er gömul og ný staða kílómetramælisins. 

oldTimeValue, newTimeValue eru gömul og ný dagsetningar- og tímagildi. 

nextCalibrationDate er dagsetning næstu kvörðunar af þeirri tegund sem er tilgreind í CalibrationPurpose sem þar til bært 
eftirlitsyfirvald á að framkvæma. 

vuPartNumber, vuSerialNumber og sensorSerialNumber eru gagnastök fyrir auðkenni skráningarbúnaðarins. 

2.158. WorkshopCardHolderIdentification 

Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða sanngreiningu korthafa (krafa 216). 

WorkshopCardHolderIdentification ::= SEQUENCE { 

workshopName Name, 

workshopAddress Address, 

cardHolderName HolderName, 

cardHolderPreferredLanguage Language 

} 

workshopName er heiti verkstæðis korthafans. 

workshopAddress er heimilisfang verkstæðis korthafans. 

cardHolderName er nafn og eiginnafn eða -nöfn handhafans (t.d. nafn bifvélavirkjans). 

cardHolderPreferredLanguage er tungumálið sem korthafinn kýs að nota. 

2.159. WorkshopCardPIN 

Persónulegt kenninúmer verkstæðiskortsins (krafa 213). 

WorkshopCardPIN ::= IA5String(SIZE(8)) 

Úthlutun gildis: Persónulegt kenninúmer sem korthafinn þekkir, hægrifyllt með 'FF'-bætum þannig að lengd þess 
verði 8 bæti. 
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3. SKILGREININGAR Á GILDIS- OG STÆRÐARUMFANGI 

Skilgreining á breytugildum sem eru notuð fyrir skilgreiningar í 2. lið. 

TimeRealRange ::= 2
32
-1 

3.1. Skilgreiningar sem varða ökumannskort: 
 

Heiti breytunnar Lágmark Hámark 

CardActivityLengthRange 5 544 bæti 
(28 dagar, 93 breytingar á 

starfsathöfnum á dag) 

13 776 bæti 
(28 dagar, 240 breytingar á 

starfsathöfnum á dag) 

NoOfCardPlaceRecords 84 112 

NoOfCardVehicleRecords 84 200 

NoOfEventsPerType 6 12 

NoOfFaultsPerType 12 24 

3.2. Skilgreiningar sem varða verkstæðiskort: 

Heiti breytunnar Lágmark Hámark 

CardActivityLengthRange 198 bæti 
(1 dagur, 93 breytingar á 

starfsathöfnum) 

492 bæti 
(1 dagur, 240 breytingar á 

starfsathöfnum) 

NoOfCardPlaceRecords 6 8 

NoOfCardVehicleRecords 4 8 

NoOfEventsPerType 3 3 

NoOfFaultsPerType 6 6 

NoOfCalibrationRecords 88 255 

3.3. Skilgreiningar sem varða eftirlitskort: 
 

Heiti breytunnar Lágmark Hámark 

NoOfControlActivityRecords 230 520 

3.4. Skilgreiningar sem varða fyrirtækiskort: 
 

Heiti breytunnar Lágmark Hámark 

NoOfControlActivityRecords 230 520 
 

4. STAFAMENGI 

IA5Strings nota ASCII-tákn samkvæmt skilgreiningu í ISO/IEC 8824-1. Til að ná fram læsileika og til að auðvelda 
tilvísanir eru úthlutuðu gildin gefin hér á eftir. ISO/IEC 8824-1 gildir ávallt ef um ósamræmi er að ræða í þessum 
táknum. 
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ˆ _ 
` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z {}{ | } ~ 
Aðrir stafastrengir (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) nota þar að auki stafina sem eru skilgreindir í 
kóðum 192 til 225 í ISO/IEC 8859-1 (latínu 1-stafasett) eða í ISO/IEC 8859-7 (grískt stafasett). 

5. KÓÐUN 

Þegar kóðað er samkvæmt ASN.1-kóðunarreglum skulu öll skilgreind gagnatög kóðuð í samræmi við ISO/IEC 8825-
2, samræmt afbrigði. 
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1. INNGANGUR 

1.1. Skammstafanir 

Í þessum viðbæti eru notaðar eftirfarandi skammstafanir: 

AC access conditions (aðgangsskilyrði) 

AID application identifier (kennimerki notkunarforrits) 

ALW always (alltaf) 

APDU application protocol data unit (structure of a command) (gagnaeining í samskiptareglum 
notkunarforrits (gagnaskipan skipunar)) 

ATR answer to reset (svar við endurstillingu) 

AUT authenticated (sannvottað) 

C6, C7 contacts No 6 and 7 of the card as described in ISO/IEC 7816-2 snertur nr. 6 og 7 á kortinu eins og 
lýst er í ISO/IEC-staðli 7816-2 

cc clock cycles (klukkutif) 

CHV card holder verification information (sannprófunarupplýsingar um korthafa) 

CLA class byte of an APDU command (klasabæti APDU-skipunar) 

DF dedicated file (sérnota skrá). sérnota skrá (DF) getur innihaldið aðrar skrár (frumskrá (EF) eða 
sérnota skrá (DF)) 

EF elementary file (frumskrá) 

ENC encrypted (dulkóðað): aðgangur er einungis mögulegur með dulkóðun gagna 

etu elementary time unit (grunntímaeining) 

IC integrated circuit (samrás) 

ICC integrated circuit card (samrásakort) 

ID identifier (kennimerki) 

IFD interface device (kortalesari) 

IFS information field size (stærð upplýsingasvæðis) 

IFSC information field size for the card (stærð upplýsingasvæðis fyrir kortið) 

IFSD information field size device (for the terminal) stærð upplýsingasvæðis búnaðarins (fyrir 
endabúnaðinn) 

INS instruction byte of an APDU command (skipanabæti APDU-skipunar) 

Lc length of the input data for a APDU command (lengd ílagsgagna APDU-skipunar) 

Le length of the expected data (output data for a command) (lengd væntanlegra gagna (frálagsgögn fyrir 
skipun)) 

MF master file (root DF) (stofnskrá (rót sérnota skrár)) 

P1-P2 parameter bytes (bæti færibreytu) 

NAD node address used in T=1 protocol (vistfang hnútar sem notað er í T =1 samskiptareglum) 

NEV never (aldrei) 

PIN personal identification number (persónulegt kenninúmer (PIN-númer)) 

PRO SM protected with secure messaging (varið með öruggum boðskiptum) 

PTS protocol transmission selection (val á samskiptareglum fyrir sendingar) 

RFU reserved for future use (geymist til síðari nota) 
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RST reset (of the card) (endurstilling (kortsins)) 

SM secure messaging (örugg boðskipti) 

SW1-SW2 status bytes (bæti sem segja til um stöðu) 

TS initial ATR character (upphafsrittákn ATR) 

VPP programming voltage (forritunarspenna) 

XXh value XX in hexadecimal notation (gildið XX með sextándatölutáknun) 

|| concatenation symbol 03||04=0304. (samtengingartákn 03||04=0304.) 

 

1.2. Tilvísanir 

 

Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum viðbæti: 

EN 726-3 Identification cards systems — Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals — 
3. hluti: Application independent card requirements. Desember 1994. 

ISO/IEC 7816-2 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 2. 
hluti: Dimensions and location of the contacts. 1. útg.: 1999. 

ISO/IEC 7816-3 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 3. 
hluti: Electronic signals and transmission protocol. 2. útg.: 1997. 

ISO/IEC 7816-4 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 4: 
hluti Interindustry commands for interexchange. 1. útg.: 1995 + Breyting 1: 1997. 

ISO/IEC 7816-6 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 6. 
hluti: Interindustry data elements. 1. útg.: 1996 + Leiðr. 1: 1998. 

ISO/IEC 7816-8 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 8. 
hluti: Security related interindustry commands. 1. útg.: 1999. 

ISO/IEC 9797 Information technology — Security techniques — Data integrity mechanism using a 
cryptographic check function employing a block cipher algorithm. 2. útg.: 1994. 

 

2. RAFFRÆÐILEGIR OG EÐLISFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 

TCS_200 Öll rafræn merki skulu vera í samræmi við ISO/IEC-staðal 7816-3 nema annað sé tilgreint. 

TCS_201 Staðsetning og mál snertna á kortinu skulu uppfylla ISO/IEC-staðal 7816-2. 

2.1. Fæðispenna og straumnotkun 

TCS_202 Kortið skal virka í samræmi við forskriftirnar, innan notkunarmarkanna sem tilgreind eru í ISO/IEC-staðli 7816-3. 

TCS_203 Kortið skal virka með Vcc = 3 V (± 0,3 V) eða með Vcc = 5 V (± 0,5 V). 

Val á spennu skal fara fram samkvæmt ISO/IEC-staðli 7816-3. 



24.2.2005  Nr. 9/275EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

2.2. Forritunarspenna Vpp 

TCS_204 Kortið skal ekki krefjast þess að forritunarspenna sé í pinna C6. Gert er ráð fyrir því að pinni C6 sé ekki tengdur 
kortalesara. Heimilt er að tengja snertu C6 við Vcc á kortinu en hún skal ekki jarðtengd. Þessi spenna skal ekki túlkuð 
í neinu tilviki. 

2.3. Klukkugangur og tíðni 

TCS_205 Kortið skal vinna á tíðnisviðinu frá 1 til 5 MHz. Innan einnar kortalotu getur klukkutíðnin verið breytileg sem nemur 
± 2 %. Skráningarhluti ökurita ákvarðar klukkutíðnina en ekki kortið sjálft. Vinnsluhringurinn getur verið breytilegur 
á bilinu 40 til 60%. 

TCS_206 Samkvæmt skilyrðunum sem er að finna í kortaskránni EFICC er hægt að stöðva ytri klukkuna. Fyrsta bætið í 
meginmáli EFICC skrárinnar kóðar skilyrðin fyrir stillingum klukkustöðvunar (sjá EN 726-3 til að fá frekari 
upplýsingar): 

 
Lágt Hátt  

3. biti 2. biti 1. biti 

 

0 0 1 Klukkustöðvun heimil, engin stilling ákjósanlegust 

0 1 1 Klukkustöðvun heimil, stillingin hátt ákjósanlegust 

1 0 1 Klukkustöðvun heimil, stillingin lágt ákjósanlegust 

0 0 0 Klukkustöðvun ekki heimil 

0 1 0 Klukkustöðvun einungis heimil á stillingunni hátt 

1 0 0 Klukkustöðvun einungis heimil á stillingunni lágt 

Bitar 4 til 8 eru ekki notaðir. 

2.4. Inntaks-/úttakssnerta 

TCS_207 Inntaks-/úttakssnertan C7 er notuð til að taka á móti gögnum frá kortalesaranum og senda gögn til hans. Meðan á 
vinnslu stendur skal annaðhvort kortið eða kortalesarinn vera stilltur á sendingu. Kortið verður ekki fyrir skemmdum 
þó bæði tækin séu stillt á sendingu. Kortið skal stillt á móttöku nema verið sé að senda. 

2.5. Stillingar kortsins 

TCS_208 Kortið vinnur á tveimur stillingum þegar það fær spennu frá spennugjafa: 

— vinnslustillingu þegar það framkvæmir skipanir eða það er tengt stafræna tækinu, 

— óvirkri stillingu á öðrum tímum; á þessari stillingu skulu öll gögn haldast á kortinu. 

3. VÉLBÚNAÐUR OG BOÐSKIPTI 

3.1. Inngangur 

Í þessum lið er lýst þeirri lágmarksvirkni sem krafist er að ökuritakort og skráningarhluti ökurita hafi til að rétt vinnsla 
og rekstrarsamhæfi sé tryggt. 

Ökuritakort skulu samræmast tiltækum, viðeigandi ISO/IEC-stöðlum eins og kostur er (einkum ISO/IEC-staðli 7816). 
Skipunum og samskiptareglum er hins vegar lýst að fullu í því skyni að tilgreina takmarkaða notkun eða frávik ef þau 
eru til staðar. Skipanirnar sem tilgreindar eru skulu samræmast að fullu stöðlunum sem vísað er til nema annað sé 
tekið fram. 

3.2. Samskiptareglur fyrir sendingar 

TCS_300 Samskiptareglur fyrir sendingar skulu samræmast ISO/IEC-staðli 7816-3. Einkum skal skráningarhluti ökurita 
meðtaka framlengingu á biðtíma sem kortið sendir. 

3.2.1. Samskiptareglur 

TCS_301 Kortið skal bæði bjóða upp á samskiptareglur T=0 og samskiptareglur T=1. 
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TCS_302 T=0 eru sjálfgefnu samskiptareglurnar og PTS-skipun er því nauðsynleg til að breyta samskiptareglunum í T=1. 

TCS_303 Búnaðurinn skal styðja bein samskipti (direct convention) í báðum samskiptareglum: bein samskipti eru því 
lögbundin að því er kortið varðar. 

TCS_304 Bætið fyrir stærð upplýsingasvæðis fyrir kortið skal gefið upp í ATR (svari við endurstillingu) í rittákninu TA3. Þetta 
gildi skal a.m.k. vera ´F0h´ (= 240 bæti). 

Eftirfarandi takmarkanir gilda um samskiptareglurnar: 

TCS_305 T=0 

— Kortalesarinn skal styðja svar við ílagi/frálagi eftir rísandi brún merkisins við RST (endurstillingu) frá 400 cc. 

— Kortalesarinn skal geta lesið rittákn sem aðgreind eru með 12 etu. 

— Kortalesarinn skal geta lesið rangt rittákn og endurtekningu þess ef þau eru aðgreind með 13 etu. Ef rangt rittákn 
er greint getur villumerkið við ílagi/frálagi komið fram milli 1 etu og 2 etu. Búnaðurinn skal styðja töf sem nemur 
1 etu. 

— Kortalesarinn skal samþykkja 33 bæta ATR (svar við endurstillingu) (TS+32). 

— Ef TC1 er að finna í svari við endurstillingu skal viðbótarvarnartími (Extra Guard Time) vera til staðar fyrir 
rittákn sem kortalesarinn sendir þótt aðgreina megi rittákn sem kortið sendir með 12 etu.  Þetta á einnig við um 
ACK-rittáknið sem kortið sendir á eftir P3-rittákni sem kortalesarinn gefur frá sér. 

— Kortalesarinn skal taka tillit til NUL-rittákns sem kortið sendir frá sér. 

— Kortalesarinn skal samþykkja viðbótarstillinguna fyrir ACK. 

— Ekki er hægt að nota GET RESPONSE (sækja svar) skipunina í samhlekkjunarham til að sækja gögn sem gætu 
verið lengri en 255 bæti. 

TCS_306 T=1 

— NAD-bæti: Ekki notað (NAD skal stillt á ´00´). 

— S-bálkur ABORT: Ekki notaður 

— S-bálkur VPP-stillingarvilla: Ekki notaður: 

— Heildarsamhlekkjunarlengd gagnasvæðis fer ekki yfir 255 bæti (sem kortalesarinn tryggir). 

— Kortalesarinn tilgreinir stærð upplýsingasvæðis búnaðarins (IFSD) næst á eftir svari við endurstillingu (ATR): 
kortalesarinn skal senda beiðni um stærð upplýsingasvæðis S-bálks á eftir svari við endurstillingu (ATR) og 
kortið skal senda til baka stærð upplýsingasvæðis S-bálksins. Gildið sem mælt er með fyrir stærð 
upplýsingasvæðis búnaðarins er 254 bæti. 

— Kortið biður ekki um endurstillingu á stærð upplýsingasvæðisins. 

3.2.2. ATR 

TCS_307 Búnaðurinn kannar ATR-bæti samkvæmt ISO/IEC-staðli 7816-3. Engin sannprófun skal fara fram á eldri ATR-
stöfum (ATR Historical Characters). 

Dæmi um svar við endurstillingu grunntvísamskiptastaðals (Basic Biprotocol ATR) samkvæmt ISO/IEC-staðli 
7816-3. 

Rittákn Gildi Athugasemdir 

TS ´3Bh´ Tilgreinir bein samskipti (direct convention) 

TO ´85h´ TD1 til staðar; 5 eldri bæti eru til staðar 

TD1 ´80h´ TD2 til staðar; nota skal T=0 

TD2 ´11h´ TA3 til staðar; nota skal T=1 

TA3 ´XXh´ (a.m.k. ´F0h´) Stærð upplýsingasvæðis fyrir kortið (IFSC) 

TH1 til TH5 ´XXh´ Eldri rittákn 

TCK ´XXh´ Rittákn prófað (að OR undanskildu) 
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TCS_308 Eftir svar við endurstillingu (ATR) er stofnskráin (MF) valin óbeint og verður núskráasafn (Current Directory). 

3.2.3. PTS 

TCS_309 Sjálfgefnu samskiptareglurnar eru T=0. Til að stilla á T=1 samskiptareglur verður búnaðurinn að senda val á 
samskiptareglum fyrir sendingar (PTS) (einnig þekkt sem PPS) til kortsins. 

TCS_310 Þar sem bæði T=0 og T=1 samskiptareglurnar eru lögboðnar fyrir kortið er grunnval á samskiptareglum fyrir 
sendingar (PTS) til að skipta um samskiptareglur lögboðið fyrir kortið. 

Hægt er að nota val á samskiptareglum fyrir sendingar eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-3 til að skipta yfir á 
meiri flutningshraða í botum en þann sjálfgefna sem kortið leggur til í svari við endurstillingu (ATR) ef einhver er 
(TA(1)-bæti). 

Meiri flutningshraði í botum fyrir kortið er valkvæður. 

TCS_311 Ef annar hraði en sjálfgefni flutningshraðinn í botum er ekki studdur (eða ef flutningshraðinn í botum, sem valinn er, 
er ekki studdur) skal kortið bregðast við með réttum hætti við vali á samskiptareglum fyrir sendingar í samræmi við 
ISO/IEC-staðal 7816-3 með því að sleppa PPS1-bætinu. 

Dæmi um grunn-PTS vegna vals á samskiptareglum eru eftirfarandi: 

 
Rittákn Gildi Athugasemdir 

PPSS  ´FFh´  Upphafsrittáknið 

PPS0 ´00h´ eða ´01h´  PPS1 til PPS3 eru ekki til staðar; ´00h´ til að velja T0, ´01h´ til að 
velja T1 

PK ´XXh´  Rittákn prófað: ´XXh´ = ´FFh´ ef PPS0 = ´00h´ 
´XXh´ = ´FEh´ ef PPS0 = ´01h´ 

3.3. Aðgangsskilyrði (AC) 

Aðgangsskilyrðin (AC) fyrir UPDATE_BINARY og READ_BINARY skipanirnar eru skilgreindar fyrir hverja 
frumskrá. 

TCS_312 Ákveða verður aðgangsskilyrðin fyrir núskrána áður en farið er í skrána með þessum skipunum. 

Skilgreiningarnar á tiltækum aðgangsskilyrðum eru eftirfarandi: 

— ALW: Aðgerðin er alltaf möguleg og er hægt að framkvæma hana án nokkurra takmarkana. 

— NEV: Aðgerðin er aldrei möguleg. 

— AUT: Opna verður fyrir réttinn sem samsvarar árangursríkri, ytri sannvottun (gert með 
EXTERNAL_AUTHENTICATE). 

— PRO SM: Senda verður skipanir með dulkóðaðri prófsummu og notast við örugg boðskipti (sjá 11. viðbæti). 

— AUT og PRO SM (sameiginlega). 

Hægt er að setja eftirfarandi aðgangsskilyrði fyrir kortið um vinnsluskipanirnar (UPDATE_BINARY og 
READ_BINARY): 

 

 UPDATE_ BINARY READ_ BINARY 

ALW 

NEV 

AUT 

PRO SM 

AUT og PRO SM 

Já 

Já 

Já 

Já 

Já 

Já 

Já 

Já 

Nei 

Nei 

Aðgangsskilyrðið PRO SM er ekki tiltækt fyrir skipunina READ_BINARY. Það merkir að aldrei er lögboðið að 
dulkóðuð prófsumma fyrir READ-skipun sé til staðar. Ef gildið ´OC´ er hins vegar notað fyrir klasann er mögulegt að 
nota skipunina READ_BINARY með öruggum boðskiptum eins og lýst er í lið 3.6.2. 
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3.4. Dulkóðun gagna 

Þegar tryggja þarf leynd gagna sem lesa á af skrá er skráin merkt „Encrypted´ (dulkóðuð). Dulkóðun er framkvæmd 
með því að nota örugg boðskipti (sjá 11. viðbæti). 

3.5. Yfirlit yfir skipanir og villukóða 

Skipanir og skráarskipulag eru fengin úr ISO/IEC-staðli 7816-4 og skulu samræmast honum. 

TCS_313 Í þessum hluta er eftirfarandi svarpörum APDU-skipana lýst. 
 

Skipun INS 

SELECT FILE (velja skrá) A4 

READ BINARY (lesa tvíund) B0 

UPDATE BINARY (uppfæra tvíund) D6 

GET CHALLENGE (sækja kenniskröfu) 84 

VERIFY (sannprófa) 20 

GET RESPONSE (sækja svar) C0 

PERFORM SECURITY OPERATION (framkvæma öryggisaðgerð): 
VERIFY CERTIFICATE (sannprófa vottorð) 
COMPUTE DIGITAL SIGNATURE (reikna stafræna undirskrift) 
VERIFY DIGITAL SIGNATURE (sannprófa stafræna undirskrift) 
HASH (tæta) 

2A 

INTERNAL AUTHENTICATE (innri sannvottun) 88 

EXTERNAL AUTHENTICATE (ytri sannvottun) 82 

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT: (stjórna öryggisumhverfi) 
SETTING A KEY (lykill ákveðinn) 

22 

PERFORM HASH OF FILE (tæta skrá) 2A 
 

TCS_314 Stöðuorðin SW1 SW2 eru send í öllum svarboðum og tilgreina vinnslustöðu skipunarinnar. 
 

SW1 SW2 Merking 
90 00 Venjuleg vinnsla 
61 XX Venjuleg vinnsla. XX = fjöldi svarbæta sem tiltæk eru 
62 81 Vinnsluviðvörun. Hluti gagna, sem skilað er, kann að vera gallaður 
63 CX Rangar sannprófunarupplýsingar um korthafa (CHV) (PIN-númer). ´X´ er teljari fyrir 

tilraunir sem eftir eru  
64 00 Inningarvilla — Staða fastheldins minnis óbreytt Heilleikavilla 
65 00 Inningarvilla — Stöðu fastheldins minnis breytt 
65 81 Inningarvilla — Stöðu fastheldins minnis breytt — Minnisbilun 
66 88 Öryggisvilla:  röng, dulkóðuð prófsumma (við örugg boðskipti) eða  

rangt vottorð (við sannprófun vottorðs) eða  
rangur dulmálstexti (við ytri sannvottun) eða  
röng undirskrift (við sannprófun á undirskrift) 

67 00 Röng lengd (röng Lc eða Le) 
69 00 Óheimil skipun (ekkert svar fyrir hendi í T=0) 
69 82 Öryggisstaða ekki uppfyllt 
69 83 Sannvottunaraðferð hindruð 
69 85 Notkunarskilyrði ekki uppfyllt 
69 86 Skipun ekki leyfileg (engin núfrumskrá (EF)) 
69 87 Vantar gagnahluti sem vænst er í öruggum boðskiptum 
69 88 Rangir gagnahlutir í öruggum boðskiptum 
6A 82 Skrá finnst ekki 
6A 86 Rangar færibreytur P1-P2 
6A 88 Gögn, sem vísað er til, finnast ekki 
6B 00 Rangar færibreytur (hliðrun utan frumskrárinnar (EF)) 
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SW1 SW2 Merking 

6C XX Röng lengd, SW2 tilgreinir nákvæma lengd. Engu gagnasvæði skilað 
6D 00 Skipanakóði ekki studdur eða ógildur 
6E 00 Klasi ekki studdur 
6F 00 Aðrar prófunarvillur 

3.6. Lýsing á skipunum 

Lögboðnu skipununum fyrir ökuritakort er lýst í þessum kafla. 

Viðeigandi viðbótarupplýsingar, sem tengjast dulkóðunaraðgerðum sem um er að ræða, eru gefnar upp í 11. viðbæti 
(sameiginlegar öryggisaðferðir). 

Öllum skipunum er lýst óháð samskiptareglunum sem notaðar eru (T=0 eða T=1). APDU-bætin CLA, INS, P1, P2, Lc 
og Le eru alltaf tilgreind. Ef Lc eða Le eru ekki nauðsynlegar fyrir skipunina, sem lýst er, eru lengd, gildi og lýsing, 
sem henni tengjast, auð. 

TCS_315 Ef beggja lengdarbætanna (Lc og Le) er krafist verður að skipta skipuninni, sem lýst er, í tvo hluta ef kortalesarinn 
notar samskiptareglur T=0: Kortalesarinn sendir skipunina eins og lýst er með P3=Lc + gögn og sendir síðan 
skipunina GET_RESPONSE (sjá lið 3.6.6) ásamt P3=Le. 

TCS_316 Ef beggja lengdarbætanna er krafist og Le=0 (örugg boðskipti): 

— ef samskiptareglurnar T=1 eru notaðar skal kortið svara Le=0 með því að senda öll tiltæk frálagsgögn, 

— ef T=0 samskiptareglurnar eru notaðar skal kortalesarinn senda fyrstu skipunina með P3=Lc + gögn, kortið skal 
svara (þessu óbeina Le=0) með stöðubætunum ´61La´ þar sem La er fjöldi tiltækra svarbæta. Kortalesarinn skal 
þá gefa skipunina GET RESPONSE með P3=La til að lesa gögnin. 

3.6.1. Select file (velja skrá) 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem 
skilgreind er í staðlinum. 

Skipunin SELECT FILE er notuð: 

— til að velja sérnota skrá (DF) fyrir notkunarforrit (nota verður val eftir heiti) 

— til að velja frumskrá sem samsvarar kennimerki skrárinnar sem send er 

3.6.1.1. Val eftir heiti (AID) 

Þessi skipun gerir kleift að velja sérnota skrá fyrir notkunarforrit á kortinu. 

TCS_317 Þessa skipun er hægt að framkvæma hvaðan sem er í skráaskipaninni (á eftir svari við endurstillingu eða hvenær sem 
er). 

TCS_318 Val á forriti endurstillir öryggisumhverfið sem til staðar er. Eftir að val á notkunarforriti hefur farið fram er enginn 
dreifilykill valinn og lotulykillinn, sem notaður var í fyrri lotu, er ekki lengur tiltækur fyrir örugg boðskipti. AUT 
aðgangsskilyrðið er einnig glatað. 

TCS_319 Skipanaskeyti 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´  

INS 1 ´A4h´  

P1 1 ´04h´ Val eftir heiti (AID) 

P2 1 ´0Ch´ Ekki búist við svari 

Lc 1 ´NNh´ Fjöldi bæta sem send eru til kortsins (lengd AID): ´06h´ fyrir 
notkunarforrit ökuritans 

#6-#(5+NN) NN ´XX..XXh´ AID: ´FF 54 41 43 48 4F´ fyrir notkunarforrit ökuritans 
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Svar við skipuninni SELECT FILE er ekki nauðsynlegt (Le er ekki til staðar í T=1, eða ekki er krafist svars í T=0). 

TCS_320 Svarboð (ekki beðið um svar) 

 
Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef notkunarforritið, sem samsvarar AID, finnst ekki er vinnslustöðunni ´6A82´ skilað, 

— ef bætið Le er til staðar í T=1 er stöðunni ´6700´ skilað, 

— ef beðið er um svar á eftir skipuninni SELECT FILE í T=0 er stöðunni ´6900´ skilað, 

— ef notkunarforritið, sem valið er, telst gallað (heilleikavilla finnst í eigindum skráar) er vinnslustöðunni ´6400´ 
eða ´6581´ skilað. 

3.6.1.2. Val á frumskrá með því að nota kennimerki skrárinnar 

TCS_321 Skipanaboð 

 
Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´  
INS 1 ´A4h´  
P1 1 ´02h´ Val á frumskrá í viðkomandi sérnotaskrá 
P2 1 ´0Ch´ Ekki búist við svari 
Lc 1 ´02h´ Fjöldi bæta sem send eru til kortsins 

#6-#7 2 ´XXXXh´ Kennimerki skrárinnar 

 

Svar við skipuninni SELECT FILE er ekki nauðsynlegt (Le er ekki til staðar í T=1, eða ekki er krafist svars í T=0). 

TCS_322 Svarboð (ekki beðið um svar) 

 
Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef skráin, sem samsvarar kennimerki skrárinnar, finnst ekki er vinnslustöðunni ´6A82´ skilað, 

— ef bætið Le er til staðar í T=1 er stöðunni ´6700´ skilað, 

— ef beðið er um svar á eftir skipuninni SELECT FILE í T=0 er stöðunni ´6900´ skilað, 

— ef skráin, sem valin er, telst gölluð (heilleikavilla finnst í eigindum skráar) er vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ 
skilað. 

3.6.2. Read Binary (lesa tvíund) 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem 
skilgreind er í staðlinum. 

Skipunin Read Binary er notuð til að lesa gögn úr gagnsærri skrá. 

Svar kortsins felst í að skila gögnunum sem lesin eru en valkvætt er hvort þau eru hjúpuð í gagnaskipan öruggra 
boðskipta. 

TCS_323 Skipunina er einungis hægt að framkvæma ef öryggisstaðan uppfyllir öryggiseigindirnar sem skilgreindar eru fyrir 
frumskrána fyrir READ-aðgerðina. 
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3.6.2.1. Skipun án öruggra boðskipta 

Þessi skipun gerir kortalesaranum kleift að lesa gögn úr frumskránni sem þá er valin án öruggra boðskipta. 

TCS_324 Með þessari skipun skal ekki vera mögulegt að lesa gögn úr skrá sem merkt er „Encrypted“ (dulkóðuð). 

TCS_325 Skipanaboð 

 
Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ Ekki beðið um örugg boðskipti 
INS 1 ´B0h´  
P1 1 ´XXh´ Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: mikilvægasta bætið 
P2 1 ´XXh´ Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: bætið sem er léttvægast 
Le 1 ´XXh´ Lengd gagna sem vænst er. Fjöldi bæta sem á að lesa 

Athugasemd: bita 8 í P1 verður að stilla á 0. 

TCS_326 Svarboð 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1-#X X ´XX..XXh´ Lesin gögn 
SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef engin frumskrá (EF) er valin er vinnslustöðunni ´6986´ skilað, 

— ef aðgangsskilyrði skrárinnar, sem valin er, er ekki uppfyllt er skipunin rofin með ´6982´, 

— ef Offset (hliðrunin) er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset > stærð EF) er vinnslustöðunni 
´6B00´ skilað, 

— ef stærð gagnanna, sem á að lesa, er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset + Le > stærð EF) er 
vinnslustöðunni ´6700´ eða ´6Cxx´ skilað, þar sem ´xx´ tilgreinir nákvæma lengd, 

— ef heilleikavilla finnst í eigindum skráar skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og 
vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ er skilað, 

— ef heilleikavilla finnst í gögnunum, sem geymd eru, skal kortið skila umbeðnum gögnum og skila vinnslustöðunni 
´6281´. 

3.6.2.2. Skipun með öruggum boðskiptum 

Þessi skipun gerir kortalesaranum kleift að lesa gögn úr frumskránni sem þá er valin með öruggum boðskiptum í því 
skyni að sannprófa heilleika gagnanna sem eru móttekin og til að tryggja leynd gagnanna ef frumskráin er merkt 
„Encrypted“ (dulkóðuð). 

TCS_327 Skipanaboð 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´0Ch´ Beðið um örugg boðskipti 
INS 1 ´B0h´ INS 
P1 1 ´XXh´ P1 (hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar): mikilvægasta bætið 
P2 1 ´XXh´ P2 (hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar): bætið sem er léttvægast 
Lc 1 ´09h´ Lengd ílagsgagna fyrir örugg boðskipti 
#6 1 ´97h´ TLE: Merki sem tilgreinir væntanlega lengd 
#7 1 ´01h´ LLE: Væntanleg lengd 
#8 1 ´NNh´ Tilgreining á væntanlegri lengd (upphafleg Le): fjöldi bæta sem lesa skal
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Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#9 1 ´8Eh´ TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu 
#10 1 ´04h´ LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur 

#11-#14 4 ´XX..XXh´ Dulkóðuð prófsumma (4 mikilvægustu bætin) 
Le 1 ´00h´ Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4 

 
TCS_328 Svarboð ef frumskrá (EF) er ekki merkt „Encrypted“ (dulkóðuð) og ef ílagssnið öruggra boðskipta er rétt: 

 
Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1 1 ´81h´ TPV: Merki fyrir einfalt gagnagildi 
#2 L ´NNh´ eða ´81

NNh´ 
LPV: lengd gagna sem skilað er (= upphafleg Le) 

L er 2 bæti ef LPV > 127 bæti 
#(2+L)-#(1+L+NN) NN ´XX..XXh´ Einfalt gagnagildi 

#(2+L+NN)  ´8Eh´ TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu 
#(3+L+NN)  ´04h´ LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur 

#(4+L+NN)-#(7+L+NN)  ´XX..XXh´ Dulkóðuð prófsumma (4 mikilvægustu bætin) 
SW  ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

 
TCS_329 Svarboð ef frumskrá (EF) er merkt „Encrypted“(dulkóðuð) og ef ílagssnið öruggra boðskipta er rétt: 

 
Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1 1 ´87h´ TPI CG: Merki fyrir dulkóðuð gögn (dulmálstexti) 
#2 L ´MMh´ eða ´81

MMh´ 
LPI CG: lengd dulkóðaðra gagna sem skilað er (frábrugðin
upphaflegu Le skipunarinnar vegna fyllingar) 

L er 2 bæti ef LPI CG > 127 bæti 
#(2+L)-#(1+L+MM) MM ´01XX..XXh´ dulkóðuð gögn: fyllingarvísir og dulmálstexti 

#(2+L+MM) 1 ´8Eh´ TCC: merki fyrir prófsummu á dulmáli 
#(3+L+MM) 1 ´04h´ LCC: lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur 

#(4+L+MM)-#(7+L+MM) 4 ´XX..XXh´ Dulkóðuð prófsumma (4 mikilvægustu bætin) 
SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

 
Dulkóðuðu gögnin, sem skilað er, innihalda fyrsta bæti sem tilgreinir fyllingarhaminn sem notaður er. Fyrir 
notkunarforrit ökuritans tekur fyllingarvísirinn alltaf gildið ´01h´, sem tilgreinir að fyllingarhamurinn, sem notaður er, 
er sá sem er tilgreindur í ISO/IEC-staðli 7816-4 (eitt bæti með gildið ´80h´ sem nokkur núllbæti fylgja: 
ISO/IEC-staðall 9797, aðferð 2). 

 

Hægt er að skila „venjulegu“ vinnslustöðunum sem lýst er fyrir skipunina READ BINARY án öruggra boðskipta (sjá 
lið 3.6.2.1) með skráaskipan svarboðanna sem lýst er hér að framan í ´99h´ merkinu (eins og lýst er í TC 335). 

 

Auk þess geta villur sem sérstaklega tengjast öruggum boðskiptum komið upp. Í því tilviki er vinnslustöðunni 
einfaldlega skilað án þess að skráaskipan öruggra boðskipta komi til: 

 

TCS_330 Svarboð ef ílagssnið öruggra boðskipta er rangt 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 
 

— Ef enginn lykill er tiltækur fyrir yfirstandandi lotu er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað. Þetta gerist annaðhvort ef 
lotulykillin hefur ekki verið búinn til eða ef gildistími lotulykilsins er útrunninn (í því tilviki verður kortalesarinn 
að fara aftur í gegnum gagnkvæmt sannprófunarferli til að búa til nýjan lotulykil) 

— ef einhverja gagnahluti sem vænst var (eins og tilgreint er hér að framan) vantar í sniði öruggra boðskipta er 
vinnslustöðunni ´6987´ skilað: þessi villa kemur upp ef merki, sem vænst var, vantar eða ef meginmál 
skipunarinnar er ekki byggt upp á réttan hátt, 
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— ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ´6988´ skilað: þessi villa kemur upp ef öll merki sem 
krafist er eru til staðar en einhverjar lengdir eru frábrugðnar þeim sem vænst var, 

— ef sannprófun dulkóðuðu prófsummunar mistekst er vinnslustöðunni ´6688´ skilað. 

3.6.3. Update Binary (uppfæra tvíund) 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem 
skilgreind er í staðlinum. 

Skipanaboðin UPDATE BINARY setja af stað uppfærsluna (eyða + skrifa) á bitunum sem þegar eru til staðar í 
tvíundarfrumskrá með bitunum sem tilgreindir eru í APDU-skipuninni. 

TCS_331 Skipunina er einungis hægt að framkvæma ef öryggisstaðan uppfyllir öryggiseigindirnar sem skilgreindar eru fyrir 
frumskrána fyrir UPDATE-aðgerðina (ef aðgangsskilyrði UPDATE-aðgerðarinnar inniheldur PRO SM, verður að 
bæta öruggum boðskiptum við skipunina). 

3.6.3.1. Skipun án öruggra boðskipta 

Þessi skipun gerir kortalesaranum kleift að skrifa gögn í frumskrána sem þá er valin án þess að kortið sannprófi 
heilleika gagnanna sem móttekin voru. Þessi einfaldi hamur er einungis heimill ef skylda skráin er ekki merkt 
„Encrypted“ (dulkóðuð). 

TCS_332 Skipanaboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ Ekki beðið um örugg boðskipti 
INS 1 ´D6h´  
P1 1 ´XXh´ Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: mikilvægasta bætið 
P2 1 ´XXh´ Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: bætið sem er léttvægast 
Lc 1 ´NNh´ Lc lengd gagna sem á að uppfæra. Fjöldi bæta sem skal skrifa 

#6-#(5+NN) NN ´XX..XXh´ Gögn sem skal skrifa 

Ath.: bita 8 í P1 verður að stilla á 0. 

TCS_333 Svarboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef engin EF (frumskrá) er valin er vinnslustöðunni ´6986´ skilað, 

— ef aðgangsskilyrði skrárinnar sem valin er eru ekki uppfyllt er skipunin rofin með ´6982´, 

— ef Offset (hliðrunin) er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset > stærð EF) er vinnslustöðunni 
´6B00´ skilað, 

— ef stærð gagnanna sem á að skrifa er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset + Le > stærð EF) er 
vinnslustöðunni ´6700´ skilað, 

— ef heilleikavilla finnst í eigind skráar skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimatanlega og 
vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6500´ er skilað, 

— ef ekki tekst að skrifa er vinnslustöðunni ´6581´ skilað. 
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3.6.3.2. Skipun með öruggum boðskiptum 

Þessi skipun gerir kortalesaranum kleift að skrifa gögn í frumskrána sem þá er valin og kortið sannprófar heilleika 
gagnanna sem tekið er við. Þar sem leyndar er ekki krafist eru gögnin ekki dulkóðuð. 

TCS_334 Skipanaboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´0Ch´ Örugg boðskipti. Beðið um. 
INS 1 ´D6h´ INS 
P1 1 ´XXh´ 

 
Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: mikilvægasta bætið

P2 
 

1 ´XXh´ Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: bætið sem er 
léttvægast 

Lc 1 ´XXh´ Lengd örugga gagnasvæðisins 
#6 1 ´81h´ TPV: merki fyrir einfalt gagnagildi 
#7 L ´NNh´ eða ´81

NNh´ 
LPV: lengd gagna sem send eru 
L er 2 bæti ef LPV > 127 bæti 

#(7+L)-#(6+L+NN) NN ´XX..XXh´ Einfalt gagnagildi (gögn sem skal skrifa) 
#(7+L+NN) 1 ´8Eh´ TCC: merki fyrir dulkóðaða prófsummu 
#(8+L+NN) 1 ´04h´ LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur 

#(9+L+NN)-#(12+L+NN) 4 ´XX..XXh´ Dulkóðuð prófsumma (4 mikilvægustu bætin) 
Le 1 ´00h´ Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4 

TCS_335 Svarboð ef ílagssnið öruggra boðskipta er rétt 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1 1 ´99h´ TSW: merki fyrir stöðuorð (skal varið með CC) 
#2 1 ´02h´ LSW: lengd stöðuorða sem skilað er 

#3-#4 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 
#5 1 ´8Eh´ TCC: merki fyrir dulkóðaða prófsummu 
#6 1 ´04h´ LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur 

#7-#10 4 ´XX..XXh´ Dulkóðuð prófsumma (4 mikilvægustu bætin) 
SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

Hægt er að skila „venjulegu“ vinnslustöðunum sem lýst er fyrir UPDATE BINARY skipunina án öruggra boðskipta 
(sjá lið 3.6.3.1) með skráaskipan svarboðanna sem lýst er hér að framan. 

Auk þess geta villur sem sérstaklega tengjast öruggum boðskiptum komið upp. Í því tilviki er vinnslustöðunni 
einfaldlega skilað án þess að skráaskipan öruggra boðskipta komi til: 

TCS_336 Svarboð ef um villu í öruggum boðskiptum er að ræða 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef enginn lykill er tiltækur fyrir yfirstandandi lotu er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað, 

— ef einhverja gagnahluti sem vænst var (eins og tilgreint er hér að framan) vantar í sniði öruggra boðskipta er 
vinnslustöðunni ´6987´ skilað: þessi villa kemur upp ef merki, sem vænst var, vantar eða ef meginmál 
skipunarinnar er ekki byggt upp á réttan hátt, 

— ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ´6988´ skilað: þessi villa kemur upp ef öll merki, sem 
krafist er, eru til staðar en einhverjar lengdir eru frábrugðnar þeim sem vænst var, 

— ef sannprófun dulkóðuðu prófsummunar mistekst er vinnslustöðunni ´6688´ skilað. 
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3.6.4. Get challenge (sækja kenniskröfu) 
 
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem 
skilgreind er í staðlinum. 

GET CHALLENGE skipunin biður kortið um að gefa út kenniskröfu til að nota í öryggistengdu ferli þar sem 
dulmálstexti eða dulkóðuð gögn eru send til kortsins. 

TCS_337 Kenniskrafan, sem kortið gefur út, gildir einungis fyrir næstu skipun, sem notar kenniskröfu, sem send er til kortsins. 
 
TCS_338 Skipanaboð 

 
Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 
INS 1 ´84h´ INS 
P1 1 ´00h´ P1 
P2 1 ´00h´ P2 
Le 1 ´08h´ Le (væntanleg lengd kenniskröfu) 

 

TCS_339 Svarboð 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1-#8 8 ´XX..XXh´ Kenniskrafa 
SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

 
— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 
 
— ef Le er önnur en ´08h´, er vinnslustaðan ´6700´, 
 
— ef færibreyturnar P1-P2 eru rangar er vinnslustaðan ´6A86´. 
 
3.6.5. Verify (sannprófa) 
 
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem 
skilgreind er í staðlinum. 
 
Verify skipunin setur af stað samanburð í kortinu á sannprófunarupplýsingum um korthafa (CHV) (PIN)-gögnunum 
sem skipunin sendir og viðmiðunar-CHV sem geymdar eru á kortinu. 
 
Ath.: Kortalesarinn verður að fylla PIN-númerið, sem notandinn slær inn, til hægri með ´FFh´ bætum þannig að lengd 
þess verði 8 bæti. 
 

TCS_340 Ef skipunin ber árangur er opnað fyrir réttinn sem samsvarar birtingu sannprófunarupplýsinga um korthafa (CHV) og 
teljarinn fyrir CHV-tilraunir sem eftir eru er settur aftur af stað. 
 

TCS_341 Samanburður, sem ekki ber árangur, er skráður á kortið til að takmarka fjölda frekari tilrauna til notkunar á 
viðmiðunar-CHV. 

 
TCS_342 Skipanaboð 

 
Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 

INS 1 ´20h´ INS 

P1 1 ´00h´ P1 

P2 1 ´00h´ P2 (sannprófaðar CHV eru þekktar óbeint) 

Lc 1 ´08h´ Lengd CHV-kóðans sem sendur er 

#6-#13 8 ´XX..XXh´ CHV 
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TCS_343 Svarboð 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef viðmiðunar-CHV finnst ekki er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað, 

— ef lokað er á CHV (teljarinn fyrir tilraunir sem eftir eru fyrir CHV er á núlli) er vinnslustöðunni ´6983´ skilað. 
Þegar sú staða kemur upp er aldrei aftur hægt að birta CHV með árangri, 

— ef samanburðurinn ber ekki árangur lækkar teljarinn fyrir tilraunir sem eftir eru og stöðunni ´63CX´ er skilað 
(X > 0 og X er jafnt og CHV-tilraunir sem eftir eru á teljaranum. X = ´F´ teljarinn fyrir CHV-tilraunir er hærri 
en ´F´), 

— ef viðmiðunar-CHV telst gallað er vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ skilað. 

3.6.6. Get response (sækja svar) 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-4. 

Þessi skipun (einungis nauðsynleg og tiltæk fyrir T = 0 samskiptareglur) er notuð til að senda unnin gögn úr kortinu í 
kortalesarann (ef skipun inniheldur bæði Lc og Le). 

Skipunina GET_RESPONSE verður að gefa næst á eftir skipuninni sem vinnur gögnin, að öðrum kosti glatast þau. 
Eftir að skipunin GET_RESONSE hefur verið innt (nema villurnar ´61xx´ eða ´6Cxx´ komi upp, sjá hér á eftir) eru 
gögnin, sem áður voru unnin, ekki lengur tiltæk. 

TCS_344 Skipanaboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´  

INS 1 ´C0h´  

P1 1 ´00h´  

P2 1 ´00h´  

Le 1 ´XXh´ Fjöldi bæta sem vænst er 

 
TCS_345 Svarboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1-#X X ´XX..XXh´ Gögn 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef kortið hefur ekki unnið nein gögn er vinnslustöðunni ´6900´ eða ´6F00´ skilað, 

— ef Le er meiri en sem nemur fjölda tiltækra bæta eða ef Le er núll er vinnslustöðunni ´6Cxx´ skilað, þar sem ´xx´ 
tilgreinir nákvæman fjölda tiltækra bæta. Í því tilviki eru unnu gögnin enn tiltæk fyrir skipunina 
GET_RESPONSE sem kemur síðar, 

— ef Le er ekki núll og minni en sem nemur fjölda tiltækra bæta sendir kortið gögnin sem krafist er með venjulegum 
hætti og vinnslustöðunni ´61xx´ er skilað þar sem ´xx´ tilgreinir fjölda aukabæta sem enn eru tiltæk fyrir 
skipunina GET_RESPONSE sem kemur síðar, 

— ef skipunin er ekki studd (samskiptareglur T=1) skilar kortið ´6D00´. 

3.6.7. PSO: verify certificate (sannprófa vottorð) 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-8 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem 
skilgreind er í staðlinum. 
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Kortið notar skipunina VERIFY CERTIFICATE til að fá dreifilykil að utan og til að sannreyna gildi hans. 

TCS_346 Ef skipunin VERIFY CERTIFICATE ber árangur er dreifilykillinn geymdur til síðari notkunar í öryggisumhverfinu. 
Þessi lykill skal stilltur með MSE-skipuninni (sjá lið 3.6.10) til notkunar eingöngu í skipunum sem tengjast öryggi 
(INTERNAL AUTHENTICATE, EXTERNAL AUTHENTICATE eða VERIFY CERTIFICATE) og 
lykilkennimerkið skal notað. 

TCS_347 Í öllum tilvikum notar skipunin VERIFY CERTIFICATE dreifilykilinn, sem MSE-skipunin valdi áður, til að opna 
vottorðið. Dreifilykillinn verður að vera lykill aðildarríkis eða Evrópusambandsins. 

TCS_348 Skipanaboð 

 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 

INS 1 ´2Ah´ Framkvæma öryggisaðgerð 

P1 1 ´00h´ P1 

P2 1 ´AEh´ P2: gögn ekki kóðuð með BER-TLV (samtenging gagnastaka) 

Lc 1 ´CEh´ Lc: lengd vottorðsins, 194 bæti 

#6-#199 194 ´XX..XXh´ Vottorð: samtenging gagnastaka (eins og lýst er í 11. viðbæti) 

 

TCS_349 Svarboð 

 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef sannprófun vottorðsins bregst er vinnslustöðunni ´6688´ skilað. Ferlinu við að sannprófa og opna vottorðið er 
lýst í 11. viðbæti, 

— ef enginn dreifilykill er í öryggisumhverfinu er ´6A88´ skilað, 

— ef dreifilykillinn sem valinn er (til að opna vottorðið) er talinn gallaður er vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ 
skilað, 

— ef dreifilykillinn sem valinn er (til að opna vottorðið) hefur CHA.LSB 
(CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) sem er annað en ´00´ (þ.e. er ekki almenni 
lykill aðildarríkisins eða Evrópusambandsins), er vinnslustöðunni ´6985´ skilað. 

3.6.8. Internal authenticate (innri sannvottun) 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-4. 

Kortalesarinn getur sannvottað kortið með skipuninni INTERNAL AUTHENTICATE. 

Sannvottunarferlinu er lýst í 11. viðbæti. Það felur í sér eftirfarandi setningar: 

TCS_350 Skipunin INTERNAL AUTHENTICATE notar einkalykil kortsins (valinn óbeint) til að skrifa undir 
sannvottunargögnin, þ.m.t. K1 (fyrsta hluta fyrir samþykki lotulykilsins) og RND1 og notar dreifilykilinn sem þá er 
valinn (með síðustu MSE-skipun) til að dulkóða undirskriftina og móta sannvottunartókann (nánari upplýsingar í 
11. viðbæti). 
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TCS_351 Skipanaboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 

INS 1 ´88h´ INS 

P1 1 ´00h´ P1 

P2 1 ´00h´ P2 

Lc 1 ´10h´ Lengd gagna sem send eru í kortið 

#6-#13 8 ´XX..XXh´ Kenniskrafa sem notuð er til að sannvotta kortið 

#14-#21 8 ´XX..XXh´ VU.CHR (sjá 11. viðbæti) 

Le 1 ´80h´ Lengd gagna sem vænst er frá kortinu 

 

TCS_352 Svarboð 

 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1-#128 128 ´XX..XXh´ Tóki til að sannvotta kortið (sjá 11. viðbæti) 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef enginn dreifilykill er í öryggisumhverfinu er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað, 

— ef enginn einkalykill er til staðar í öryggisumhverfinu er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað, 

— ef VU.CHR er ekki það sama og núverandi kennimerki dreifilykilsins er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað, 

— ef einkalykillinn sem valinn er, er talinn gallaður er vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ skilað. 

TCS_353 Ef skipunin INTERNAL_AUTHENTICATE ber árangur er lykli fyrir yfirstandandi lotu, ef hann er til, eytt og hann 
verður þá ekki lengur tiltækur. Til að hafa nýjan lotulykil tiltækan verður skipunin EXTERNAL_AUTHENTICATE 
að bera árangur. 

3.6.9. External authenticate (ytri sannvottun) 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-4. 

Kortið getur sannvottað kortalesarann með því að nota skipunina EXTERNAL AUTHENTICATE. 

Sannvottunarferlinu er lýst í 11. viðbæti. Það felur í sér eftirfarandi setningar: 

TCS_354 Skipunin GET CHALLENGE verður að koma næst á undan skipuninni EXTERNAL_AUTHENTICATE. Kortið 
gefur út kenniskröfuna (RND3). 

TCS_355 Sannprófun dulmálstextans notast við RND3 (kenniskröfu sem kortið gefur út), einkalykil kortsins (valinn óbeint) og 
dreifilykilinn sem MSE-skipunin hefur valið áður. 

TCS_356 Kortið sannprófar dulmálstextann og ef hann er réttur er opnað fyrir AUT-aðgangsskilyrðið. 

TCS_357 Ílagsdulmálstextinn ber í sér annað stak fyrir lotulykilssamþykkið K2.  

TCS_358 Skipanaboð 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 

INS 1 ´82h´ INS 

P1 1 ´00h´ P1 

P2 1 ´00h´ P2 (dreifilykillinn sem nota skal er þekktur óbeint og hefur verið
ákveðinn áður af MSE-skipuninni) 

Lc 1 ´80h´ Lc (Lengd gagna sem send eru til kortsins) 

#6-#133 128 ´XX..XXh´ Dulmálstexti (sjá 11. viðbæti) 
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TCS_359 Svarboð 

 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð ( stöðuorð SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef enginn dreifilykill er í öryggisumhverfinu er ´6A88´ skilað, 

— ef CHA dreifilykilsins, sem þá hefur verið stilltur, er ekki samtenging AID notkunarforrits ökuritans og tegundar 
búnaðar skráningarhluta ökurita er vinnslustöðunni ´6F00´ skilað (sjá 11. viðbæti), 

— ef enginn einkalykill er í öryggisumhverfinu er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað, 

— ef sannprófun dulmálstextans er röng er vinnslustöðunni ´6688´ skilað, 

— ef skipunin GET CHALLENGE kemur ekki næst á eftir skipuninni er vinnslustöðunni ´6985´ skilað, 

— ef einkalykillinn, sem valinn er, er talinn gallaður er vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ skilað. 

TCS_360 Ef skipunin EXTERNAL AUTHENTICATE ber árangur og ef fyrsti hluti lotulykilsins er tiltækur frá INTERNAL 
AUTHENTICATE sem framkvæmd hefur verið nýlega með árangri er lotulykillinn stilltur fyrir síðari skipanir með 
öruggum boðskiptum. 

TCS_361 Ef fyrsti hluti lotulykilsins er ekki tiltækur frá fyrri INTERNAL AUTHENTICATE skipun er seinni hluti 
lotulykilsins, sem kortalesarinn sendir, ekki geymdur á kortinu. Þessi aðferð tryggir að gagnkvæma sannvottunarferlið 
fer fram í þeirri röð sem tilgreind er i 11. viðbæti. 

3.6.10. Manage security environment (stjórna öryggisumhverfi) 

Þessi skipun er notuð til að stilla dreifilykil til sannvottunar. 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-8. Notkun þessarar skipunar er takmörkuð að því er varðar staðalinn 
sem tengist henni. 

TCS_362 Lykillinn, sem vísað er til í MSE-gagnasvæðinu, er gildur fyrir hverja skrá sérnotaskrár ökuritans. 

TCS_363 Lykillinn, sem vísað er til í MSE-gagnasvæðinu, er áfram núverandi, dreifilykill fram að næstu réttu MSE skipun. 

TCS_364 Ef lykillin, sem vísað er til, er ekki (nú þegar) í kortinu helst öryggisumhverfið óbreytt. 

TCS_365 Skipanaboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 

INS 1 ´22h´ INS 

P1 1 ´C1h´ P1: lykillinn sem vísað er til er gildur fyrir allar dulkóðunaraðgerðir 

P2 1 ´B6h´ P2: (gögn sem vísað er til varðandi rafrænu undirskriftina) 

Lc 1 ´0Ah´ Lc: lengd gagnasvæðisins sem á eftir kemur 

#6 1 ´83h´ Merki til að vísa til dreifilykils í ósamhverfum tilvikum 

#7 1 ´08h´ Lengd tilvísunarinnar í lykilinn (kennimerki lykilsins) 

#8-#15 08h ´XX..XXh´ Kennimerki lykils eins og það er tilgreint í 11. viðbæti 
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TCS_366 Svarboð 

 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef lykillinn, sem vísað er til, er ekki í kortinu er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað, 

— ef einhverja gagnahluti, sem vænst var, vantar í örugga boðskiptasniðið er vinnslustöðunni ´6987´ skilað. Þetta 
getur gerst ef merkið ´83h´ vantar, 

— ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ´6988´ skilað. Þetta getur gerst ef lengd kennimerkis 
lykilsins er ekki ´08h´, 

— ef lykillinn, sem valinn er, er talinn gallaður er vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ skilað. 

3.6.11. PSO: hash (PSO: tæting) 

Þessi skipun er notuð til að flytja niðurstöður tætiútreiknings á gögnum á kortið. Þessi skipun er notuð til að sannprófa 
stafrænar undirskriftir. Tætigildið er geymt í EEPROM fyrir síðari skipun um að sannprófa stafrænu undirskriftina. 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-8. Notkun þessarar skipunar er takmörkuð að því er varðar staðalinn 
sem tengist henni. 

TCS_367 Skipanaboð 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 

INS 1 ´2Ah´ Framkvæma öryggisaðgerð 

P1 1 ´90h´ Skila tætikóða 

P2 1 ´A0h´ Merki: gagnasvæði inniheldur gagnahluti sem við koma tætingu 

Lc 1 ´16h´ Lengd Lc-gagnasvæðisins sem á eftir kemur 

#6 1 ´90h´ Merki fyrir tætikóðann 

#7 1 ´14h´ Lengd tætikóðans 

#8-#27 20 ´XX..XXh´ Tætikóði 

 

TCS_368 Svarboð 

 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef einhverja gagnahluti sem vænst var (eins og tilgreint er hér að framan) vantar er vinnslustöðunni ´6987´ skilað. 
Þetta getur gerst ef eitt af merkjunum ´90h´ vantar, 

— ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ´6988´ skilað. Þessi villa kemur upp ef merkið, sem krafist 
er, er til staðar en lengd þess er önnur en ´14h´. 

3.6.12. Perform hash of file (framkvæma tætingu á skrá) 

Þessi skipun samræmist ekki ISO/IEC-staðli 7816-8. CLA-bæti þessar skipunar tilgreinir því að um sé að ræða 
einkaleyfisvarða notkun á PERFORM SECURITY OPERATION/HASH. 

TCS_369 Skipunin um að framkvæma tætingu á skrá er notuð til að tæta gagnasvæði gagnsæu frumskrárinnar sem þá er valin. 
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TCS_370 Niðurstaða tætiaðgerðarinnar er geymd á kortinu. Hana er síðan hægt að nota til að fá stafræna undirskrift skrárinnar 
með því að nota skipunina PSO- COMPUTE_DIGITAL_SIGNATURE. Niðurstaðan verður áfram tiltæk fyrir 
skipunina COMPUTE DIGITAL SIGNATURE fram að næstu PERFORM HASH of FILE skipun sem ber árangur. 

TCS_371 Skipanaboð 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´80h´ CLA 

INS 1 ´2Ah´ Framkvæma öryggisaðgerð 

P1 1 ´90h´ Merki: tæting 

P2 1 ´00h´ P2: tæta gögnin í gagnsæju skránni sem er valin 
 

TCS_372 Svarboð 
 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef ekkert notkunarforrit er valið er vinnslustöðunni ´6985´ skilað, 

— ef frumskráin, sem valin er, er talin gölluð (villa í eigindum skráar eða heilleika gagna sem vistuð eru) er 
vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ skilað, 

— ef skráin, sem valin er, er ekki gagnsæ skrá er vinnslustöðunni ´6986´ skilað. 

3.6.13. PSO: compute digital signature (PSO: reikna stafræna undirskrift) 

Þessi skipun er notuð til að reikna stafræna undirskrift áður reiknaðs tætikóða (sjá PERFORM HASH of FILE í lið 
3.6.12). 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-8. Notkun þessarar skipunar er takmörkuð að því er varðar staðalinn 
sem tengist henni. 

TCS_373 Einkalykill kortsins er notaður til að reikna stafrænu undirskriftina og kortið þekkir hann óbeint. 

TCS_374 Kortið framkvæmir stafræna undirskrift með því að nota fyllingaraðferð sem er í samræmi við PKCS1 (sjá nánari 
upplýsingar í 11. viðbæti) 

TCS_375 Skipanaboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 

INS 1 ´2Ah´ Framkvæma öryggisaðgerð 

P1 1 ´9Eh´ Stafræn undirskrift sem skal skilað 

P2 1 ´9Ah´ Merki: gagnasvæðið inniheldur gögn sem skal skrifa undir. Þar eð ekkert
gagnasvæði fylgir eiga gögnin þegar að vera til staðar á kortinu (tæting á 
skrá) 

Lc 1 ´80h´ Lengd undirskriftarinnar sem vænst var 

TCS_376 Svarboð 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1-#128 128 ´XX..XXh´ Undirskrift á áður reiknaðri tætingu 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef einkalykillinn, sem valinn er óbeint, er talinn gallaður er vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ skilað. 
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3.6.14. PSO: verify digital signature (PSO: sannprófa stafræna undirskrift) 

Þessi skipun er notuð til að sannprófa stafrænu undirskriftina sem gefin er upp sem ílag í samræmi við PKCS1 í boði, 
með tætingu sem kortið þekkir. Kortið þekkir reiknirit undirskriftarinnar óbeint. 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-8. Notkun þessarar skipunar er takmörkuð að því er varðar staðalinn 
sem tengist henni. 

TCS_377 Skipunin „að staðfesta stafrænu undirskriftina“ notar alltaf dreifilykilinn sem skipunin „stjórna öryggisumhverfinu“, 
sem kom á undan, og tætikóðinn sem kom á undan settu inn með PSO: tætiskipun. 

TCS_378 Skipanaboð 

 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 ´00h´ CLA 

INS 1 ´2Ah´ Framkvæma öryggisaðgerð 

P1 1 ´00h´  

P2 1 ´A8h´ Merki: gagnasvæði inniheldur gagnahluti sem við koma tætingu 

Lc 1 ´83h´ Lengd Lc-gagnasvæðisins sem á eftir kemur 

#28 1 ´9Eh´ Merki fyrir stafræna undirskrift 

#29-#30 2 ´8180h´ Lengd stafrænnar undirskriftar (128 bitar, kóðað í samræmi við
ISO/IEC-staðal 7816-6) 

#31-#158 128 ´XX..XXh´ Efni stafrænnar undirskriftar 

 

TCS_379 Svarboð 

 

Bæti Lengd Gildi Lýsing 

SW 2 ´XXXXh´ Stöðuorð (SW1, SW2) 

 

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ´9000´, 

— ef sannprófun undirskriftarinnar bregst er vinnslustöðunni ´6688´ skilað. Sannprófunarferlinu er lýst í 11. viðbæti, 

— ef enginn dreifilykill er valinn er vinnslustöðunni ´6A88´ skilað, 

— ef einhverja gagnahluti sem vænst var (eins og tilgreint er hér að framan) vantar er vinnslustöðunni ´6987´ skilað. 
Þetta getur gerst ef eitt af merkjunum, sem krafist er, vantar, 

— ef enginn tætikóði er tiltækur til að vinna skipunina (vegna fyrri PSO: tætiskipunar) er vinnslustöðunni ´6985´ 
skilað, 

— ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ´6988´ skilað. Þetta getur gerst ef lengd einhvers af 
gagnahlutunum, sem krafist er, er röng, 

— ef dreifilykillinn er talinn gallaður er vinnslustöðunni ´6400´ eða ´6581´ skilað. 

4. SKRÁA- OG GAGNASKIPAN ÖKURITAKORTA 

Í þessum lið er tilgreind skráaskipan á ökuritakortum að því er varðar geymslu tiltækra gagna, 

Ekki er tilgreind innri skipan sem háð er framleiðanda, svo sem skráarhaus, né geymsla eða meðhöndlun gagnastaka 
sem er einungis nauðsynleg til innri notkunar, svo sem EuropeanPublicKey, CardPrivateKey, 
TDesSession-Key eða WorkshopCardPin. 

Nýtileg geymslurýmd ökuritakorta skal að lágmarki vera 11 kílóbæti. Nota má meiri rýmd. Í því tilviki er skráaskipan 
kortsins sú sama en fjöldi skráninga í sumum stökum skráaskipunarinnar er aukinn. Í þessum lið eru lágmarks- og 
hámarksgildin fyrir fjölda þessara skráninga tilgreind. 
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4.1. Skráa- og gagnaskipan ökumannskorts 

TCS_400 Eftir að ökumannskortið hefur verið tengt persónu skal það hafa eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði 
skráa: 
 

 
TCS_401 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ. 
TCS_402 Lestur með öruggum boðskiptum skal vera mögulegur fyrir allar skrár í sérnota skrám ökurita. 
TCS_403 Gagnaskipan ökumannskortsins skal vera eftirfarandi: 
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TCS_404 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og hámarksgildi fyrir 
fjölda skráninga í gagnaskipan ökumannskortsins. 

  Lágmark Hámark 

n1 NoOfEventsPerType 6 12 
n2 NoOfFaultsPerType 12 24 
n3 NoOfCardVehicleRecords 84 200 
n4 NoOfCardPlaceRecords 84 112 
n6 CardActivityLengthRange 5 544 bæti 

(28 dagar * 93 
breytingar á 

starfsathöfnum) 

13 776 bæti 
(28 dagar * 240 

breytingar á 
starfsathöfnum) 

 

4.2. Skráa- og gagnaskipan verkstæðiskorts 

TCS_405 Eftir að verkstæðiskortið hefur verið tengt persónu skal það hafa eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði 
skráa: 
 

 
TCS_406 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ. 

TCS_407 Lestur með öruggum boðskiptum skal vera mögulegur fyrir allar skrár í sérnota skrám ökurita. 

TCS_408 Gagnaskipan verkstæðisskortsins skal vera eftirfarandi: 
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TCS_409 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og hámarksgildi fyrir 
fjölda skráninga í gagnaskipan verkstæðiskortsins. 

  Lágmarks Hámarks 

n1 NoOfEventsPerType 3 3 

n2 NoOfFaultsPerType 6 6 

n3 NoOfCardVehicleRecords 4 8 

n4 NoOfCardPlaceRecords 6 8 

n6 NoofCalibrationRecords 88 255 

n5 CardActivityLengthRange 198 bæti 
(1 dagur * 93 
breytingar á 

starfsathöfnum) 

492 bæti 
(1 dagur * 240 

breytingar á 
starfsathöfnum) 

4.3. Skráa- og gagnaskipan eftirlitskorts 

TCS_410 Eftir að eftirlitskortið hefur verið tengt persónu skal það hafa eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa: 
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TCS_411 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ. 

TCS_412 Lestur með öruggum boðskiptum skal vera mögulegur fyrir skrár í sérnota skrám ökurita. 

TCS_413 Gagnaskipan eftirlitskortsins skal vera eftirfarandi: 

 

 

TCS_414 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og hámarksgildi fyrir 
fjölda skráninga í gagnaskipan eftirlitskortsins. 

 
  Lágmarks Hámarks 

n7 NoOfControlActivityRecords 230 520 
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4.4. Skráa- og gagnaskipan fyrirtækiskorts 

TCS_415 Eftir að fyrirtækiskortið hefur verið tengt persónu skal það hafa eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði 
skráa: 

TCS_416 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ. 

TCS_417 Lestur með öruggum boðskiptum skal vera mögulegur fyrir allar skrár í sérnota skrám ökurita. 

TCS_418 Gagnaskipan fyrirtækiskortsins skal vera eftirfarandi: 
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TCS_419 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og hámarksgildi fyrir 
fjölda skráninga í gagnaskipan fyrirtækiskortsins. 

 

  Lágmarks Hámarks 

n8 NoOfCompanyActivityRecords 230 520 
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3. viðbætir 

TÁKNMYNDIR 
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PIC_001 Skráningarbúnaðurinn getur notað eftirfarandi táknmyndir eða táknmyndasamsetningar: 

1. GRUNNTÁKNMYNDIR 
Aðilar        Aðgerð        Vinnuhamur 
Fyrirtæki  Fyrirtækishamur 
Eftirlitsmaður Eftirlit Eftirlitshamur 
Ökumaður Akstur Skráningarhamur 
Verkstæði/prófunarstöð Skoðun/kvörðun Kvörðunarhamur 

 Framleiðandi   
    
 Starfsathafnir Lengd tímabils  

Tiltækileiki Yfirstandandi tiltækileikatímabil  
Akstur Samfelldur aksturstími  
Hvíld Yfirstandandi hvíldartími  
Vinna Yfirstandandi vinnutímabil  
Hlé Uppsöfnuð hlé  

 Óskráð   
    
 Búnaður Virkni  

Rauf fyrir ökumannskort   
Rauf fyrir aðstoðarökumannskort   
Kort   
Klukka   
Skjár Birting á skjá  
Ytri geymsla Niðurflutningur gagna  
Straumgjafi   
Prentari/útprent Prentun  
Nemi   
Stærð hjólbarða   

 Ökutæki/skráningarhluti ökurita   
    
 Séraðstæður   

 

Utan gildissviðs 
Flutningur með ferju/lest 

  

    
 Ýmislegt   

Sértilvik  Bilanir 
Upphaf akstursdags  Lok akstursdags 
Staður  Handvirk færsla um starfsathafnir ökumanns
Öryggi  Hraði 

 Tími 

 

 Samtals/samantekt 
    
 Skýring   

Daglega 
Vikulega 
Tvær vikur 

 Frá eða til 

  

    
2. SAMSETNINGAR TÁKNMYNDA 
 
 Ýmislegt   

Eftirlitsstaður 
Staður þar sem akstursdagur hefst 
Frá kl. 
Frá ökutæki 

 
Utan gildissviðs, upphaf   

Staður þar sem akstursdegi lýkur 
Til kl. 
 
Tímabilinu „utan gildissviðs“ lýkur 
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 Kort 

 

Ökumannskort 
Fyrirtækiskort 
Eftirlitskort 
Verkstæðiskort 
Ekkert kort 

 Akstur 

 

Akstur fleiri en eins ökumanns 
Aksturstími í eina viku 
Aksturstími í tvær vikur 

 Útprent 

 

Daglegt útprent frá korti um starfsathafnir ökumanns 
Daglegt útprent frá skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns 
Útprent af korti um sértilvik og bilanir 
Útprent úr skráningarhluta ökurita um sértilvik og bilanir 
Útprent um tæknigögn 
Útprent um hraðabrot 

 Sértilvik 

 

Ísetning ógilds korts 
Kortaósamrýmanleiki 
Tímaskörun 
Akstur án viðeigandi korts 
Ísetning korts við akstur 
Síðustu kortalotu ekki rétt lokað 
Hraðabrot 
Rof á straumi 
Villa í hreyfigögnum 
Öryggisbrot 
Tímastilling (á verkstæði) 
Eftirlit með hraðabrotum 

 Bilanir 

 

Kortabilun (rauf fyrir ökumannskort) 
Kortabilun (rauf fyrir aðstoðarökumannskort) 
Bilun í skjá 
Bilun við niðurflutning gagna 
Bilun í prentara 
Bilun í nema 
Innri bilun í skráningarhluta ökuritans, 

 Handvirk skráning 

 

Enn sami akstursdagur? 
Lok fyrri akstursdags? 
Staðfesta eða færa inn staðsetningu þar sem akstursdegi lýkur 
Færa inn upphafstíma 
Færa inn stað þar sem akstursdagur hefst. 

 
Athugasemd: Aðrar táknmyndsamsetningar sem mynda kennimerki fyrir útprentunarbálk eða -skráningu eru 
skilgreindar í 4. viðbæti. 
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1. ALMENN ATRIÐI 

Hvert útprent er byggt upp með því að hlekkja saman mismunandi gagnabálka sem kunna að vera auðkenndir með 
kennimerki bálks. 

Gagnabálkur inniheldur eina eða fleiri skráningu sem kunna að vera  auðkenndar með kennimerki skráningar. 

PRT_001 Ef kennimerki bálks er næst á undan kennimerki skráningar er kennimerki skráningarinnar ekki prentað. 

PRT_002 Ef gagnaatriði er óþekkt eða ekki má prenta það af ástæðum er varða aðgangsréttindi að gögnum eru eyður prentaðar í 
stað þess. 

PRT_003 Ef efni heillar línu er óþekkt eða ekki er nauðsynlegt að prenta það er allri línunni sleppt. 

PRT_004 Gagnasvæði með tölulegum upplýsingum eru prentuð hægri jöfnuð og með bili til að aðskilja þúsund og miljónir og 
án núlla fremst. 

PRT_005 Strenggagnasvæði eru prentuð vinstri jöfnuð og fyllt með eyðum upp í lengd gagnaatriðis eða stytt niður í 
gagnaatriðislengd þegar nauðsynlegt er (nöfn og heimilisföng). 

 

2. FORSKRIFT FYRIR GAGNABÁLKA 

Í þessum kafla eru eftirfarandi reglur notaðar fyrir táknun sniðs: 

— rittákn, sem prentuð eru með feitletri, tilgreina texta án sniðtákna sem á að prenta (útprentunin er með 
venjulegum rittáknum), 

— venjuleg rittákn tilgreina breytur (táknmyndir eða gögn) en í útprentun koma gildi þeirra í stað breytanna, 

— heiti breyta hafa verið fyllt með undirstrikunartáknum til að sýna lengd gagnaatriða sem eru tiltæk fyrir breytuna, 

— dagsetningar skulu tilgreindar með sniðinu „dd/mm/áááá“ (dagur, mánuður, ár). Einnig er heimilt að nota sniðið 
„dd.mm.áááá“, 

— hugtakið „auðkenni korts“ tilgreinir samsetninguna: tegund korts með táknmyndasamsetningu korts, kóða 
aðildarríkisins sem gefur kortið út, framhallandi skástriki og kortanúmerinu ásamt samritsnúmeri og útgáfunúmeri 
kortsins sem eru aðskilin með bili: 

 
P  x x x / x x x x x x x x x x x x x x  x  x 
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  Fyrstu 14 rittákn kortanúmers 
(inniheldur hugsanlega eintaksnúmer) 
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PRT_006 Útprent skulu notast við eftirfarandi gagnabálka og/eða gagnaskráningar í samræmi við eftirfarandi merkingar og 
snið: 
 
Númer bálks eða skráningar 
Merking Gagnasnið 
  
1. Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
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2. Tegund útprents  

Kennimerki bálks 
Táknmyndasamsetning í útprenti (sjá 3. viðbæti), stilling 
hraðatakmörkunarbúnaðar (einungis útprent af hraðabroti). 

 
 
3. Auðkenni korthafa 

Kennimerki bálks. P = táknmynd einstaklinga 
Kenninafn korthafa 
Eiginnafn eða -nöfn korthafa (ef við á) 
Auðkenni korts 
Síðasti gildisdagur korts (ef við á) 
Ef um er að ræða kort sem ekki er persónulegt og á því er ekkert 
kenninafn skal prenta þess í stað heiti fyrirtækis, verkstæðis eða 
eftirlitsaðila. 

 
4. Auðkenni ökutækis 

Kennimerki bálks 
Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN) 
Aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og skráningarnúmer ökutækis. 

 
 
5. Auðkenni skráningarhluta ökurita 

Kennimerki bálks 
Heiti framleiðanda skráningarhluta ökurita 
Hlutarnúmer skráningarhluta ökurita 

 
 
6. Síðasta kvörðun skráningarbúnaðar 

Kennimerki bálks 
Heiti verkstæðis 
Auðkenni verkstæðiskorts 
Dagsetning kvörðunarinnar 

 
 
7. Síðasta eftirlit (sem eftirlitsmaður framkvæmir) 

Kennimerki bálks 
Auðkenni eftirlitskorts 
Dagsetning, tími og tegund eftirlits 
Tegund eftirlits: Allt að fjórum táknmyndum. Tegund eftirlits getur 
verið (samsetning með eftirfarandi): 

 
8. Starfsathafnir ökumanns geymdar á kortinu í þeirri röð sem þær 

eiga sér stað 
Kennimerki bálks 
Fyrirspurnardagsetning (almanaksdagur sem prentaður er út) + teljari í 
kortinu sem heldur utan um daglega viðveru 

 
8.1. Tímabil sem kortið var ekki ísett 
8.1a. Kennimerki skráningar (upphaf tímabils) 
8.1b. Óskráð tímabil. Upphafs- og lokatími, tímalengd 
8.1c. Handskráð starfsathöfn 

Táknmynd starfsathafnar, upphafs- og lokatími (meðtaldir), tímalengd, 
hvíldartímabil, sem eru a.m.k. einnar klukkustundar löng, eru 
stjörnumerkt. 
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8.2. Ísetning korts í S-rauf 
Kennimerki skráningar; S = táknmynd raufar 
Aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og skráningarnúmer ökutækis 
Staða kílómetramælis ökutækisins við ísetningu korts. 

 
8.3. Starfsathöfn (þegar kortið var sett í) 

Táknmynd starfsathafnar, upphafs- og lokatími (meðtaldir), tímalengd, 
áhafnarstaða (táknmynd fyrir áhöfn ef staðan er CREW, eyða ef hún er 
SINGLE), hvíldartímabil, sem eru a.m.k. einnar klukkustundar löng, eru 
merkt með stjörnu. 

 
8.3a. Séraðstæður. Tími færslu, táknmynd fyrir séraðstæður (eða samsetning 

táknmynda). 
 
8.4. Úrtekt korts 

Staða kílómetramælis og ekin vegalengd frá síðustu ísetningu þar sem 
staða kílómetramælis er þekkt. 

 
 
9. Starfsathafnir ökumanns í tímaröð geymdar í skráningarhluta 

ökutækis fyrir hverja rauf  
Kennimerki bálks 
Fyrirspurnardagsetning (almanaksdagur sem prentaðar er út)  
Staða kílómetramælis kl. 00:00 og 24:00 

 
 
10. Starfsathafnir sem eru skráðar í S-rauf 

Kennimerki bálks. 
 
 
10.1. Tímabil þegar ekkert kort er ísett í S-rauf 

Kennimerki skráningar 
Ekkert kort ísett 
Staða kílómetramælis við upphaf tímabils. 

 
 
10.2. Ísetning korts 

Kennimerki skráningar við ísetningu korts 
Nafn ökumanns 
Eiginnafn ökumanns 
Auðkenni ökumannskorts 
Fyrningardagsetning ökumannskorts 
Aðildarríkið sem skráir ökutækið og skráningarnúmer ökutækis sem 
notað var áður 
Dagsetning og tími úrtektar korts úr fyrra ökutæki 
Auð lína 
Staða kílómetramælis við ísetningu korts, handskráð færsla á kóða fyrir 
starfsathafnir ökumanns (M ef já, eyða ef nei). 

 
10.3. Starfsathöfn 

Táknmynd starfsathafnar, upphafs- og lokatími (meðtaldir), tímalengd, 
áhafnarstaða (táknmynd áhafnar ef hún er CREW, eyða ef hún er 
SINGLE), hvíldartímabil, sem eru a.m.k. einnar klukkustundar löng, eru 
merkt stjörnu. 
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10.3a. Séraðstæður. Tími færslu, táknmynd fyrir séraðstæður (eða samsetning 
táknmynda). 

 
 
10.4. Úrtekt korts eða lok tímabils án korts 

Staða kílómetramælis við úrtekt korts eða í lok „ekkert kort“-tímabils og 
ekin vegalengd frá ísetningu eða frá upphafi „ekkert kort“-tímabilsins. 

 
 

11. Dagleg samantekt 
Kennimerki bálks. 

 
 
11.1. Samantekt fyrir skráningarhluta ökurita á tímabilum þegar ekkert kort er 

í rauf fyrir ökumannskort 
Kennimerki bálks. 

 

11.2. Samantekt fyrir skráningarhluta ökurita á tímabilum þegar ekkert kort er 
í rauf fyrir aðstoðarökumannskort 
Kennimerki bálks. 

 
 
11.3. Dagleg samantekt skráningarhluta ökutækis fyrir hvern ökumann 

Kennimerki skráningar 
Kenninafn ökumanns 
Eiginnafn eða -nöfn ökumanns 
Auðkenni ökumannskorts. 

 
 
11.4. Tilgreining staðar þar sem akstursdagur hefst og/eða endar 

pi = táknmynd fyrir upphafs-/endastað, tími, land, svæði, 
Kílómetramælir. 

 
 
11.5. Heildarstarfsathafnir (af korti) 

Heildaraksturstími, ekin vegalengd 
Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika 
Heildartími fyrir hvíld og óskráðar starfsathafnir 
Heildartími starfsathafna áhafnar. 

 
 
 
11.6. Heildarstarfsathafnir (tímabil án korts í rauf fyrir ökumannskort) 

Heildaraksturstími, ekin vegalengd 
Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika 
Heildartími fyrir hvíld. 

 
 
11.7. Heildarstarfsathafnir (tímabil án korts í rauf fyrir 

aðstoðarökumannskort) 
Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika 
Heildartími fyrir hvíld. 
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11.8. Heildarstarfsathafnir (fyrir ökumann, báðar raufar meðtaldar) 
Heildaraksturstími, ekin vegalengd 
Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika 
Heildartími fyrir hvíld 
Heildartími fyrir starfsathafnir áhafnar 
Ef krafist er daglegrar útprentunar fyrir yfirstandandi dag, eru daglegar 
samantektarupplýsingar reiknaðar með þeim gögnum sem eru tiltæk 
þegar prentað er út. 

 
12. Sértilvik og/eða bilanir sem geymd eru á kortinu 
 
 
12.1. Kennimerki bálks fyrir 5 síðustu „sértilvik og bilanir“ af korti 
 
 

12.2. Kennimerki bálks fyrir öll skráð „sértilvik“ á korti 
 
 
12.3. Kennimerki bálks fyrir allar skráðar „bilanir“ á korti 
 
12.4. Skráning á sértilviki og/eða bilun 

Kennimerki skráningar 
Táknmynd fyrir sértilvik/bilun, tilgang skráningar, dagsetning og tími 
upphafs 
Viðbótarkóði fyrir sértilvik/bilun, tími 
Aðildarríkið, þar sem ökutækið er skráð, og skráningarnúmer ökutækis 
þar sem sértilvikið eða bilunin átti sér stað. 

 
13. Sértilvik og/eða bilanir sem geymd eru í skráningarhluta ökurita eða 

standa enn yfir 
 
13.1. Kennimerki bálks fyrir 5 síðustu „sértilvik og bilanir“ frá skráningarhluta 

ökurita 
 
13.2. Kennimerki bálks fyrir öll skráð „sértilvik“ í skráningarhluta ökurita eða 

yfirstandandi sértilvik 
 

13.3. Kennimerki bálks fyrir allar skráðar „bilanir“ í skráningarhluta ökurita 
eða yfirstandandi „bilanir“ 

 
 
13.4. Skráning á sértilviki og/eða bilun 

Kennimerki skráningar 
Táknmynd fyrir sértilvik/bilun, tilgangur skráningar, dagsetning/tími 
upphafs 
Viðbótarkóði fyrir sértilvik/bilun (ef einhver), fjöldi svipaðra sértilvika 
þennan dag, tímalengd 
Auðkenni korta sem eru sett í við upphaf eða lok sértilviks eða bilunar 
(allt að 4 línur án þess að sama kortanúmer sé tvítekið) 
Tilvik þar sem ekkert kort var sett í 
Tilgangur skráningar (p) er talnakóði sem skýrir hvers vegna sértilvikið 
eða bilunin var skráð, kóðaður í samræmi við gagnastakið 
EventFaultRecordPurpose .  

 



Nr. 9/310  24.2.2005  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

14. Auðkenni skráningarhluta ökurita 
Kennimerki bálks 
Heiti framleiðanda skráningarhluta ökurita 
Heimilisfang framleiðanda skráningarhluta ökurita 
Hlutarnúmer skráningarhluta ökurita 
Viðurkenningarnúmer skráningarhluta ökurita 
Raðnúmer skráningarhluta ökurita 
Framleiðsluár skráningarhluta ökurita 
Útgáfa hugbúnaðar fyrir skráningarhluta ökurita og uppsetningar-
dagsetning. 

 
15. Auðkenni nema 

Kennimerki bálks 
Raðnúmer nema 
Viðurkenningarnúmer nema 
Dagsetning fyrstu uppsetningar nema. 

 
16. Kvörðunargögn 

Kennimerki bálks 
 
 
16.1. Kvörðunarskráning 

Kennimerki skráning 
Verkstæðið sem framkvæmdi kvörðunina 
Heimilisfang verkstæðis 
Auðkenni verkstæðiskorts 
Fyrningardagsetning verkstæðiskorts 
Auð lína 
Dagsetning kvörðunar + tilgangur kvörðunar 
Verksmiðjunúmer ökutækis 
Aðildarríkið, þar sem ökutækið er skráð, og skráningarnúmer ökutækis 
Einkennisstuðull ökutækis 
Fasti skráningarbúnaðarins 
Virkt ummál hjólbarða 
Stærð hjólbarða sem eru undir ökutækinu 
Stilling hraðatakmörkunarbúnaðar  
Gömul og ný staða kílómetramælis 
Tilgangur kvörðunar (p) er talnakóði sem skýrir hvers vegna þessar 
kvörðunarfæribreytur voru skráðar, kóðaður í samræmi við gagnastakið 
CalibrationPurpose .  

 

17. Tímastilling 
Kennimerki bálks 

 
 
 
17.1. Tímastillingarskráning 

Kennimerki skráningar 
Gömul dagsetning og tími 
Ný dagsetning og tími 
Verkstæðið sem framkvæmdi tímastillinguna 
Heimilisfang verkstæðis 
Auðkenni verkstæðiskorts 
Fyrningardagsetning verkstæðiskorts. 
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18. Síðasta sértilvik og bilun skráð í skráningarhluta ökurita 
Kennimerki bálks 
Dagsetning og tími síðasta sértilviks 
Dagsetning og tími síðustu bilunar 

 
19. Upplýsingar um eftirlit með hraðabrotum 

Kennimerki bálks 
Dagsetning og tími síðasta EFTIRLITS MEÐ HRAÐABROTUM 
Dagsetning/tími fyrsta hraðabrots og fjöldi hraðabrotstilvika eftir það. 

 
20. Skráning á hraðabroti 
 

20.1. Kennimerki bálksins „fyrsta hraðabrot eftir síðustu kvörðun“ 
 
20.2. Kennimerki bálksins „fimm alvarlegustu hraðabrot síðustu 365 daga“ 
 
20.3. Kennimerki bálksins „alvarlegasta hraðabrotið fyrir hvern af síðustu 

10 dögunum sem hraðabrot hafa átt sér stað“ 
 
20.4. Kennimerki skráningar 

Dagsetning, tími og lengd 
Hámarks- og meðalhraði, fjöldi svipaðra sértilvika þennan dag 
Kenninafn ökumanns 
Eiginnafn eða -nöfn ökumanns 
Auðkenni ökumannskorts 

 
20.5. Ef ekkert hraðabrot er í bálki. 
 
21. Handskrifaðar upplýsingar 

Kennimerki bálks 
21.1. Eftirlitsstaður 
21.2. Undirskrift eftirlitsmanns 
21.3. Frá kl. 
21.4. Til kl. 
21.5. Undirskrift ökumanns 

„Handskrifaðar upplýsingar“: Setja skal inn nægilega margar auðar línur 
fyrir ofan handskrifaða færslu til að hægt sé í raun að skrifa 
upplýsingarnar sem krafist er eða skrifa undir. 

 
 
 
3.  FORSKRIFT FYRIR ÚTPRENT 
 
Í þessum kafla hafa eftirfarandi reglur fyrir táknun verið notaðar: 
 

 

Útprentun bálks eða skráningar númer N 
Útprentun bálks eða skráningar númer N, endurtekin eins oft og nauðsynlegt er 
Útprentun bálks eða skráningar X og/eða Y eftir því sem þörf er á, endurtekin eins oft
og nauðsynlegt er 
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3.1. Daglegt útprent af korti um starfsathafnir ökumanns 

PRT_007 Daglega útprentið af korti um starfsathafnir ökumanns skal vera í samræmi við eftirfarandi snið: 
 

 

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
Tegund útprents 
Auðkenni eftirlitsmanns (ef eftirlitskort er sett í skráningarhluta ökurita) 
Auðkenni ökumanns (af kortinu sem prentað er út af) 
Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 
Auðkenni skráningarhluta ökurita (skráningarhluta ökurita sem útprentið kemur frá) 
Síðasta kvörðun þessa skráningarhluta ökurita 
Síðasta eftirlit sem haft var með ökumanninum 
Afmarkari fyrir starfsathafnir ökumanns 
Starfsathafnir ökumanns í þeirri röð sem þær eiga sér stað 

Afmarkari fyrir daglega samantekt 

Staðir færðir inn í tímaröð 

Heildarstarfsathafnir 
Afmarkari fyrir sértilvik og bilanir af korti 
Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd á kortinu) 

Afmarkari fyrir sértilvik og bilanir úr skráningarhluta ökurita 

Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd á kortinu) 

Eftirlitsstaður 
Undirskrift eftirlitsmanns 
Undirskrift ökumanns 

 
 
 
3.2. Daglegt útprent úr skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns 

PRT_008 Daglegt útprent úr skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns skal vera í samræmi við eftirfarandi snið: 
 

 

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
Tegund útprents 

Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita) 

Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 
Auðkenni skráningarhluta ökurita (skráningarhluta ökurita sem útprentið kemur frá) 
Síðasta kvörðun þessa skráningarhluta ökurita 
Síðasta eftirlit með þessum skráningarbúnaði 
Afmarkari fyrir starfsathafnir ökumanns 
Afmarkari fyrir rauf fyrir ökumannskort (rauf 1) 
Starfsathafnir í tímaröð (rauf fyrir ökumannskort) 

Afmarkari fyrir rauf fyrir aðstoðarökumannskort (rauf 2) 

Starfsathafnir í tímaröð (rauf fyrir aðstoðarökumannskort) 

Afmarkari fyrir daglega samantekt 
Samantekt á tímabilum þar sem kort er ekki í rauf fyrir ökumannskort 
Staðir færðir inn í tímaröð 

Heildarstarfsathafnir 
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Samantekt á tímabilum þar sem kort er ekki í rauf fyrir aðstoðarökumannskort 

Staðir færðir inn í tímaröð 

Heildarstarfsathafnir 
Samantekt á starfsathöfnum ökumanns, báðar raufar meðtaldar) 

Staðir sem ökumaðurinn færir inn í tímaröð  
Heildarstarfsathafnir ökumannsins 
Afmarkari fyrir sértilvik/bilanir 
Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd í 
skráningarhluta ökurita eða eru yfirstandandi) 

 

Eftirlitsstaður 
Undirskrift eftirlitsmanns 
Frá kl. 
Til kl. 
Undirskrift ökumanns 

(rými sem er tiltækt fyrir ökumann án korts til að 
tilgreina hvaða tímabil eiga við um hann) 

 
 
3.3. Útprent úr korti um sértilvik og bilanir 

PRT_009 Útprent af korti um sértilvik og bilanir skal vera í samræmi við eftirfarandi snið: 
 

 

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
Tegund útprents 
Auðkenni eftirlitsmanns (ef eftirlitskort er ísett í skráningarhluta ökurita) 
Auðkenni ökumanns (af kortinu sem prentað er út af) 
Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 
Afmarkari fyrir sértilvik 
Skráningar á sértilvikum (öll sértilvik sem geymd eru á kortinu) 
Afmarkari fyrir bilanir 
Skráningar á bilunum (allar bilanir sem geymdar eru á kortinu) 
Eftirlitsstaður 
Undirskrift eftirlitsmanns 
Undirskrift ökumanns 

 
 
3.4. Útprent úr skráningarhluta ökurita um sértilvik og bilanir 

PRT_010 Útprent frá skráningarhluta ökurita um sértilvik og bilanir skal vera í samræmi við eftirfarandi snið: 
 

 

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
Tegund útprents 
Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita) 
Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 
Afmarkari fyrir sértilvik 
Skráningar á sértilvikum (öll sértilvik sem geymd eru í skráningarhluta ökurita eða 
standa enn yfir) 
Afmarkari fyrir bilanir 

Skráningar á bilunum (allar bilanir sem geymdar eru í skráningarhluta ökurita eða 
standa enn yfir) 
Eftirlitsstaður 
Undirskrift eftirlitsmanns 
Undirskrift ökumanns 



Nr. 9/314  24.2.2005  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

3.5. Útprent um tæknigögn 

PRT_011 Útprent tæknigagnanna skal vera í samræmi við eftirfarandi snið: 
 

 

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
Tegund útprents 
Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita) 
Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 
Auðkenni skráningarhluta ökurita 
Auðkenni nema 
Afmarkari fyrir kvörðunargögn 
Skráningar á kvörðun (allar tiltækar skráningar í tímaröð) 
Afmarkari fyrir tímastillingu 
Skráningar á tímastillingum (allar skráningar sem eru tiltækar vegna tímastillingar og 
vegna skráninga á kvörðunargögnum) 
Síðasta sértilvik og bilun sem er skráð í skráningarhluta ökurita 

 
3.6. Útprent um hraðabrot 
 

PRT_012 Útprent hraðabrota skal vera í samræmi við eftirfarandi snið: 
 

 

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
Tegund útprents 
Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita) 

Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 

Upplýsingar um eftirlit með  hraðabrotum 

Kennimerki fyrir gögn um hraðabrot 

Fyrsta hraðabrotið eftir síðustu kvörðun 

Kennimerki fyrir gögn um hraðabrot 
Fimm alvarlegustu hraðabrotstilvikin á síðustu 365 dögum 
Kennimerki fyrir gögn um hraðabrot 
Alvarlegasta hraðabrotið fyrir hvern af síðustu 10 dögunum sem hraðabrot hafa átt sér 
stað 
Eftirlitsstaður 
Undirskrift eftirlitsmanns 
Undirskrift ökumanns. 
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5. viðbætir 

BIRTING 
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Í þessum viðbæti eru notuð eftirfarandi sniðtákn: 

— rittákn sem prentuð eru með feitletri tilgreina texta sem á að birta án sniðtákna (rittáknin eru birt með venjulegum 
rittáknum), 

— venjuleg rittákn tilgreina breytur (táknmyndir eða gögn) en gildi þeirra koma í stað þeirra við birtingu, 

dd mm yyyy:  dagur, mánuður, ár, 

hh:  klukkustundir, 

mm:  mínútur, 

D:  táknmynd fyrir lengd,  

EF:  samsetning táknmynda fyrir sértilvik eða bilun, 

O:  táknmynd fyrir vinnuham. 

DIS_001 Skráningarbúnaðurinn skal birta gögn með eftirfarandi sniði: 
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1. VÉLBÚNAÐUR 

1.1. Tengi 

INT_001 Niðurflutnings- og kvörðunartengið skal vera sex-pinna tengi sem hægt er að komast að á framplötunni þannig að 
ekki sé nauðsynlegt að aftengja neinn hluta skráningarbúnaðarins og skal það vera í samræmi við eftirfarandi 
teikningu (öll mál eru í millímetrum): 
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Á eftirfarandi skýringarmynd er sýnd hefðbundin kló með sex pinnum:  
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1.2. Röðun tengipinna 

INT_002 Röðun tengipinna skal vera samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Pinni Lýsing Athugasemd 

1 Mínusskaut rafhlöðu Tengt við mínusskaut rafhlöðu ökutækisins 

2 Gagnasamskipti K-lína (ISO 14 230-1) 

3 RxD — Niðurflutningur  Ílagsgögn til skráningarbúnaðar 

4 Ílags-/frálagsmerki Kvörðun 

5 Varanlegur straumur út  Tilgreint spennusvið er skilgreint sem 
spenna ökutækisins mínus 3V til að vega 
upp spennufall í varnarrásinni 

Straumur út 40 mA 

6 TxD — Niðurflutningur Frálagsgögn frá skráningarbúnaði 

1.3. Skýringarmynd af reitariti 

INT_003 Reitaritið skal vera í samræmi við eftirfarandi: 

 

 

 

2. SKILFLÖTUR FYRIR NIÐURFLUTNING GAGNA 

INT_004 Skilflöturinn fyrir niðurflutning skal vera í samræmi við RS232-forskriftirnar. 

INT_005 Skilflöturinn fyrir niðurflutning skal nota einn upphafsbita, 8 gagnabita, þá sem eru léttvægastir fyrst, einn jafnan 
tvístæðubita og einn stöðvunarbita. 

Skipulag gagnabætis 
Upphafsbiti: einn biti með röklegt stig 0 
Gagnabitar: sent með gagnabitunum sem eru léttvægastir fyrst 
Tvístæðubiti: jöfn tvístæða 
Stöðvunarbiti: einn biti með röklegt stig 1 
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Þegar tölulegar upplýsingar, sem eru samsettar úr fleiri en einu bæti, eru sendar er mikilvægasta bætið sent fyrst og 
það bæti sem er léttvægast síðast. 

INT_006 Bothraði sendingar skal vera stillanlegur frá 9 600 bps til 115 200 bps. Sending skal fara fram við mesta mögulega 
sendingarhraða þar sem upphaflegur bothraði eftir upphaf boðskiptanna er stilltur á 9 600 bps. 

 

3. SKILFLÖTUR FYRIR KVÖRÐUN 

INT_007 Gagnasamskipti skulu vera í samræmi við ISO 14 230-1 Road Vehicles — Diagnostic Systems — Keyword Protocol 
2000 — 1. hluti: bitaflutningslag, 1. útg.: 1999. 

INT_008  Ílags-/frálagsmerki skal vera í samræmi við eftirfarandi rafrænar forskriftir: 

 

Færibreyta Lágmark Hefðbundið Hámark Athugasemd 

Ulágt (inn)   1,0 V I = 750 µA 

Uhátt (inn)  4 V    I = 200 µA 

Tíðni   4 kHz  

Ulágt (inn)    1,0 V  I = 1 mA 

Uhátt (út)  4 V    I = 1 mA 

 

INT_009 Ílags-/frálagsmerki skal vera í samræmi við eftirfarandi skýringarmynd varðandi tíma: 
 
 
 
 
Merki frá nema (út) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prófunarmerki (inn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merki frá alheimstímaklukku 
(út) 
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1. INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst þeim verklagsreglum sem fara skal eftir við niðurflutning mismunandi gagnategunda til ytri 
geymslumiðils ásamt þeim samskiptareglum sem nota skal til að tryggja réttan gagnaflutning og að fullt samhæfi sé 
við niðurflutta gagnasniðið þannig að allir eftirlitsmenn geti skoðað þessi gögn og haft eftirlit með sannvottuðum 
uppruna þeirra og heilleika áður en greining á þeim fer fram. 

1.1. Gildissvið 

Hægt er að niðurflytja gögn til ytri geymslumiðils: 

— úr skráningarhluta ökurita með því að nota sérnota, tölvustýrðan búnað (IDE-búnað) sem er tengdur við 
skráningarhluta ökuritans, 

— af ökuritakorti með því að nota IDE-búnað sem er búinn kortalesara (IFD), 

— af ökuritakorti um skráningarhluta ökurita með því að nota IDE-búnað sem er tengdur við skráningarhluta 
ökuritans. 

Til að hægt sé að sannprófa sannvottaðan uppruna og heilleika niðurfluttu gagnanna sem eru geymd í ytri 
geymslumiðli eru gögnin niðurflutt með undirskrift í samræmi við 11. viðbæti (sameiginlegar öryggisaðferðir). 
Auðkenni grunnbúnaðarins (skráningarbúnaður ökurita eða kort) og öryggisvottorð þess (aðildarríki og búnaður) eru 
einnig niðurflutt. 

Sá sem sannreynir gögnin skal sjálfur vera handhafi öruggs, evrópsks dreifilykils. 

DDP_001 Gögn, sem eru niðurflutt í einni niðurflutningslotu, skulu geymd í einni skrá í ytri geymslumiðli. 

1.2. Skammstafanir og táknanir 

Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í þessum viðbæti: 

AID application identifier (kennimerki notkunarforrits) 

ATR answer to reset (svar við endurstillingu) 

CS checksum byte (prófsummubæti) 

DF dedicated file (sérnota skrá) 

DS_ diagnostic session (greiningarlota) 

EF elementary file (frumskrá) 

ESM external storage medium (ytri geymslumiðill) 

FID file identifier (kennimerki skrár) 

FMT format byte (first byte of message header) (sniðbæti (fyrsta bæti í boðhaus)) 

ICC integrated circuit card (samrásakort) 

IDE intelligent dedicated equipment (sérnota, tölvustýrður búnaður (IDE-búnaður). Búnaður sem er notaður 
til að niðurflytja gögn til ytri geymslumiðils (t.d. einkatölvu).) 

IFD interface device (kortalesari) 

KWP keyword protocol 2000 

LEN length byte (last byte of message header) (lengdarbæti (síðasta bæti í boðhaus) 

PPS protocol parameter selection (val á færibreytu fyrir samskiptareglur) 

PSO perform security operation (framkvæma öryggisaðgerð) 

SID service identifier (kennimerki þjónustu) 

SRC source byte (gjafabæti) 

TGT target byte (markbæti) 

TLV tag length value (lengdargildi merkis) 

TREP transfer response parameter (færibreyta fyrir svar við flutningi) 

TRTP transfer request parameter (færibreyta fyrir beiðni um flutning) 

VU vehicle unit (skráningarhluti ökurita) 



24.2.2005  Nr. 9/325EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

2. NIÐURFLUTNINGUR GAGNA ÚR SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA 

2.1. Verklagsregla við niðurflutning gagna 

Þegar notandinn niðurflytur gögn úr skráningarhluta ökurita skal hann framkvæma eftirfarandi aðgerðir: 

— setja ökuritakortið sitt í kortarauf skráningarhluta ökuritans (1), 

— tengja IDE-búnaðinn við niðurflutningstengi skráningarhluta ökuritans, 

— koma á tengingu milli IDE-búnaðarins og skráningarhluta ökuritans, 

— velja gögn úr IDE-búnaðinum sem á að niðurflytja og senda beiðnina til skráningarhluta ökuritans, 

— loka niðurflutningslotunni. 

2.2. Samskiptareglur fyrir niðurflutning gagna 

Samskiptareglur byggjast á líkaninu húsbóndi-þræll þar sem IDE-búnaðurinn er í hlutverki húsbóndans og 
skráningarhluti ökuritans í hlutverki þrælsins. 

Skipan boða, tegundir þeirra og flæði byggjast í meginatriðum á Keyword Protocol 2000 (KWP) (ISO 14230-2 Road 
vehicles — Diagnostic systems — Keyword protocol 2000 — 2. hluti: Data link layer).  

Lag notkunarforritsins byggist í meginatriðum á nýjustu drögum að ISO 14229-1 (Road vehicles — Diagnostic 
systems — 1. hluti: Diagnostic services, 6. útg. frá 22. febrúar 2001). 

2.2.1. Skipan boða 

DDP_002 Öll boð, sem fara á milli IDE-búnaðarins og skráningarhluta ökuritans, eru sett fram sem eining þriggja hluta: 

— haus sem samanstendur af FMT-, TGT-, SRC-bæti og hugsanlega lengdarbæti, 

— gagnasvæði sem samanstendur af SID-bæti og breytilegum fjölda gagnabæta sem geta falið í sér valkvætt DS-
bæti eða valkvætt TRTP- eða TREP-bæti, 

— prófsumma sem samanstendur af prófsummubæti. 

 

Haus Gagnasvæði Prófsumma

FMT TGT SRC LEN SID DATA … … … XS 

4 bæti 225 bæti að hámarki 1 bæti 

TGT- og SRC-bætið standa fyrir raunvistfang viðtakanda og sendanda boðsins  Um er að ræða gildin F0 Hex fyrir 
IDE-búnaðinn og EE Hex fyrir skráningarhluta ökuritans. 

Lengdarbætið er lengd gagnasvæðishlutans. 

Prófsummubætið er 8 bita summuröð með stuðulinn 256 fyrir öll bæti í boðinu að undanskildu prófsummubætinu 
sjálfu. 

FMT-, SID-, DS-, TRTP- og TREP-bæti eru skilgreind síðar í þessu skjali. 

 
(1) Við ísetningu kortsins kemur upp viðeigandi aðgangsréttur að niðurflutningsaðgerðinni og gögnunum. 
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DDP_003 Ef gögnin, sem eiga að flytjast með boðinu, eru lengri en fyrirliggjandi rými í gagnasvæðishlutanum eru boðin í raun 
send sem nokkur hlutaboð. Hvert hlutaboð ber haus, sama SIS-, TREP- og 2-bæta hlutaboðsteljara sem birtir númer 
hlutaboðsins innan heildarboðsins. IDE-búnaðurinn meðtekur hvert hlutaboð til að hægt sé að hafa eftirlit með villum 
og hætta við sendingu. IDE-búnaðurinn getur samþykkt hlutaboðið, beðið um að það verði endursent, beðið 
skráningarhluta ökurita að hefja gagnaflutninginn að nýju eða hætta við sendinguna. 

DDP_004 Ef síðasta hlutaboðið inniheldur nákvæmlega 255 bæti í gagnasvæðinu skal bæta við síðasta hlutaboðið tómu 
gagnasvæði (nema SID, TREP og hlutaboðsteljara) til að sýna lok boðsins. 

Dæmi: 

Haus SID TREP Boð CS 

4 bæti Lengra en 255 bæti  

 

Verða send sem: 

 

Haus SID TREP 00 01 Hlutaboð 1 CS 

4 bæti 255 bæti  

 

Haus SID TREP 00 01 Hlutaboð 2 CS 

4 bæti 255 bæti  

 

… 

 

Haus SID TREP xx yy Hlutaboð n. CS 

4 bæti Undir 255 bætum  

 

eða: 

 

Haus SID TREP 00 01 Hlutaboð 1 CS 

4 bæti 255 bæti  

 

Haus SID TREP 00 02 Hlutaboð 1 CS 

4 bæti 255 bæti  

 

… 

 

Haus SID TREP xx yy Hlutaboð n CS 

4 bæti 255 bæti  

 

Haus SID TREP xx yy+1 CS 

4 bæti 4 bæti  

 

2.2.2. Tegundir boða 

Boðskiptareglurnar fyrir niðurflutning gagna á milli skráningarhluta ökuritans og IDE-búnaðarins valda því að 
skiptast þarf á átta mismunandi tegundum boða. 

Þessi boð eru tekin saman í eftirfarandi töflu. 
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Skipan boða 4 bæti að hámarki 
Haus 

255 bæti að hámarki 
Gögn  

1 bæti 
Prófsumma 

IDE -> <- VU FMT TGT SRC LEN SID DS_/TRIP DATA CS 

Beiðni um að hefja boðskipti 81 EE FO  81   EO 
Jákvætt svar við að hefja boðskipti 80 FO EE 03 C1  8F,EA 9B 

Beiðni um að hefja greiningarlotu 80 EE FO 02 10 81  F1 
Jákvætt svar  við að hefja greiningu 80 FO EE 02 50 81  31 

Tengistýringarþjónusta         
Sannprófun á flutningshraða í botum (1. stig)         

9 600 Bd 80 EE FO 04 87  01,01,01 EC 
19 200 BD 80 EE FO 04 87  01,01,02 ED 
38 400 Bd 80 EE FO 04 87  01,01,03 EE 
57 600 Bd 80 EE FO 04 87  01,01,04 EF 

115 200 Bd 80 EE FO 04 87  01,01,05 FO 
Jákvætt svar við sannprófun á flutningshraða í 

botum 
80 FO EE 02 C7  01 28 

Sannprófun á flutningshraða í botum (2. stig) 80 EE FO 03 87  02,03 ED 
Beiðni um uppflutning 80 EE FO OA 35  00,00,00,00

,00,FF,FF,F
F,FF 99 

Jákvætt svar við beiðni um uppflutning 80 FO EE 03 75  00,FF D5 
Beiðni um gagnaflutning         

Yfirlit 80 EE FO 02 36 01  97 
Starfsathafnir 80 EE FO 06 36 02 Dags. CS 
Sértilvik og bilanir 80 EE FO 02 36 03  99 
Nákvæmur hraði 80 EE FO 02 36 04  9A 
Tæknigögn 80 EE FO 02 36 05  9B 
Niðurflutningur gagna af korti 80 EE FO 02 36 06  9C 

Jákvætt svar við gagnaflutningi 80 EE EE Len 76 TREP Data CS 
Beiðni um að hætta við gagnaflutning 80 EE FO 01 37   96 

Jákvætt svar við beiðni um að hætta við 
gagnaflutning 

80 FO EE 01 77   D6 

Beiðni um að hætta boðskiptum 80 EE FO 01 82   E1 
Jákvætt svar um að hætta boðskiptum 80 FO EE 01 C2   21 

Staðfesting á hlutaboði 80 EE FO Len 83  Data CS 
Neikvæð svör         

Almenn höfnun 80 FO EE 03 7F Sid Req 10 CS 
Þjónusta ekki studd 80 FO EE 03 7F Sid Req 11 CS 

Undiraðgerð ekki studd 80 FO EE 03 7F Sid Req 12 CS 
Röng boðlengd 80 FO EE 03 7F Sid Req 13 CS 

Rangar aðstæður eða villa í beiðnisröðinni 80 FO EE 03 7F Sid Req 22 CS 
Beiðni utan gildissviðs 80 FO EE 03 7F Sid Req 31 CS 

Uppflutningur ekki staðfestur 80 FO EE 03 7F Sid Req 50 CS 
Svar í biðstöðu 80 FO EE 03 7F Sid Req 78 CS 

Gögn liggja ekki fyrir 80 FO EE 03 7F Sid Req FA CS 
Athugasemdir: 
— Sid Req = Sid fyrir samsvarandi beiðni. 
— TREP = TRTP fyrir samsvarandi beiðni. 
— Skyggðir reitir tákna að engin gögn hafi verið send. 
— Hugtakið uppflutningur (miðað við IDE-búnað) er notað til samhæfingar við ISO 14229. Það táknar það sama og niðurflutningur

(miðað við skráningarhluta ökurita). 
— Hugsanlegir 2-bæta hlutaboðteljarar eru ekki sýndir í þessari töflu. 
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2.2.2.1. Beiðni um að hefja boðskipti (SID 81) 

DDP_005 IDE-búnaðurinn sendir þetta boð til að koma á boðskiptatengingu við skráningarhluta ökuritans. Fyrstu boðskiptin 
fara alltaf fram á 9 600 botum (þar til flutningshraðinn í botum breytist að lokum með því að nota viðeigandi 
tengistýringarþjónustu). 

2.2.2.2. Jákvætt svar við að hefja boðskipti (SID C1) 

DDP_006 Skráningarhluti ökuritans sendir þetta boð sem jákvætt svar við beiðni um að hefja boðskipti. Það felur í sér 
2 lykilbæti ´8F´ ´EA´ ´sem gefur til kynna að einingin styðji samskiptareglur og í hausnum séu upplýsingar um 
ákvörðunarstað, uppruna og lengd. 

2.2.2.3. Beiðni um að hefja greiningarlotu (SID 10) 

DDP_007 IDE-búnaðurinn sendir boð með beiðni um að hefja greiningarlotu til að biðja um nýja greiningarlotu með 
skráningarhluta ökuritans. Undiraðgerðin ‘sjálfgildislota’ (81 Hex) gefur til kynna að opna eigi fyrir staðlaða 
greiningarlotu. 

2.2.2.4. Jákvætt svar við að hefja greiningu (SID 50) 

DDP_008 Skráningarhluti ökuritans sendir boð um jákvætt svar við því að hefja greiningu til að gefa jákvætt svar við beiðni um 
greiningarlotu. 

2.2.2.5. Tengistýringarþjónusta (SID 87)  

DDP_052 IDE-búnaðurinn notar tengistýringarþjónustu til að koma á breytingu á flutningshraða í botum. Þetta á sér stað í 
tveimur þrepum. Í þrepi eitt leggur IDE-búnaðurinn til breytingu á flutningshraða í botum og gefur upp nýja hraðann. 
Þegar IDE-búnaðurinn móttekur jákvæð boð frá skráningarhluta ökuritans sendir hann staðfestingu til skráningarhluta 
ökuritans (þrep tvö) um breytingu á flutningshraða í botum. IDE-búnaðurinn skiptir síðan yfir í nýja flutningshraðann 
í botum. Þegar skráningarhluti ökuritans hefur móttekið staðfestinguna skiptir hann síðan yfir í nýja flutningshraðann 
í botum. 

2.2.2.6. Jákvætt svar við tengistýringu (SID C7) 

DDP_053 Skráningarhluti ökuritans gefur jákvætt svar við tengistýringu sem svar við beiðni um tengistýringarþjónustu (þrep 
eitt). Hafa ber í huga að ekkert svar fæst við staðfestingarbeiðninni (þrep tvö). 

2.2.2.7. Beiðni um uppflutning (SID 35) 

DDP_009 IDE-búnaðurinn sendir boð varðandi beiðni um uppflutning til að gera skráningarhluta ökuritans viðvart um að komið 
hafi beiðni um niðurflutning. Til að uppfylla kröfurnar í ISO14229 fylgja gögn um vistfang, stærð og snið gagnanna 
sem beðið er um. Ef þessar upplýsingar hafa ekki borist til IDE-búnaðarins áður en niðurflutningur fer fram er 
minnisvistfangið stillt á 0, sniðið er hvorki dulkóðað né þjappað og minnisstærðin stillt á hámark. 

2.2.2.8. Jákvætt svar við beiðni um uppflutning (SID 75) 

DDP_010 Skráningarhluti ökuritans sendir boð um jákvætt svar við beiðni um uppflutning til að gera IDE-búnaðinum viðvart 
um að skráningarhluti ökuritans sé tilbúinn til að niðurflytja gögn. Til að uppfylla kröfur í ISO 14229 innihalda boð 
um jákvætt svar gögn sem gera IDE-búnaðinum viðvart um að frekari boð um jákvætt svar við gagnaflutningi muni 
innihaldi 00FF sextándatölubæti að hámarki. 

2.2.2.9. Beiðni um gagnaflutning (SID 36) 

DDP_011 IDE-búnaðurinn sendir beiðni um gagnaflutning til að gera skráningarhluta ökuritans viðvart um hvers konar gögn 
eigi að niðurflytja. Færibreyta (TRTP) með eitt bæti fyrir beiðni um flutning gefur til kynna tegund flutningsins. 

Um er að ræða sex tegundir gagnaflutnings: 

— yfirlit (TRTP 01), 

— starfsathafnir á nánar tilgreindum dögum (TRTP 02), 

— sértilvik og bilanir (TRTP 03), 

— upplýsingar um nákvæman hraða (TRTP 04), 

— tæknigögn (TRTP 05), 

— niðurflutningur gagna af korti (TRTP 06). 
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DDP_054 IDE-búnaðurinn verður að biðja um gagnayfirlitsflutning (TRTP 01) meðan niðurflutningslota er í gangi þar sem 
þetta er eina leiðin til að tryggja að vottorð skráningarhluta ökuritans skráist í niðurfluttu skrána (og gerir kleift að 
sannreyna stafrænu undirskriftina). 

Í öðru tilviki (TRTP 02) felur boð með beiðni um gagnaflutning í sér upplýsingar um almanaksdaginn (sniðið 
T i m e R e a l ) sem á að niðurflytja 

2.2.2.10. Jákvætt svar við gagnaflutningi (SID 76) 

DDP_012 Skráningarhluti ökuritans sendir jákvætt svar við gagnaflutningi sem svar við beiðni um gagnaflutning. Boðið 
inniheldur umbeðin gögn með færibreytu fyrir svar við flutningi sem samsvarar beiðni um TRTP. 

DDP_055 Í fyrsta tilvikinu (TREP 01) sendir skráningarhluti ökuritans gögn sem auðvelda þeim sem stjórnar IDE-búnaðinum 
að velja hvaða önnur gögn hann vilji niðurflytja. Boðið inniheldur eftirfarandi upplýsingar: 

— öryggisvottorð 

— auðkenni ökutækis, 

— raundagsetningu og -tíma skráningarhluta ökurita, 

— minnsta og mesta magn niðurflytjanlegra gagna (gögn skráningarhluta ökuritans),  

— upplýsingar um ísett kort í skráningarhluta ökutækisins, 

— síðasta niðurflutning gagna til fyrirtækis, 

— fyrirtækislása, 

— síðasta eftirlit. 

2.2.2.11. Beiðni um að hætta við gagnaflutning (SID 37) 

DDP_013 IDE-búnaðurinn sendir boð með beiðni um að hætta við flutning til að gera skráningarhluta ökuritans viðvart um að 
niðurflutningslotunni sé lokið. 

2.2.2.12. Jákvætt svar við beiðni um að hætta við gagnaflutning (SID 77) 

DDP_014 Boð með jákvæðu svari við beiðni um að hætta við gagnaflutning er sent til skráningarhluta ökuritans til að meðtaka 
beiðni um að hætta við gagnaflutning. 

2.2.2.13. Beiðni um að stöðva boðskipti (SID 82) 

DDP_015 IDE-búnaðurinn sendir boð með beiðni um að stöðva boðskipti til að rjúfa boðskiptatengingu við skráningarhluta 
ökuritans. 

2.2.2.14. Jákvætt svar við að stöðva boðskipti (SID C2) 

DDP_016 Skráningarhluti ökuritans sendir boð með jákvæðu svari um að stöðva boðskipti til að meðtaka beiðni um að stöðva 
boðskipti. 

2.2.2.15. Viðurkenning á hlutaboði (SID 83) 

DDP_017 IDE-búnaðurinn sendir viðurkennda hlutaboðið til að staðfesta móttöku á sérhverjum hluta boðsins sem er sent sem 
nokkur hlutaboð. Gagnasvæðið inniheldur SID sem það móttekur frá skráningarhluta ökuritans og eftirfarandi 2-bæta 
kóða: 

— MsgC +1 staðfestir rétta móttöku á hlutaboði nr. MsgC. 

Beiðni frá IDE-búnaðinum til skráningarhluta ökuritans um að senda næsta hlutaboð. 

— MsgC tilgreinir vandamál í tengslum við móttöku hlutaboðs nr. MsgC. 

Beiðni frá IDE-búnaðinum til skráningarhluta ökuritans um að senda hlutaboðið aftur. 

— FFFF óskar eftir að hætt verði við boðið. 

IDE-búnaðurinn getur notað þetta til að stöðva sendingu boðsins frá skráningarhluta ökuritans af hvaða ástæðu 
sem er. 

Hægt er að viðurkenna síðasta hlutaboð boðs (lengdarbæti < 255) með því að nota einhverja af þessum kóðum eða 
láta vera að viðurkenna það. 

Svar frá skráningarhluta ökuritans sem getur samanstaðið af nokkrum hlutaboðum er: 

— jákvætt svar við gagnaflutningi (SID 76) 

2.2.2.16. Neikvætt svar (SID 7F) 

DDP_018 Skráningarhluti ökuritans sendir boð með neikvæðu svari sem svar við framangreindri beiðni um boð þegar 
skráningarhluti ökuritans getur ekki orðið við beiðninni. Gagnasvæði boðsins inniheldur SID (kennimerki þjónustu) 
svarsins (7F), SID beiðninnar og kóða sem tilgreinir ástæðuna fyrir neikvæðu svari. Eftirfarandi kóðar standa til boða: 
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— 10: almenn höfnun 
Ekki er hægt að framkvæma þessa aðgerð af ástæðu sem ekki er fjallað um hér á eftir. 

— 11: þjónusta ekki studd 
SID beiðninnar skilst ekki 

— 12: undiraðgerð ekki studd 
DS (greiningarlotan) eða TRTP (færibreyta fyrir beiðni um flutning) beiðninnar skilst ekki eða ekki eru fleiri 
hlutaboð ósend 

— 13: röng lengd boðs 
Lengd móttekna boðsins röng er  

— 22: rangar aðstæður eða villa í beiðniröðinni 
Umbeðin þjónusta er ekki virk eða röð beiðniboðanna er röng 

— 31: beiðni utan gildissviðs 
Færibreytuskráning beiðninnar (gagnasvæði) er ógild 

— 50: uppflutningur ekki viðurkenndur 
Ekki er hægt að framkvæma beiðnina (skráningarhluti ökuritans er ekki í réttum vinnuham eða um er að ræða 
innri bilun í skráningarhluta ökuritans). 

— 78: svar í biðstöðu 
Ekki er hægt að ljúka umbeðinni aðgerð í tæka tíð og skráningarhluti ökuritans er ekki tilbúinn að samþykkja aðra 
beiðni 

— FA-gögn liggja ekki fyrir 
Gagnahlutur varðandi beiðni um gagnaflutning er ekki tiltækur í skráningarhluta ökuritans (t.d. ekkert ísett kort) 

2.2.3. Flæði boða 
Hér á eftir er sýnt hefðbundið flæði boða við venjulegan niðurflutning gagna:  
 

IDE-búnaður  Skráningarhluti ökurita 

Beiðni um að hefja boðskipti 

Jákvætt svar 

Beiðni um að hefja greiningarþjónustu 
Jákvætt svar 

Beiðni um uppflutning 
Jákvætt svar 

Beiðni um yfirlit yfir gagnaflutning 

Jákvætt svar 

Beiðni #2 um gagnaflutning 
 

Móttaka hlutaboðs #1 staðfest 
 

Móttaka hlutaboðs #2 staðfest 
 

 
Móttaka hlutaboðs #m staðfest 

 

 
Móttaka hlutaboðs staðfest (valkvætt) 

Jákvætt svar #1 
 
 

Jákvætt svar #2 
 
 

Jákvætt svar #m 
 

jákvætt svar (gagnasvæði < 255 bæti) 

 …  

Beiðni um gagnaflutning #n 

Jákvætt svar 

Beiðni um að hætta við gagnaflutning 

Jákvætt svar 

Beiðni um að stöðva boðskipti 
Jákvætt svar 
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2.2.4. Tímasetning 

DDP_019 Í venjulegum rekstri eru tímafæribreyturnar á eftirfarandi mynd viðeigandi: 

Mynd 1 

Flæði boða, tímasetning 
 

Beiðni frá IDE Svar skráningarhluta ökurita 
#1 

Beiðni frá IDE/ 
staðfesting frá IDE #1 

Svar skráningarhluta ökurita 
#2 

 
 
Þar sem: 

P1 = tími milli bæta fyrir svar frá skráningarhluta ökurita 

P2 = tími frá lokum beiðni frá IDE-búnaðinum til upphafs svars frá skráningarhluta ökurita eða frá lokum 
staðfestingar frá IDE-búnaðinum til upphafs næsta svars frá skráningarhluta ökurita. 

P3 = Tími frá lokum svars frá skráningarhluta ökurita til upphafs nýrrar beiðni frá IDE-búnaðinum eða frá lokum 
svars frá skráningarhluta ökurita til upphafs staðfestingar frá IDE-búnaðinum eða frá lokum beiðni frá IDE-
búnaðinum til upphafs nýrrar beiðni frá IDE-búnaðinum ef skráningarhluti ökurita svarar ekki. 

P4 = tími milli bæta fyrir beiðni frá IDE-búnaðinum. 

P5 = útvíkkað gildi fyrir P3 að því er varðar niðurflutning gagna af korti. 

Leyfileg gildi tímafæribreyta eru sýnd í eftirfarandi töflu (safn af auknum KWP-færibreytum sem er notað til að 
tilgreina raunvistfang fyrir hraðari boðskipti). 
 

Tímasetning 
Færibreyta Neðri viðmiðunarmörk (ms) Efri viðmiðunarmörk (ms) 

P1 0 20 

P2 20 1 000 (*) 

P3 10 5 000 

P4 5 20 

P5 10 20 mínútur 

(*) Ef skráningarhluti ökuritans gefur neikvætt svar sem inniheldur kóðann „beiðni móttekin á réttan hátt, óútkljáð svar“ er þetta gildi 
aukið að efri viðmiðunarmörkum fyrir P3. 

2.2.5. Meðhöndlun villu 

Ef villa kemur upp við skipti á boðum er áætlun um flæði boða breytt eftir því hvaða búnaður greinir villuna og hvaða 
boð orsakar hana. 

Á mynd 2 og 3 er sýnt hvernig á að meðhöndla villu fyrir skráningarhluta ökurita og IDE-búnaðinn. 

2.2.5.1. Skeið við upphaf boðskipta 

DDP_020 Ef IDE-búnaðurinn greinir villu í upphafsskeiði boðskipta, annaðhvort með tímasetningu eða bitaflæði bíður hann 
sem svarar tímalengdinni P3min áður en beiðnin er send aftur. 

DDP_021 Ef skráningarhluti ökuritans greinir villu í röðinni sem kemur frá IDE-búnaðinum skal hann ekki senda neitt svar til 
baka og bíða í tiltekinn tíma P3max eftir beiðni um að hefja boðskipti. 

2.2.5.2. Boðskiptaskeið 

Hægt er að skilgreina tvö mismunandi svið fyrir meðhöndlun villu: 

1. Skráningarhluti ökuritans greinir villu í gagnaflutningi frá IDE-búnaðinum. 

DDP_022 Skráningarhluti ökurita skal fyrir sérhvert móttekið boð greina villur í tímasetningu, sniðbæti (t.d. villur vegna 
upphafs- og stöðvunarbita) og ramma (rangur fjöldi móttekinna bæta, rangt prófsummubæti).  

DDP_023 Ef skráningarhluti ökuritans greinir eina af framangreindum villum sendir hann ekkert svar og hunsar móttekið boð. 
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DDP_024 Skráningarhluti ökuritans getur greint aðrar villur í sniði eða efni móttekna boðsins (t.d. að ekki sé um stuðning við 
boðið að ræða) jafnvel þótt boðið uppfylli kröfur um lengd og prófsummu. Í slíku tilviki skal skráningarhluti 
ökuritans svara IDE-búnaðinum með neikvæðu svarboði þar sem eðli villunnar er tilgreint. 

Mynd 2 

Villumeðhöndlun hjá skráningarhluta ökurita 

 

 
 

 



24.2.2005  Nr. 9/333EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

2. IDE-búnaðurinn greinir villu við gagnaflutning frá skráningarhluta ökuritans. 

DDP_025 IDE-búnaðurinn skal fyrir sérhvert móttekið boð greina villur í tímasetningu, sniðbæti (t.d. villur vegna upphafs- og 
stöðvunarbita) og ramma (rangur fjöldi móttekinna bæta, rangt prófsummubæti).  

DDP_026 IDE-búnaðurinn skal greina villur í röð, t.d. ranga hækkun í teljara fyrir hlutaboð í mótteknum boðum sem berast í 
röð. DDP_027 Ef IDE-búnaðurinn greinir villu eða ekkert svar barst frá skráningarhluta ökuritans innan tímans 
P2max skal senda aftur boð um beiðni, mest þrjár sendingar í allt. Þegar um þessa villugreiningu er að ræða er litið 
svo á að staðfesting hlutaboðs sé beiðni til skráningarhluta ökuritans. 

DDP_028 IDE-búnaðurinn skal bíða í a.m.k. tímann P3min áður en hver gagnaflutningur hefst. Mæla skal biðtímann frá síðasta 
útreikningi frá því stöðvunarbiti kom upp eftir að villan var greind.  

 

Mynd 3 

Villumeðhöndlun hjá IDE-búnaðinum 
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2.2.6. Efni svarboðs 

Í þessum lið er tilgreint efni gagnasvæða ýmissa jákvæðra svarboða. 

Gagnastök eru skilgreind í 1. viðbæti (gagnaorðasafni). 

2.2.6.1. Jákvætt svar við yfirliti yfir gögn til flutnings 

DDP_029 Á gagnasvæðinu „jákvætt svar við yfirliti um gögn til flutnings” skulu vera eftirfarandi gögn í eftirfarandi röð, undir 
SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi talningu:  
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2.2.6.2. Jákvætt svar við flutningi gagna um starfsathafnir 

DDP_030 Á gagnasvæðinu „jákvætt svar við beiðni um flutning gagna um starfsathafnir” skulu vera eftirfarandi gögn í 
eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi talningu:  

 

 
 



Nr. 9/336  24.2.2005EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

2.2.6.3. Jákvætt svar við flutningi gagna um sértilvik og bilanir 

DDP_031 Gagnasvæði boðsins „jákvætt svar við beiðni um flutning gagna um sértilvik og bilanir” skal hafa að geyma 
eftirfarandi gögn í eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi 
talningu:  
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2.2.6.4. Jákvætt svar við flutningi gagna um nákvæman hraða  

DDP_032 Gagnasvæði boðsins „jákvætt svar við beiðni um flutning gagna um nákvæman hraða” skal hafa að geyma 
eftirfarandi gögn í eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi 
talningu:  

 

 
 

2.2.6.5. Jákvætt svar við flutningi tæknigagna 

DDP_033 Gagnasvæði boðsins „jákvætt svar við beiðni um flutning tæknigagna”skal hafa að geyma eftirfarandi gögn í 
eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi talningu:  
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2.3. Geymsla skrár í ytri geymslumiðli 

DDP_034 Þegar niðurflutningslota hefur náð til gagnaflutnings úr skráningarhluta ökurita skal IDE-búnaðurinn geyma, meðan á 
niðurflutningslotu stendur, í einni raunskrá öll móttekin gögn frá skráningarhluta ökuritans innan boðanna um jákvætt 
svar við beiðni um gagnaflutning. Gögn, sem eru geymd, ná ekki til boðhausa, teljara hlutaboða, tómra hlutaboða og 
prófsumma en þau fela í sér SID og TREP (einungis fyrsta hlutaboðsins ef um nokkur hlutaboð er að ræða). 

3. SAMSKIPTAREGLUR FYRIR NIÐURFLUTNING GAGNA AF ÖKURITAKORTUM 

3.1. Gildissvið 

Í þessum lið er lýst beinum niðurflutningi gagna af ökuritakorti til IDE-búnaðar. IDE-búnaðurinn er ekki hluti af 
örugga umhverfinu og því fer ekki fram sannvottun milli kortsins og IDE-búnaðarins. 

3.2. Skilgreiningar 

Niðurflutningslota: Það þegar gögn eru niðurflutt af samrásakorti. Lotan tekur til heildarferlisins frá því 
kortalesarinn endurstillir samrásakortið þar til samrásakortið er gert óvirkt (kortið er tekið út eða endurstillt að nýju). 

Undirrituð gagnaskrá: Skrá frá samrásakortinu. Skráin er flutt til kortalesarans sem texti án sniðtákna. Skráin er tætt 
á samrásakortinu og undirrituð, undirskriftin er síðan flutt til kortalesarans. 

3.3. Niðurflutningur gagna af korti 

DDP_035 Niðurflutningur af ökuritakorti felur í sér eftirfarandi þrep: 

— Niðurflutning sameiginlegra upplýsinga af kortinu í gagnaskrárnar ICC  og IC .  Þessar upplýsingar eru valkvæðar 
og ekki verndaðar með stafrænni undirskrift. 

— Niðurflutning gagnaskránna Card_Certificate og CA_Certificate. Þessar upplýsingar eru ekki verndaðar 
með stafrænni undirskrift. 

Lögboðið er að niðurflytja þessar skrár fyrir hverja niðurflutningslotu. 

— Niðurflutning frumskráa annarra notkunarforrita (innan sérnotaskrárinnar Tachograph) ,  að undanskilinni 
frumskránni Card_Download.  Þessar upplýsingar eru verndaðar með stafrænni undirskrift. 

— Lögboðið er að niðurflytja að minnsta kosti frumskrána Application_Identification og I D  fyrir hverja 
niðurflutningslotu. 

— Einnig er lögboðið að niðurflytja eftirfarandi frumskrár þegar gögn eru niðurflutt af ökumannskorti: 

— Events_Data, 

— Faults_Data, 

— Driver_Activity_Data, 

— Vehicles_Used, 

— Places, 

— Control_Activity_Data, 

— Specific_Conditions. 

— Þegar gögn eru niðurflutt af ökumannskorti skal uppfæra dagsetninguna fyrir LastCardDownload í 
frumskránni Card_Download.  

— Þegar gögn eru niðurflutt af verkstæðiskorti skal endurstilla kvörðunarteljarann í frumskránni 
Card_Download.  
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3.3.1. Frumstillingarröð 

DDP_036 IDE-búnaðurinn skal frumstilla röðina á eftirfarandi hátt: 

Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir 

 
 

Endurstilling vélbúnaðar.  

ATR 
 

  

Valkvætt er hvort notað er val á boðskiptabreytu til að skipta yfir á meiri bothraða svo framarlega sem samrásakortið 
styður það. 

3.3.2. Röð fyrir óundirritaðar gagnaskrár 

DDP_037 Röðin til að niðurflytja ICC, IC, Card_Certificate og CA_Certificate er eftirfarandi: 

Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir 

 
 

Select file (velja skrá) Velja skrá með hjálp kennimerkis skrár 

Í lagi 
 

  

 

 
READ BINARY (Lesa tvíund) Ef skráin inniheldur fleiri gögn en 

biðminni kortalesarans eða kortsins 
rúmar skal endurtaka skipunina þar til öll 
skráin hefur verið lesin. 

Skrá gögn 
Í lagi  

Geyma gögn í ytri 
geymslumiðli 

Samkvæmt lið 3.4 (Snið gagnageymslu) 

Athugasemd: Áður en Card_Certificate EF er valið skal velja notkunarforrit ökuritakortsins (valið með því að nota 
kennimerki notkunarforrits (AID)). 

3.3.3. Röð fyrir undirritaðar gagnaskrár 

DDP_038 Nota skal eftirfarandi röð fyrir hverja af eftirfarandi skrám sem verður að niðurflytja ásamt tilheyrandi undirskrift. 

Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir 

 
 

SELECT FILE (velja skrá)  

OK 
 

  

  
PERFORM HASH OF FILE 

(Tæta skrá) 
Reiknar út tætigildið miðað við 
gagnainnihald völdu skrárinnar með því 
að nota staðlað tætireiknirit skv. 11. 
viðbæti. Þessi skipun er ekki ISO-skipun.

Reikna skal út tætigildi 
skrárinnar og geyma það til 

bráðabirgða 
   

Í lagi 
 

  

  
READ BINARY (Lesa tvíund) Ef skráin inniheldur fleiri gögn en 

biðminni kortalesarans eða kortsins 
rúmar skal endurtaka skipunina þar til öll 
skráin hefur verið lesin. 

Skrá gögn 
 

Í lagi 
 

Geyma gögn í ytri 
geymslumiðli 

Samkvæmt lið 3.4 (Snið gagnageymslu) 

  
PSO: COMPUTE DIGITAL 

SIGNATURE (reikna út 
stafræna undirskrift) 

 

Framkvæma öryggisaðgerðina 
„reikna út stafræna undirskrift“ 
með því að nota tætigildi sem er 

geymt til bráðabirgða 

   

Undirskrift 
 

Í lagi 
 

Bæta gögnum við síðustu 
gögnin sem eru geymd í ytri 

geymslumiðli 

Samkvæmt lið 3.4 (Snið gagnageymslu) 
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3.3.4. Röð fyrir endurstillingu kvörðunarteljarans 

DDP_039 Röðin til að endurstilla NoOfCalibrationsSinceDownload-teljara í frumskránni Card_Download á verkstæðiskorti er 
eftirfarandi: 

Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir 

 
 

Select file EF 
Card_Download 

Velja með hjálp skráakennimerkja 
 

Í lagi 
 

  

  
Update Binary 

NoOfCalibrations- 
SinceDownload = 00 

00 

 

Endurstillir 
niðurflutningsnúmer korts    

Í lagi 
 

  

3.4. Snið gagnageymslu 

3.4.1. Inngangur 

DDP_040 Geyma þarf niðurfluttu gögnin samkvæmt eftirfarandi skilyrðum: 

— gögnin skulu geymd á gagnsæjan hátt. Þetta felur í sér að við geymslu verður að varðveita röð bætanna svo og  
röð bitanna innan bætisins sem er flutt af kortinu, 

— allar skrár á kortinu sem eru niðurfluttar í niðurflutningslotu eru geymdar í einni skrá í ytri geymslu. 

3.4.2. Skráarsnið 

DDP_041 Skráarsniðið er samtenging nokkurra TLV-hluta. 

DDP_042 Merkið fyrir frumskrá skal vera kennimerki skrár ásamt viðbótinni „00“. 

DDP_043 Merkið fyrir undirskrift frumskrár skal vera kennimerki skráar ásamt viðbótinni „01“. 

DDP_044 Lengdin er tveggja bæta gildi. Gildið skilgreinir fjölda bæta á gildissvæðinu. Gildið „FF FF“ á lengdarsvæðinu 
geymist til síðari nota. 

DDP_045 Þegar skrá er ekki niðurflutt er ekkert geymt sem varðar skrána (ekkert merki og engin núlllengd). 

DDP_046 Geyma skal undirskrift sem næsta TLV-hlut strax á eftir TLV-hlutnum sem inniheldur gögn skrárinnar.  
 

Skilgreining Merking Lengd 

FID (2 bæti) || ‘00’ Merki fyrir frumskrá (FID) 3 bæti 

FID (2 bæti) || ‘00’ Merki fyrir undirskrift 

EF(FID) 

3 bæti 

xx xx  Lengd gildissvæðis 2 bæti 

 

Dæmi um gögn í niðurfluttri skrá í ytri geymslu. 
 

Merki Lengd Gildi 

00 02 00 00 11 Gögn í frumskránni ICC 

C1 00 00 00 C2 Gögn í frumskránni Card_Certificate 

  … 

05 05 00 0A 2E Gögn í frumskránni Vehicles_Used 

05 05 01 00 80 Undirskrift í frumskránni Vehicles_Used 
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4. NIÐURFLUTNINGUR GAGNA AF ÖKURITAKORTI Í GEGNUM SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA 

DDP_047 Skráningarhluti ökuritans skal gera kleift að niðurflytja innihald af ökuritakorti sem er ísett í tengdum IDE-búnaði. 

DDP_048 IDE-búnaðurinn sendir boðið „beiðni um gagnaflutning af korti“ til skráningarhluta ökuritans til að virkja þennan 
ham (sjá lið 2.2.2.9). 

DDP_049 Skráningarhluti ökuritans skal síðan niðurflytja öll gögn af kortinu, skrá fyrir skrá, í samræmi við samskiptareglur 
fyrir niðurflutning gagna af korti eins og skilgreint er í 3.lið og framsenda öll móttekin gögn frá kortinu til IDE-
búnaðarins með viðeigandi TLV-skráarsniði (sjá 3.4.2) og hjúpa þau með boðinu „jákvætt svar við beiðni um 
gagnaflutning“. 

DDP_050 IDE-búnaðurinn skal sækja gögn frá boðinu varðandi „jákvætt svar við beiðni um gagnaflutning“ (eftir að hausar, 
SID, TREP, hlutaboðateljarar og prófsummar hafa verið fjarlægð) og geyma þau í einni raunskrá eins og lýst er í lið 
2.3. 

DDP_051 Skráningarhluti ökuritans skal síðan, eftir því sem við á, uppfæra Control_Activity_Data-skrá eða 
Card_Download-skrá ökumannskortsins. 
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1. INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er því lýst hvernig skráningarhluti ökurita og prófunarbúnaður skiptast á gögnum um K-línuna (K-
line) sem er hluti kvörðunarskilflatarins sem lýst er í 6. viðbæti. Einnig er stýringu línunnar fyrir ílags-/frálagsmerkið 
á kvörðunartenginu lýst. 

Í „Boðskiptaþjónustu“ í 4. lið er því lýst hvernig boðskiptum um K-línuna er komið á. 

Í þessum viðbæti er hugmyndin um „greiningarlotur“ notuð til að ákvarða umfang K-línu stýringar við mismunandi 
aðstæður. 

Sjálfgefna lotan er „StandardDiagnosticSession“ en í henni er hægt að lesa öll gögn af skráningarhluta ökurita en ekki 
er hægt að skrifa gögn í skráningarhluta ökurita. 

Vali á greiningarlotu er lýst í „Stjórnunarþjónustu“ í 5. lið. 

CPR_001 Forritunarlotan „ECUProgrammingSession“ gerir kleift að færa gögn inn í skráningarhluta ökurita. Þegar verið er að 
færa inn kvörðunargögn (kröfur 097 og 098) verður skráningarhluti ökuritans auk þess að vera í kvörðunarham 
(CALIBRATION mode of operation). 

Gagnaflutningum um K-línuna er lýst í „Gagnaflutningsþjónustu“ í 6. lið. Snið gagna, sem flutt eru, eru tilgreind í 
„Snið fyrir gagnaskráningar“ í 8. lið. 

CPR_002 „ECUAdjustmentSession“ (stillingarlotan fyrir rafstýringareininguna) gerir kleift að velja ílags-/frálagsham línunnar 
fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar um K-línuskilflötinn. Stýringu á línunni fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er lýst 
í „Stýring á prófunarpúlsum — búnaðareining til stýringar á ílagi/frálagi“ í 7. hluta. 

CPR_003 Í þessu skjali verður „tt“ notað til að vísa til vistfangs prófunarbúnaðarins. Þótt ákveðin vistföng fyrir prófunarbúnað 
kunni að hafa forgang skal skráningarhluti ökurita svara öllum vistföngum á réttan hátt. Raunvistfang skráningarhluta 
ökuritans er 0xEE. 

2. HUGTÖK, SKILGREININGAR OG TILVÍSANIR 

Samskiptareglur, boð og villukóðar byggjast í meginatriðum á nýjustu drögum ISO-staðalsins 14229-1 (Road vehicles 
— Diagnostic systems — 1. hluti: Diagnostic services, 6. útg. frá 22. febrúar 2001). 

Bætakóðun og sextándatölugildi eru notuð fyrir þjónustukennimerki, beiðnir og svör fyrir þjónustu og 
staðalfæribreyturnar. 

Hugtakið „prófunarbúnaður“ vísar til búnaðarins sem notaður er til að færa inn forritunar-/kvörðunargögn í 
skráningarhluta ökuritans. 

Hugtökin „biðlari“ og „miðlari“ vísa til prófunarbúnaðarins annars vegar og skráningarhluta ökuritans hins vegar. 

Hugtakið ECU (Electronic Control Unit) merkir rafstýringareining og vísar til skráningarhluta ökuritans.  

Tilvísanir: 

ISO 14230-2: Road Vehicles — Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000- 2. hluti: Data Link Layer. 
Fyrsta útgáfa: 1999. Vehicles — Diagnostic Systems. 

3. YFIRLIT YFIR ÞJÓNUSTU 

3.1. Þjónusta sem er tiltæk 

Í eftirfarandi töflu er að finna yfirlit yfir þjónustuna sem verður tiltæk í skráningarbúnaðinum og er skilgreind í þessu 
skjali. 

CPR_004 Taflan tilgreinir þá þjónustu sem er tiltæk í virkri greiningarlotu. 

— Í fyrsta dálkinum er tilgreind sú þjónusta sem tiltæk er, 

— í öðrum dálki er að finna númer þess liðar viðaukans þar sem þjónustan er skilgreind frekar, 
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— í þriðja dálkinum er úthlutað gildum fyrir þjónustukennimerki fyrir beiðniboð, 

— í fjórða dálkinum er tilgreind sú þjónusta í „Standard Diagnostic Session“ (SD) sem verður að nota í hverjum 
skráningarhluta ökurita, 

— í fimmta dálkinum er tilgreind sú þjónusta í „ECUAdjustmentSession“ (ECUAS) sem verður að nota til að hægt 
sé að stýra línunni fyrir ílags-/frálagsmerkið frá framplötunni í kvörðunartengi skráningarhluta ökuritans, 

— í sjötta dálkinum er tilgreind sú þjónusta í „ECUProgrammingSession“ (ECUPS) sem verður að nota til að hægt 
sé að forrita færibreyturnar í skráningarhluta ökurita. 

Tafla 1 

Yfirlitstafla yfir gildi þjónustu kennimerkja 

 

   Greiningarlotur 

Heiti greiningarþjónustu Liður nr. Gildi fyrir Sid-
beiðni 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          

 Þetta tákn merkir að þjónustan sé lögboðin í þessari greiningarlotu. 
Ekkert tákn merkir að þjónustan sé ekki leyfð í þessari greiningarlotu. 

 

3.2. Svarkóðar 

Svarkóðar eru skilgreindir fyrir hverja tegund þjónustu. 

4. BOÐSKIPTAÞJÓNUSTA 

Sumar tegundir þjónustu eru nauðsynlegar til að koma á og viðhalda boðskiptum. Þær koma ekki fram í 
notkunarforritslaginu. 

Sú þjónusta sem er tiltæk er tilgreind í eftirfarandi töflu: 

Tafla 2 

Boðskiptaþjónusta 

 

Heiti þjónustu Lýsing 

StartCommunication  Biðlarinn biður um að hefja boðskiptalotu við miðlara 

StopCommunication  Biðlarinn biður um að yfirstandandi boðskiptalota sé stöðvuð 

TesterPresent  Biðlarinn gefur miðlaranum til kynna að hann sé enn til staðar 

 

CPR_005 StartCommunication þjónustan er notuð til að hefja boðskipti. Við hvers kyns þjónustu verður að frumstilla boðskipti 
og boðskiptafæribreyturnar verða að vera viðeigandi fyrir þann ham sem óskað er eftir. 

4.1. Þjónustan StartCommunication (þjónustan sem hefur boðskipti) 

CPR_006 Við móttöku á StartCommunication samskiptavísbendingu skal skráningarhluti ökurita athuga hvort að hægt sé að 
frumstilla umbeðna boðskiptatengingu við yfirstandandi skilyrði. Gildum skilyrðum fyrir frumstillingu 
boðskiptatengingar er lýst í skjalinu ISO 14230-2. 

CPR_007 Þá skal skráningarhluti ökurita framkvæma allar aðgerðir sem eru nauðsynlegar til að frumstilla boðskiptatenginguna 
og senda StartCommunicaton samskiptasvar með jákvæðu svarfæribreytunum sem eru valdar. 
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CPR_008 Ef skráningarhluti ökurita, sem þegar hefur verið frumstilltur (og hefur hafið greiningarlotu), móttekur nýja 
StartCommunication beiðni (t.d. vegna viðréttingar í prófunarbúnaðinum) skal samþykkja beiðnina og skráningarhluti 
ökurita skal endurfrumstilltur. 

CPR_009 Ef ekki er hægt af einhverjum ástæðum að frumstilla boðskiptatenginguna skal skráningarhluti ökuritans halda áfram 
að starfa eins og hann gerði áður en tilraun var gerð til að frumstilla boðskiptatenginguna. 

CPR_010 Vistfengja verður boðin um StartCommunication beiðni með raunvistfangi. 

CPR_011 Frumstilling á skráningarhluta ökurita fyrir þjónustu er framkvæmd með „hraðfrumstillingaraðferð“, 

— á undan hverri starfsathöfn er tengibrautin óvirk um tíma, 

— prófunarbúnaðurinn sendir síðan frumstillingarmynstur, 

— allar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru til að koma á boðskiptum, eru í svari skráningarhluta ökuritans. 

CPR_012 Eftir að frumstillingu er lokið 

— eru allar boðskiptafæribreytur stilltar á gildin sem skilgreind eru í töflu 4 í samræmi við lykilbætin, 

— bíður skráningarhluti ökurita eftir fyrstu beiðninni frá prófunarbúnaðinum, 

— er skráningarhluti ökurita í sjálfgefna greiningarhamnum, þ.e. StandardDiagnosticSession, 

— er línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar í sjálfgefnu stöðunni, þ.e. óvirku stöðunni. 

CPR_014 Gagnasendingarhraðinn á K-línunni skal vera 10 400 bot. 

CPR_016 Hraðfrumstilling er ræst með því að prófunarbúnaðurinn sendir vakningarmynstur (Wup) á K-línunni. Mynstrið hefst 
eftir óvirka tímann á K-línunni með stuttum Tinil-tíma. Prófunarbúnaðurinn sendir fyrsta bita StartCommunication 
þjónustunnar eftir tímabil af Twup sem kemur á eftir fyrstu hnígandi brúninni. 
 
 

 
 

CPR_017 Tímasetningargildin fyrir hraðfrumstillingu og boðskipti almennt eru tilgreind í töflunum hér á eftir. Möguleikarnir 
fyrir óvirka tímann eru mismunandi: 

— fyrsta sending eftir að kveikt hefur verið, Tidle = 300 ms, 

— eftir að StopCommunication þjónustu er lokið, Tidle = P3min, 

— eftir að boðskipti hafa verið stöðvuð með tímalokun P3max, Tidle = 0. 

Tafla 3 

Tímasetningargildi fyrir hraðfrumstillingu 

 

Færibreyta lágmarksgildi hámarksgildi 

Tinil  25 ± 1 ms  24 ms 26 ms 

Twup  50 ± 1 ms  49 ms 51 ms 
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Tafla 4 

Tímasetningargildi fyrir boðskipti 

 

Neðri viðmiðunarmörk 
(ms) 

Efri viðmiðunarmörk
(ms) Færibreyta 

tímastillingar Lýsing á færibreytu 

lágmark hámark 

P1 Tími milli bæta vegna svars frá skráningarhluta 
ökurita 

0 20 

P2 Tíminn sem líður frá beiðni frá prófunarbúnaði til 
svars frá skráningarhluta ökurita eða milli tveggja 
svara frá skráningarhluta ökurita 

25 250 

P3 Tíminn frá lokum svars frá skráningarhluta ökurita 
til upphafs nýrrar beiðni frá prófunarbúnaði 

55 5 000 

P4 Tími milli bæta vegna beiðni frá prófunarbúnaði 5 20 

 

CPR_018 Boðsniðið fyrir hraðfrumstillingu er tilgreint í eftirfarandi töflum: 

Tafla 5 

Boð með beiðni um StartCommunication  

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 81 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Þjónustukennimerki fyrir beiðnina Start-
Communication 

81 SCR 

# 5 Prófsumma 00-FF CS 

Tafla 6 

Jákvætt svar við beiðni um StartCommunication 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir beiðnina Start-
Communication 

C1 SCRPR 

# 6 Lykilbæti 1 EA KB1 

# 7 Lykilbæti 2 8F KB2 

#8 Prófsumma 00-FF CS 

CPR_019 Ekki er um neikvætt svar við boðum með beiðni um StartCommunication að ræða. Ef engin jákvæð svarboð eru til 
sendingar er skráningarhluti ökuritans ekki endurstilltur, ekkert er sent og hann er áfram í venjulegri vinnslu. 

4.2. Þjónustan StopCommunication (þjónustan sem stöðvar boðskipti) 

4.2.1. Lýsing á boðum 

Tilgangur þessarar þjónustu í boðskiptalaginu er að enda boðskiptalotu. 

CPR_020 Við móttöku á samskiptavísbendingunni StopCommunication skal skráningarhluti ökurita athuga hvort núverandi 
skilyrði leyfa að bundinn sé endir á þessi boðskipti. Ef svo er skal skráningarhluti ökurita framkvæma allar aðgerðir 
sem nauðsynlegar eru til að enda þessi boðskipti. 
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CPR_021 Ef mögulegt er að enda boðskiptin skal skráningarhluti ökurita gefa út samskiptasvarið StartCommunication þar sem 
færibreyturnar fyrir jákvætt svar eru valdar áður en endir er bundinn á boðskiptin. 

CPR_022 Ef ekki er hægt af einhverjum ástæðum  að enda boðskiptin skal skráningarhluti ökurita gefa út samskiptasvarið 
StopCommunication þar sem færibreyturnar fyrir neikvætt svar eru valdar. 

CPR_023 Ef skráningarhluti ökurita greinir tímalokun á grundvelli P3max skal binda enda á boðskiptin án þess að nokkurt 
samskiptasvar sé sent. 

4.2.2. Boðsnið 

CPR_024 Boðsniðin fyrir samskiptalýsingarnar StopCommunication eru tilgreind í eftirfarandi töflum: 

Tafla 7 

Boð með beiðni um StopCommunication 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 01 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir beiðnina Stop-
Communication 

82 SPR 

# 6 Prófsumma 00-FF CS 

 

Tafla 8 

Jákvætt svarboð fyrir StopCommunication 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 01 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir beiðnina Stop-
Communication 

C2 SPRPR 

# 6 Prófsumma 00-FF CS 

 

Tafla 9 

Neikvætt svarboð fyrir StopCommunication 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar  7F NR 

# 6 Þjónustukennimerki fyrir beiðnina Stop-
Communication 

82 SPR 

# 7 Svarkóði = generalReject (almenn höfnun) 10 RC_GR 

# 8 Prófsumma 00-FF CS 
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4.2.3. Skilgreining færibreytu 

Þessi þjónusta krefst ekki skilgreiningar á færibreytu. 

4.3. Þjónustan TesterPresent 

4.3.1. Lýsing á boðum 

Prófunarbúnaðurinn notar þjónustuna TesterPresent til að gefa miðlaranum til kynna að hann sé enn til staðar í því 
skyni að koma í veg fyrir að miðlarinn fari sjálfkrafa aftur í venjulega vinnslu og bindi hugsanlega enda á boðskiptin. 
Þessi þjónusta, sem send er reglulega, heldur greiningarlotunni/boðskiptunum virkum með því að endurstilla P3 
tímamælinn í hvert sinn sem beiðni um þessa þjónustu er móttekin. 

4.3.2. Boðsnið 

CPR_079 Boðsniðin fyrir samskiptalýsingarnar TesterPresent eru tilgreind í eftirfarandi töflum: 

Tafla 10 

Boð með beiðni um TesterPresent 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 02 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir beiðnina TesterPresent 3E TP 

# 6 Undiraðgerð = responseRequire = [já 
nei] 

01 
02 

RESPREQ_Y 
RESPREQ_NO 

# 7 Prófsumma 00-ff cs 

 

CPR_080 Ef færibreytan responseRequired er stillt á „já“ skal miðlarinn svara með eftirfarandi, jákvæðum svarboðum. Ef hún 
er stillt á „nei“ sendir miðlarinn ekkert svar. 

Tafla 11 

Jákvætt svarboð við TesterPresent 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 01 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við 
TesterPresent 

7E TPPR 

# 6 Prófsumma 00-FF CS 
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CPR_081 Þjónustan skal styðja eftirfarandi, neikvæða svarkóða: 

 

Tafla 12 

Boð með neikvæðu svari fyrir TesterPresent 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar  7F NR 

# 6 Þjónustukennimerki fyrir beiðni um TesterPresent  82 SPR 

# 7 responseCode (svarkóði) = [SubFunctionNotSupported-
InvalidFormat 
incorrectMessageLength] 

12 
 

13 

RC_SFNS_IF 
 

RC_IML 

# 8 Prófsumma 00-FF CS 

 

5. STJÓRNUNARÞJÓNUSTA 

Þjónustan sem er tiltæk er tilgreind í eftirfarandi töflu: 

Tafla 13 

Stjórnunarþjónusta 

 

Heiti þjónustu Lýsing 

StartDiagnosticSession Biðlarinn biður um að hefja greiningarlotu með skráningarhluta ökurita 

SecurityAccess Biðlarinn biður um aðgang að aðgerðum sem takmarkast við notendur sem hafa
heimild 

 

5.1. Þjónustan StartDiagnosticSession 

5.1.1. Lýsing á boðum 

CPR_025 Þjónustan StartDiagnosticSession er notuð til að virkja mismunandi greiningarlotur í miðlaranum. Greiningarlota 
gerir tilteknar tegundir þjónustu virkar samkvæmt töflu 17. Lota getur virkjað tegundir þjónustu sem eru ekki hluti af 
þessu skjali og eiga sérstaklega við um ökutækjaframleiðendur. Notkunarreglurnar skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 

— ein og aðeins ein greiningarlota skal ávallt vera virk í skráningarhluta ökurita, 

— skráningarhluti ökurita skal ávallt hefja lotuna StandardDiagnostic þegar kveikt er á honum. Ef engin önnur 
greiningarlota er sett af stað skal lotan StandardDiagnostic vera í keyrslu meðan skráningarhluti ökuritans er í 
gangi, 

— ef prófunarbúnaðurinn hefur beðið um greiningalotu, sem þegar er í keyrslu, skal skráningarhluti ökurita senda 
jákvæð svarboð, 

— í hvert sinn sem prófunarbúnaðurinn biður um nýja greiningarlotu skal skráningarhluti ökuritans fyrst senda 
jákvæð svarboð við StartDiagnosticSession áður en nýja lotan verður virk í skráningarhluta ökuritans. Ef 
skráningarhluti ökurita getur ekki hafið nýju greiningarlotuna, sem beðið er um, skal hann svara með neikvæðum 
svarboðum fyrir StartDiagnosticSession og yfirstandandi lota heldur áfram. 

CPR_026 Einungis skal hefja greiningarlotuna ef boðskiptum milli biðlarans og skráningarhluta ökurita hefur verið komið á. 

CPR_027 Tímafæribreyturnar, sem skilgreindar eru í töflu 4, skulu vera virkar eftir árangursríka StartDiagnostic lotu þar sem 
diagnosticSession færibreytan er stillt á „StandardDiagnosticSession“ í boðinu um beiðni ef önnur greiningarlota var 
virk áður. 
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5.1.2. Boðsnið 

CPR_028 Boðsniðin fyrir samskiptalýsingarnar StartDiagnosticSession eru tilgreind í eftirfarandi töflum: 

 

Tafla 14 

Boð með beiðni um StartDiagnosticSession  

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 02 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir StartDiagnosticSession beiðni 10 STDS 

# 6 diagnosticSession = (eitt gildi úr töflu 17) xx DS_… 

# 7 Prófsumma 00-FF CS 

Tafla 15 

Boð með jákvæðu svari fyrir StartDiagnosticSession  

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki  fyrir  jákvætt svar við StartDiagnosticSession  50 STDSPR 

# 6 DiagnosticSession  =  (sama  gildi og í bæti #6 í töflu 14    xx DS_... 

# 7 Prófsumma 00-FF CS 

Tafla 16 

Boð með neikvæðu svari fyrir StartDiagnosticSession 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar  7F NR 

# 6 Þjónustukennimerki fyrir beiðni um StartDiagnosticSession  10 STDS 

# 7 ResponseCode (svarkóði) =      (SubFunctionNotSupported(a)
incorrectMessageLength (b) 
conditionsNotCorrect (c)) 

12 
13 
22 

RC_SFNS 
RC_IML 
RC_CNS 

# 8 Prófsumma   

(a) Gildið, sem sett er í bæti #6 í boðum með beiðni, er ekki stutt, þ.e. ekki í töflu 17. 
(b) Lengd boðanna er röng. 
(c) Viðmiðanirnar fyrir beiðni um StartDiagnosticSession eru ekki uppfylltar. 
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5.1.3. Skilgreining færibreytu 

CPR_029 Þjónustan StartDiagnosticSession notar færibreytuna diagnosticSession (DS_) til að velja tiltekna hegðun miðlarans 
eða miðlaranna. Eftirfarandi greiningarlotur eru tilgreindar í þessu skjali: 

Tafla 17 

Skilgreining á gildum fyrir greiningarlotuna diagnosticSession 

 

Sextándatala Lýsing Minnishjálp 

81 StandardDiagnosticSession 

Þessi greiningarlota virkjar allar tegundir þjónustu, sem tilgreindar eru í 4. dálki 
„SD“ í töflu 1. Þessar tegundir þjónustu gera kleift að lesa gögn af miðlaranum 
(skráningarhluta ökurita). Þessi greiningarlota er virk eftir að frumstillingu milli 
biðlara (prófunarbúnaðar) og miðlara (skráningarhluta ökurita) er lokið með 
árangursríkum hætti. Hægt er að skrifa yfir þessa greiningarlotu með öðrum 
greiningarlotum sem tilgreindar eru í þessum hluta. 

SD 

85 ECUProgrammingSession 

Þessi greiningarlota virkjar allar tegundir þjónustu sem tilgreindar eru í 
„ECUPS“ í 6. dálki í töflu 1. Þessar tegundir þjónustu styðja minnisforritun 
miðlara (skráningarhluta ökurita). Hægt er að skrifa yfir þessa greiningarlotu 
með öðrum greiningarlotum sem tilgreindar eru í þessum hluta. 

ECUPS 

87 ECUAdjustmentSession 

Þessi greiningarlota virkjar allar tegundir þjónustu sem tilgreindar eru í 
„ECUAS“ í 5. dálki í töflu 1. Þessar tegundir þjónustu styðja ílags-
/frálagsstýringu miðlara (skráningarhluta ökurita). Hægt er að skrifa yfir þessa 
greiningarlotu með öðrum greiningarlotum sem tilgreindar eru í þessum hluta. 

ECUAS 

 

5.2. Þjónustan SecurityAccess (þjónustan sem sér um öryggisaðgang) 

Ekki er unnt að skrifa kvörðunargögn eða fá aðgang að ílags-/frálagslínunni fyrir kvörðun nema skráningarhluti 
ökurita sé í kvörðunarham (CALIBRATION mode). Auk þess að setja gilt verkstæðiskort í skráningarhluta ökurita er 
nauðsynlegt að slá inn viðeigandi PIN-númer í skráningarhluta ökurita áður en aðgangur að kvörðunarham er veittur. 

Þjónustan Security Access býður upp á úrræði til að slá inn PIN-númer og til að láta prófunarbúnaðinn vita hvort 
skráningarhluti ökurita sé í kvörðunarham eða ekki. 

PIN-númerið má slá inn með annars konar aðferðum. 

5.2.1. Lýsing á boðum 

Þjónustan SecurityAccess samanstendur af SecurityAccess boðum („requestSeed“) og á eftir fer boðið 
SecurityAccess  („sendKey“). Þjónustan SecurityAccess verður að koma á eftir þjónustunni StartDiagnosticSession. 

CPR_033 Prófunarbúnaðurinn skal nota boðið SecurityAccess „requestSeed“ til að athuga hvort skráningarhluti ökurita sé 
tilbúinn til að taka við PIN-númeri. 

CPR_034 Ef skráningarhluti ökurita er þegar í kvörðunarham skal hann svara beiðninni með því að senda „grunntölu“ (seed) 
0x0000 og nota þjónustuna SecurityAccess Positive Response. 

CPR_035 Ef skráningarhluti ökurita er tilbúinn til að taka við PIN-númeri til sannprófunar á verkstæðiskorti skal hann svara 
beiðninni með því að senda „grunntölu“ (seed) sem er stærri en 0x0000 og nota jákvætt svar við þjónustunni 
SecurityAccess. 

CPR_036 Ef skráningarhluti ökurita er ekki tilbúinn til að taka við PIN-númeri frá prófunarbúnaðinum, annaðhvort vegna þess 
að ísetta verkstæðiskortið er ekki gilt eða ekkert verkstæðiskort hefur verið sett í eða vegna þess að skráningarhluti 
ökurita býst við PIN-númerinu með annarri aðferð, skal hann svara beiðninni með neikvæðu svari með svarkóða sem 
stilltur er á conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError. 

CPR_037 Prófunarbúnaðurinn skal síðan að lokum nota boðið SecurityAccess („sendKey“) til að framsenda PIN-númer til 
skráningarhluta ökurita. Til að sannvottunarferli kortsins geti átt sér stað skal skráningarhluti ökurita nota neikvæða 
svarkóðann requestCorrectlyReceived-ResponsePending til að lengja svartímann. Hámarkssvartíminn skal hins vegar 
ekki vera lengri en fimm mínútur. Um leið og umbeðinni þjónustu er lokið skal skráningarhluti ökurita senda 
annaðhvort jákvæð eða neikvæð svarboð með svarkóða sem er frábrugðinn þessum. Skráningarhluti ökurita getur 
endurtekið neikvæða svarkóðann requestCorrectlyReceived-ResponsePending þar til umbeðinni þjónustu er lokið og 
lokasvarboðið hefur verið sent. 
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CPR_038 Skráningarhluti ökurita skal einungis nota þjónustuna SecurityAccess Positive Response til að svara þessari beiðni ef 
hann er í kvörðunarham. 

CPR_039 Í eftirfarandi tilvikum skal skráningarhluti ökurita svara þessari beiðni með neikvæðu svari með svarkóða sem stilltur 
er á: 

— subFunctionNot supported: ógilt snið fyrir undiraðgerðarfæribreytuna (accessType), 

— conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError: skráningarhluti ökurita er ekki undir það búinn að PIN-númer sé 
slegið inn, 

— invalidKey: PIN-númer ekki gilt og ekki hefur verið farið yfir leyfilegan fjölda tilrauna til athugunar á PIN-
númeri, 

— exceededNumberOfAttempts: PIN-númer ekki gilt og farið hefur verið yfir leyfilegan fjölda tilrauna til athugunar 
á PIN-númeri, 

— generalReject: rétt PIN-númer en gagnkvæm sannvottun við verkstæðiskortið bar ekki árangur. 

5.2.2. Boðsnið — SecurityAccess — requestSeed 

CPR_040 Boðsniðin fyrir samskiptalýsingarnar SecurityAccess „requestSeed“eru tilgreind í eftirfarandi töflum: 

Tafla 18 

Beiðnin SecurityAccess — boðið requestSeed  

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 02 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrri beiðnina SecurityAccess 27 SA 

# 6 accessType — requestSeed (aðgangstegund — beiðni um 
grunntölu) 

7D AT_RSD 

# 7 Prófsumma 00-FF CS 

 

Tafla 19 

SecurityAccess — jákvæð svarboð við requestSeed beiðni 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 04 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við SecurityAccess  67 SAPR 

# 6 accessType — requestSeed (aðgangstegund — beiðni um 
grunntölu) 

7D AT_RSD 

# 7 Há grunntala 00-FF SEEDH 

# 8 Lág grunntala 00-FF SEEDL 

# 9 Prófsumma 00-FF CS 
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Tafla 20 

Neikvæð svarboð við SecurityAccess 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar  7F SAPR 

# 6 Þjónustukennimerki fyrir beiðnina SecurityAccess  27 AT_RSD 

# 7   responseCode (svarkóði) = (conditionsNotCorrectOnRequest    
SequenceError  
incorrectMessageLength) 

22 
 

13 

RC_CNC 
 

RC_IML 

# 8 Prófsumma 00-FF CS 

 

5.2.3. Boðsnið — SecurityAccess — sendKey 

CPR_041 Boðsniðin fyrir samskiptalýsingarnar SecurityAccess „sendKey“eru tilgreind í eftirfarandi töflum: 

Tafla 21 

Beiðnin SecurityAccess —boðið sendKey  
 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd m+2 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki SecurityAccess beiðni 27 SA 

# 6 accessType — sendKey (aðgangstegund — beiðni um að senda 
lykil) 

7E AT_SK 

# 7 Lykill #1 (Hár) 
… 
Lykill #m (lágur, m verður að lágmarki að vera 4 og að hámarki 
8) 

xx 
… 

 
xx 

KEY 

# 8 Prófsumma 00-FF CS 

 

Tafla 22 

SecurityAccess — jákvæð svarboð við sendKey  
 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 02 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við SecurityAccess  67 SAPR 

# 6 accessType — sendKey (aðgangstegund — senda lykil) 7E AT_SK 

# 7 Prófsumma 00-FF CS 
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Tafla 23 

Neikvæð svarboð við SecurityAccess 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 02 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við SecurityAccess  67 SAPR 

# 6 accessType — sendKey (aðgangstegund — senda lykil) 7E AT_SK 

# 7 ResponseCode (svarkóði) = (generalReject 
subFunctionNotSupported 
(undiraðgerð ekki studd) 
incorrectMessageLength 
conditionsNotCorrectOrRequestSeq
uenceError 
invalidKey (ógildur lykill) 
exceededNumberOfAttempts 
requestCorrectlyReceived-
ResponsePending) 

10 
12 

 
13 
22 

 
35 
36 
78 

RC_GR 
RC_SFNS 

 
RC_IML 
RC_CNC 

 
RC_IK 

RC_ENA 
RC_RCR_RP 

# 8 Prófsumma 00-FF CS 

6. GAGNAFLUTINGAÞJÓNUSTA 

Þær tegundir þjónustu, sem eru tiltækar, eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

Tafla 24 

Gagnaflutningaþjónusta 

Heiti þjónustu Lýsing 

StartDiagnosticSession Biðlarinn biður um að núgildi skráningar sé sent með aðgangi að
(record/DataIdentifier) skráningar-/gagnakennimerki 

WriteDataByIdentifier Biðlarinn biður um að skrifa skráningu sem aðgangur fæst að með 
recordDataIdentifier (skráningar-/gagnakennimerki) 

6.1. Þjónustan ReadDataByIdentifier (þjónustan sem les gögn eftir kennimerki) 

6.1.1. Lýsing á boðum 

CPR_050 Biðlarinn notar þjónustuna ReadDataByIdentifier til að biðja miðlarann um gagnaskráningargildi. Gögnin eru 
auðkennd með recordDataIdentifier. Það er á ábyrgð framleiðanda skráningarhluta ökurita að skilyrði miðlarans séu 
uppfyllt þegar þessi þjónusta er framkvæmd. 

6.1.2. Boðsnið 

CPR_051 Boðsniðin fyrir samskiptalýsingarnar ReadDataByIdentifier eru tilgreind í eftirfarandi töflum: 

Tafla 25 

Boð um beiðnina ReadDataByIdentifier  

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir boð um beiðnina ReadDataByIdentifier 22 RDBI 

# 6 # 7 recordDataIdentifier = (gildi úr töflu 28) xxxx RDI_… 

# 8 Prófsumma 00-FF CS 
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Tafla 26 

Jákvæð svarboð við ReadDataByIdentifier  

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir beiðnina ReadDataByIdentifier  22 RDBI 

# 6 # 7 recordDataIdentifier = (gildi úr töflu 28) xxxx RDI_… 

# 8 til #m+7 dataRecord() = (data#1) 
: 
data#m) 

xx 
: 

xx 

DREC_DATA1
: 

DREC_DATAm

# m+8 Prófsumma 00-FF CS 

 

Tafla 27 

Neikvætt svarboð við ReadDataByIdentifier 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

# 1 Sniðbæti — raunvistfenging 80  FMT 

# 2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

# 3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

# 4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

# 5 Þjónustukennimerki fyrir beiðni um NegativeResponse    

# 6  Þjónustukennimerki fyrir beiðnina ReadDataByIdentifier  22 RDBI 

# 7 ResponseCode (svarkóði) = (requestOutOfRange 
incorrectMessageLength 
conditionsNotCorrect 

31 
13 
22 

RC_ROOR 
RC_IML 
RC_CNC 

# 8 Prófsumma 00-FF CS 

 

6.1.3. Skilgreining á færibreytu 

CPR_052 Færibreytan recordDataIdentifier (RDI_) í boðum um beiðnina ReadDataByIdentifier auðkennir gagnaskráningu. 

CPR_053 Gildi fyrir recordDataIdentifier, sem skilgreind eru í þessu skjali, eru birt í töflunni hér á eftir. 

Taflan recordDataIdentifier samanstendur af fjórum dálkum og mörgum línum. 

— Í fyrsta dálkinum (sextándatala) er að finna „sextándatölugildi“ sem recordDataIdentifier er úthlutað og tilgreint 
er í þriðja dálki. 

— Í öðrum dálki (gagnastak) er tilgreint gagnastakið í 1. viðbæti sem recordDataIdentifier byggir á (umkóðun er 
stundum nauðsynleg). 

— Í þriðja dálkinum (lýsing) er samsvarandi recordDataIdentifier heiti tilgreint. 

— Í fjórða dálkinum (minnishjálp) er tilgreind minnishjálpin fyrir þennan recordDataIdentifier. 
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Tafla 28 

Skilgreining á gildum fyrir recordDataIdentifier  
 

Sextánda-
tala Gagnastak recordDataIdentifier-heiti 

(sjá snið í lið 8.2) Minnishjálp 

F90B CurrentDateTime TimeDate (tími, dagsetning) RDI_TD 

F912 HighResOdometer HighResolutionTotalVehicleDistance 
(mikil upplausn, heildarvegalengd sem 

ekin er) 

RDI_HRTVD

F918 K-ConstantOfRecordingEquipment Kfactor (K-stuðull) RDI_KF 

F91C L-TyreCircumference LfactorTyreCircumference (L-stuðull, 
ummál hjólbarða) 

RDI_LF 

F91D W-VehicleCharacteristicConstant WvehicleCharacteristicFactor 
(einkennisstuðull ökutækis) 

RDI_WVCF 

F921 TyreSize TyreSize (stærð hjólbarða) RDI_TS 

F922 nextCalibrationDate NextCalibrationDate (næsta 
kvörðunardagsetning) 

RDI_NCD 

F92C SpeedAuthorised SpeedAuthorised (leyfilegur hraði) RDI_SA 

F97D vehicleRegistrationNation RegisteringMemberState 
(skráningaraðildarríki) 

RDI_RMS 

F97E VehicleRegistrationNumber VehicleRegistrationNumber 
(skráningarnúmer ökutækis) 

RDI_VRN 

F190 VehicleIdentificationNumber VIN  RDI_VIN 

CPR_054 Jákvæð svarboð fyrir ReadDataByIdentifier nota færibreytuna dataRecord (DREC_) til að sjá biðlaranum 
(prófunarbúnaðinum) fyrir gagnaskráningargildinu sem auðkennt er með kennimerkinu recordDataIdentifier. 
Gagnasnið eru tilgreind í 8. hluta.Nota má viðbótargagnaskráningar, sem notendum er frjálst að nota, þ.m.t. sérstök 
ílagsgögn, innri gögn og frálagsgögn skráningarhluta ökurita en þau eru ekki tilgreind í þessu skjali. 

6.2. Þjónustan WriteDataByIdentifier 

6.2.1. Lýsing á boðum 

CPR_056 Biðlarinn notar þjónustuna WriteDataByIdentifier til að skrifa gagnaskráningargildi á miðlara. Gögnin eru auðkennd 
með recordDataIdentifier. Það er á ábyrgð framleiðanda skráningarhluta ökurita að skilyrði miðlarans séu uppfyllt 
þegar þessi þjónusta er framkvæmd. Til að uppfæra færibreyturnar, sem taldar eru upp í töflu 28, verður 
skráningarhluti ökurita að vera í kvörðunarham. 

6.2.2. Boðsnið 

CPR_057 Boðsniðin fyrir samskiptalýsingarnar WriteDataByIdentifier eru tilgreind í eftirfarandi töflum: 

Tafla 29 

Boð um beiðni fyrir WriteDataByIdentifier  
 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

#1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

#2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

#3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

#4 Bæti fyrir viðbótarlengd m+3 LEN 

#5 Þjónustukennimerki fyrir beiðni um WriteDataByIdentifier  2E WDBI 

#6 og #7 recordDataIdentifier = (gildi úr töflu 28) xxxx RDI_… 

#8 til #m+7 dataRecord() = (data#1 

: 

data#m) 

xx 

: 

xx 

DREC_DATA1

: 

DREC_DATAm

#m+8 Prófsumma 00-FF CS 
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Tafla 30 

Jákvæð svarboð fyrir WriteDataByIdentifier  

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

#1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

#2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

#3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

#4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

#5 Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við WriteDataByIdentifier 6E WDBIPR 

#6 og #7 recordDataIdentifier = (gildi úr töflu 28) xxxx RDI_… 

#8 Prófsumma 00-FF CS 

 

Tafla 31 

Neikvætt svarboð við WriteDataByIdentifier 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

#1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

#2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

#3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

#4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

#5 Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar  6E WDBIPR 

#6 Þjónustukennimerki fyrir beiðni um WriteDataByIdentifier  xxxx RDI_… 

#7 ResponseCode (svarkóði)= (requestOutOfRange 
              incorrectMessageLength 
              conditionsNotCorrect 

31 
13 
22 

RC_ROOR 
RC_IML 
RC_CNC 

#8 Prófsumma 00-FF CS 

 

6.2.3. Skilgreining á færibreytu 

Færibreytan recordDataIdentifier (RDI_) er skilgreind í töflu 28. 

Boð með beiðni um WriteDataByIdentifier nota færibreytuna dataRecord (DREC_) til að sjá miðlaranum 
(skráningarhluta ökurita) fyrir gagnaskráningargildum sem auðkennd eru með kennimerkinu recordDataIdentifier. 
Gagnasnið eru tilgreind í 8. hluta. 

7. STÝRING Á PRÓFUNARPÚLSUM — BÚNAÐAREINING TIL AÐ STÝRA ÍLAGI/FRÁLAGI 

Þær tegundir þjónustu sem eru tiltækar eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

Tafla 32 

Búnaðareining til að stýra ílagi/frálagi 

 

Heiti þjónustu Lýsing 

InputOutputControlByIdentifier Miðlarinn biður um stýringu á ílagi/frálagi sem á sérstaklega við um 
miðlarann 

 

7.1. Þjónustan InputOutputControlByIdentifier 

7.1.1. Lýsing á boðum 

Tenging er um fremra tengið sem gerir kleift að stýra prófunarpúlsum og vakta þá með því að nota hentugan 
prófunarbúnað. 
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CPR_058 Þessa línu fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er hægt að stilla með K-línuskipun með því að nota þjónustuna 
InputOutputControlByIdentifier til að velja ílags- eða frálagaðgerð sem krafist er fyrir línuna. Stöðurnar sem eru 
tiltækar fyrir línuna eru: 

— óvirk, 

— speedSignalInput, þar sem línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er notuð til að setja inn hraðamerki 
(prófunarmerki) sem kemur í stað hraðamerkis hreyfinemans, 

— realTimeSpeedSignalOutputSensor, þar sem línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er notuð til að senda út 
hraðamerki hreyfinemans, 

— RTCOutput, þar sem línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er notuð til að senda út klukkumerkið á 
alheimstíma (UTC). 

CPR_059 Til að stilla stöðu línunnar verður skráningarhluti ökurita að hafa gengist undir stillingarlotu og vera í kvörðunarham. 
Þegar farið er úr stillingarlotu eða kvörðunarham verður skráningarhluti ökurita að tryggja að línan fyrir ílags-
/frálagsmerki kvörðunar fari aftur í „óvirku“ (sjálfgefnu) stöðuna. 

CPR_060 Ef tekið er á móti hraðapúlsum á línu skráningarhluta ökuritans fyrir ílagsmerki á rauntímahraða, á meðan línan fyrir 
ílags-/frálagsmerki kvörðunar er stillt á ílag, skal línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar stillt á frálag eða fara aftur 
í óvirka stöðu. 

CPR_061 Röðin skal vera þessi: 

— koma á boðskiptum með þjónustunni StartCommunication,  

— fara í stillingarlotu með þjónustunni StartDiagnosticSession og vera í kvörðunarham (röð þessara tveggja aðgerða 
skiptir ekki máli), 

— breyta stöðu frálags með þjónustunni InputOutputControlByIdentifier. 

7.1.2. Boðsnið 

CPR_062 Boðsniðin fyrir samskiptalýsingarnar ReadDataByIdentifier eru tilgreind í eftirfarandi töflum: 

Tafla 33 

Boð með beiðni um InputOutputControlByIdentifier  

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

#1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

#2 Bæti fyrir markvistfang EE TGT 

#3 Bæti fyrir frumvistfang tt SRC 

#4 Bæti fyrir viðbótarlengd xx LEN 

#5 Beiðni um Sid (þjónustukennimerki) fyrir
InputOutputControlByIdentifier 

2F WDBIPR 

#6 og #7 InputOutputIdentifier = (CalibrationInputOutput) F960 RDI_… 

#8 eða 
#8 til #9 

ControlOptionRecord = ( 
inputOutputControlParameter — eitt 
gildi úr töflu 36 
 
controlState — eitt gildi úr töflu 38 
(sjá aths. hér á eftir)) 

 
xx 

 
 

xx 

COR_… 
IOCP_… 

 
 

CS_… 

#9 eða #10 Prófsumma 00-FF CS 

Athugasemd.: Færibreytan controlState er einungis til staðar í sumum tilvikum (sjá 7.1.3). 
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Tafla 34 

Jákvætt svarboð fyrir InputOutputControlByIdentifier  

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

#1 Sniðbæti — raunvistfenging 80 FMT 

#2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

#3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

#4 Bæti fyrir viðbótarlengd xx LEN 

#5 Þjónustukennimerki fyrir svar við  InputOutputControlByIdentifier 6F IOCBIPR 

#6 og #7 InputOutputIdentifier = (CalibrationInputOutput) F960 IOI_CIO 

#8 eða 
#8 til #9 

ControlOptionRecord = ( 
inputOutputControlParameter — sama 
gildi og bæti #8 í töflu 33 
 
controlState (sama gildi og bæti #9 
í töflu 38)) (ef við á) 

 
xx 

 
 

xx 

CSR_ 
IOCP_… 

 
 

CS_… 

#9 eða #10 Prófsumma 00-FF CS 

 

Tafla 35 

Neikvætt svarboð við InputOutputControlByIdentifier 

 

Bæti # Heiti færibreytu Sextándatölugildi Minnishjálp 

#1 Sniðbæti —raunvistfenging 80 FMT 

#2 Bæti fyrir markvistfang tt TGT 

#3 Bæti fyrir frumvistfang EE SRC 

#4 Bæti fyrir viðbótarlengd 03 LEN 

#5 Þjónustukennimerki fyrir svar við InputOutputControlByIdentifier
Sid 

7F NR 

#6 InputOutputIdentifier = (CalibrationInputOutput) 2F IOCBI 

#7 ControlOptionRecord = ( 
incorrectMessageLength 
conditionsNotCorrect 
requestOutOfRange 
deviceControlLimitsExceeded 

 
13 
22 
31 
7A 

 
RC_IML 
RC_CNC 

RC_ROOR 
RC_DCLE 

#8 Prófsumma 00-FF CS 

 

 

7.1.3. Skilgreining á færibreytu 

CPR_064 Færibreytan inputOutputControlParameter (IOCP_) er skilgreind í eftirfarandi töflu: 
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Tafla 36 

Skilgreining á gildum fyrir inputOutputControlParameter  

 

Sextándatala Lýsing Minnishjálp 

00 ReturnControlToECU 

Þetta gildi skal gefa miðlaranum (skráningarhluta ökurita) til 
kynna að prófunarbúnaðurinn stýri ekki lengur línunni fyrir 
ílags-/frálagsmerki kvörðunar. 

RCTECU 

01 ResetToDefault 

Þetta gildi skal gefa miðlaranum (skráningarhluta ökurita) til 
kynna að hann sé beðinn um endurstilla línuna fyrir ílags-
/frálagsmerki kvörðunar í sjálfgefna stöðu hennar. 

RTD 

03 ShortTermAdjustment 

Þetta gildi skal gefa miðlaranum (skráningarhluta ökurita) til 
kynna að hann sé beðinn um að stilla línuna fyrir ílags-
/frálagsmerki kvörðunar á gildið í færibreytunni controlState. 

STA 

 

CPR_065 Færibreytan controlState er einungis fyrir hendi þegar inputOutputControlParameter er stillt á ShortTermAdjustment 
og er skilgreind í eftirfarandi töflu: 

Tafla 37 

Skilgreining á gildum fyrir controlState 

 

Hamur Sextándatölugildi Lýsing 

Óvirkur 00 ílags-/frálagslínan er óvirk (sjálfgefin staða) 

Virkur 01 ílags-/frálags kvörðunarlínan gerð virk sem speedSignalInput 

Virkur 02 ílags-/frálags kvörðunarlínan gerð virk sem 
realTimeSpeedSignalOutputSensor 

Virkur 03 ílags-/frálags kvörðunarlínan gerð virk sem RTCOutput 

 

8. SNIÐ FYRIR DATARECORDS 

Í þessum hluta er lýst: 

— almennum reglum varðandi gildisbil færibreytna sem skráningarhluti ökurita sendir til prófunarbúnaðar, 

— sniðum sem notuð skulu fyrir gögn sem flutt eru með gagnaflutningaþjónustunum sem lýst er í 6. lið. 

CPR_067 Skráningarhluti ökurita skal styðja allar færibreytur sem auðkenndar eru. 

CPR_068 Gögn, sem skráningarhluti ökurita sendir til prófunarbúnaðarins sem svar við boðum um beiðni, skulu vera af þeirri 
gerð sem er mæld (þ.e. núgildi umbeðinnar færibreytu eins og skráningarhluti ökurita mælir eða nemur það). 

8.1. Gildisbil færibreytna sem sendar eru 

CPR_069 Í töflu 38 eru skilgreind gildisbilin sem notuð eru til að ákvarða hvort færibreyta, sem send er, sé gild. 

CPR_070 Gildin á bilinu „villuvísir“ (error indicator) gera skráningarhluta ökurita kleift að gefa tafarlaust til kynna að gild 
færibreytugögn séu ekki tiltæk eins og stendur vegna einhvers konar villu í skráningarbúnaðinum. 

CPR_071 Gildin á bilinu „ekki tiltæk“ gera skráningarhluta ökurita kleift að senda boð sem inniheldur færibreytu sem ekki er 
tiltæk eða ekki studd í þessari forritseiningu. Gildin á bilinu „ekki umbeðið“ gera búnaði kleift að senda skipanaboð 
og auðkenna þær færibreytur sem ekki er vænst svars við frá viðtökubúnaðinum. 
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CPR_072 Ef bilun í íhlut kemur í veg fyrir að gild gögn vegna færibreytu séu send skal villuvísirinn notaður í stað gagna 
færibreytunnar eins og lýst er í töflu 38. Ef mæld eða reiknuð gögn hafa hins vegar gefið gildi, sem er gilt en er samt 
sem áður utan skilgreinda færibreytubilsins, skal ekki nota villuvísirinn. Gögnin skulu send með því að nota 
viðeigandi lágmarks- eða hámarksgildi færibreytu. 

Tafla 38 

Gildisbil fyrir dataRecords 

 

Heiti gildisbils 1. bæti 
(Sextándatölu-

gildi) 

2. bæti 
(Sextándatölu-

gildi) 

4. bæti 
(Sextándatölugildi) 

ASCII 

Gilt merki 00 til FA 0000 til FAFF 00000000 til FAFFFFFF 1 til 254 

Sérvísir  fyrir færibreytu FB FB00 til FBFF FB000000 til FBFFFFFF enginn 

Frátekið gildisbil fyrir síðari 
vísisbita 

FC til FD FC00 til FDFF FC000000 til FDFFFFFF enginn 

Villuvísir FE FE00 til FEFF FE000000 til FEFFFFFF  0 

Ekki tiltækt eða ekki umbeðið FF FF00 til FFFF FF000000 til FFFFFFFF  FF 

 

CPR_073 ASCII-rittáknið „*“ er frátekið sem afmarkari fyrir færibreytur sem eru kóðaðar með ASCII-kóðunarreglunni. 
 

8.2. Snið fyrir dataRecords 

Í töflum 39 til 42 hér á eftir eru tilgreind þau snið sem skulu notuð af þjónustutegundunum ReadDataByIdentifier og 
WriteDataByIdentifier. 

CPR_074 Í töflu 39 er gefin upp lengd, upplausn og vinnslubil fyrir hverja færibreytu sem auðkennd er með 
recordDataIdentifier (kennimerki gagnafærslu): 

 

Tafla 39 

Snið dataRecords 

 

Heiti færibreytu Lengd gagna 
(bæti) Upplausn Vinnslubil 

TimeDate  8 Sjá upplýsingar í töflu 40 

HighResolutionTotalVehicleDi
stance 

4 5 m/bita aukning, 
hliðrun: 0 m 

0 til + 21 055 406 km 

Kfactor  2 0,001 púls/m/bita aukning, 
hliðrun: 0 

0 til 64 255 púlsar/m 

LfactorTyreCircumference 2 0,125 10–3/bita aukning, 
hliðrun: 0 

0 til 8,031 m 

WvehicleCharacteristicFactor 2 0,001 púls/m/bita aukning, 
0 hliðrun 

0 til 64 255 púlsar/m 

TyreSize  15 ASCII ASCII 

NextCalibrationDate  3 Sjá upplýsingar í töflu 41 

SpeedAuthorised  2 1/256 km/h/bita aukning, 
hliðrun: 0 

0 til 250,996 km/h 

RegisteringMemberState  3 ASCII ASCII 

VehicleRegistrationNumber  14 Sjá upplýsingar í töflu 42 

VIN  17 ASCII ASCII 
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CPR_075 Í töflu 40 eru tilgreind snið fyrir mismunandi bæti færibreytunnar TimeDate: 

Tafla 40 

Nákvæmt snið TimeDate (gildið fyrir recordDataIdentifier # F00B) 

 

Bæti Skilgreining á færibreytu Upplausn Vinnslubil 

1 Sekúndur Aukning: 0,25 s/bita, 
hliðrun: 0 s  

0 til 59,75 s 

2 Mínútur Aukning: 1 mín./bita, 
hliðrun: 0 mín.  

0 til 59 mín. 

3 Klukkustundir Aukning: 1 h/bita, 
hliðrun: 0 h 

0 til 23 h 

4 Mánuður Aukning: 1 mánuður/bita, 
hliðrun: 0 mánuðir 

1 til 12 mánuðir 

5 Dagur Aukning: 0,25 dagar/bita, 
hliðrun: 0 dagar (sjá athugasemd 

hér að neðan í töflu 41) 

0,25 til 31,75 dagar 

6 Ár Aukning: 1 ár/bita , +1985 ára 
hliðrun: 

(sjá athugasemd hér að neðan í 
töflu 41) 

1985 til 2235 ár 

7 Staðbundin hliðrun í mínútum Aukning 1 mín./bita, 
hliðrun: –125 mín. 

–59 til 59 mín. 

7 Staðbundin hliðrun í 
klukkustundum 

Aukning: 1 h/bita, 
hliðrun: –125 h 

–23 til +23 h 

CPR_076 Í töflu 41 eru tilgreind snið fyrir mismunandi bæti færibreytunnar NextCalibrationDate: 

Tafla 41 

Nákvæmt snið fyrir NextCalibrationDate (gildið recordDataIdentifier # F022) 

 

Bæti Skilgreining á færibreytu Upplausn Vinnslubil 

1 Mánuður Aukning: 1 mánuður/bita, 
hliðrun 0 mánuðir 

1 til 12 mánuðir 

2 Dagur Aukning: 0,25 dagar/bita, 
hliðrun: 0 dagar (sjá athugasemd 

hér að neðan) 

0,25 til 31,75 dagar 

3 Ár Aukning: 1 ár/bita, +1985 ára 
hliðrun: (sjá athugasemd hér að 

neðan) 

1985 til 2235 ár 

Athugasemd varðandi notkun færibreytunnar „Dagur“: 
1. Gildið 0 fyrir dagsetningu er ógilt. Gildin 1, 2, 3 og 4 eru notuð til að tilgreina fyrsta dag mánaðarins, 5, 6, 7 og 8 tilgreina annan 

dag mánaðarins o.s.frv. 
2. Þessi færibreyta hefur ekki áhrif á eða breytir klukkustundafæribreytunni hér að framan. 
 
Athugasemd varðandi notkun færibreytunnar „Ár“: 
Gildið 0 er notað til að tilgreina árið 1985, gildið 1 er notað til að tilgreina árið 1986 o.s.frv. 

 

CPR_078 Í töflu 42 eru tilgreind snið fyrir mismunandi bæti færibreytunnar VehicleRegistrationNumber: 

Tafla 42 

Nákvæmt snið VehicleRegistrationNumber (gildið recordDataIdentifier # F07E) 

 

Bæti Skilgreining á færibreytu Upplausn Vinnslubil 

1 Stafatafla (eins og hún er 
skilgreind í 1. viðbæti) 

ASCII 01 til 0A 

2 til 14 Skráningarnúmer ökutækis (eins 
og það er skilgreint í 1. viðbæti) 

ASCII ASCII 
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1. INNGANGUR 

1.1. Gerðarviðurkenning 

EBE-gerðarviðurkenning fyrir skráningarbúnað (eða íhlut) eða ökuritakort byggist á: 

— öryggisvottun, framkvæmd af ITSEC-yfirvaldi á grundvelli öryggismarkmiðs sem samræmist að fullu 10. viðbæti 
við þennan viðauka, 

— aðgerðavottun sem framkvæmd er af yfirvaldi aðildarríkis sem vottar að hluturinn, sem prófaður er, uppfylli 
kröfur þessa viðauka með tilliti til þeirra aðgerða sem framkvæmdar eru, mælinákvæmni og umhverfiseiginleika, 

— vottun um rekstrarsamhæfi sem framkvæmd er af þar til bærum aðila sem vottar að skráningarbúnaðurinn (eða 
ökuritakortið) sé að fullu rekstrarsamhæft nauðsynlegri tegund ökuritakorta (eða skráningarbúnaðar) (sjá VIII. 
kafla í þessum viðauka). 

Í þessum viðbæti er tilgreint hvaða prófanir aðildarríki verður að framkvæma að lágmarki meðan á aðgerðaprófunum 
stendur og hvaða prófanir þar til bær aðili verður að framkvæma að lágmarki meðan á prófun á rekstrarsamhæfi 
stendur. Verklagsreglur, sem skal fylgja við prófanir eða tegundir prófanna, eru ekki tilgreindar frekar. 

Þessi viðbætir tekur ekki til þátta er varða öryggisvottun. Ef einhverjar prófanir, sem krafist er vegna 
gerðarviðurkenningar, eru framkvæmdar meðan á ferlinu við öryggismat og vottun stendur er ekki nauðsynlegt að 
framkvæma þessar prófanir aftur. 

Í því tilviki er heimilt að skoða einungis niðurstöður þessara öryggisprófana. Til upplýsingar eru kröfurnar sem búist 
er við að verði prófaðar (eða sem eru nátengdar prófunum sem búist er við að verði framkvæmdar) við 
öryggisvottunina merktar með „*“ í þessum viðbæti. 

Í þessum viðbæti er fjallað sérstaklega um gerðarviðurkenningu hreyfinemans og skráningarhluta ökurita sem íhluti 
skráningarbúnaðarins. Ekki er krafist rekstrarsamhæfis milli allra tegunda hreyfinema og allra tegunda 
skráningarhluta ökurita og því er einungis hægt að veita gerðarviðurkenningu fyrir hreyfinema samhliða 
gerðarviðurkenningu fyrir skráningarhluta ökurita og öfugt. 

1.2. Tilvísanir 

Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum viðbæti: 

IEC 68-2-1 Environmental testing — 2. hluti: Tests — Tests A: Cold. 1990 + 2. breyting: 1994. 

IEC 68-2-2 Environmental testing — 2. hluti: Tests — Tests B: Dry heat. 1974 + 2. breyting: 1994. 

IEC 68-2-6 Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Fc and guidance: Vibration 
(sinusoidal). 6. útgáfa: 1985. 

IEC 68-2-14 Basic environmental testing procedures — Test methods — Test N: Change of temperature. 
Modification 1: 1986. 

IEC 68-2-27 Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Ea and guidance: Shock. 3. útgáfa: 
1987. 

IEC 68-2-30 Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Db and guidance: Damp heat, cyclic 
(12 + 12 — hour cycle). 1. breyting: 1985. 

IEC 68-2-35 Basic environmental testing procedure — Test methods — Test Fda: Random vibration wide band — 
Reproductibility High. 1. breyting: 1983. 

IEC 529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). 2. útgáfa: 1989. 

IEC 61000-4-2 Electromagnetic Compatibility (EMC) — Testing and measurement techniques — Electrostatic 
discharge immunity test: 1995/1.breyting: 1998. 

ISO 7637-1 Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — 1. hluti: Passenger cars and  
light commercial vehicles with nominal 12 V supply voltage — Electrical transient conduction along 
supply lines only. 2. útgáfa: 1990. 
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ISO 7637-2 Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — 2. hluti: Commercial  
vehicles with nominal 24 V supply voltage — Electrical transient conduction along supply lines 
only. 1. útgáfa: 1990. 

ISO 7637-3 Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — 3. hluti: Vehicles with 12 V 
or 24 V supply voltage — Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via 
lines other than supply lines. 1. útgáfa: 1995 + 1. leiðrétting: 1995. 

ISO/IEC 7816-1 Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 1. hluti: Physical characteristics. 
1. útgáfa: 1998. 

ISO/IEC 7816-2 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 
2. hluti: Dimensions and location of the contacts.1. útgáfa: 1999. 

ISO/IEC 7816-3 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 
3. hluti: Electronic signals and transmission protocol. 2. útgáfa: 1997. 

ISO/IEC 10373 Identification cards — Test methods. 1. úgáfa: 1993. 

 

2. AÐGERÐAPRÓFANIR Á SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA 

 

Nr. Prófun Lýsing Tengd krafa 

1. Stjórnsýsluathugun 

1.1. Skjöl Réttleiki skjala  

1.2. Prófunarniðurstöður 
framleiðanda 

Niðurstöður prófunar sem framleiðandi gerir meðan á 
ísetningu stendur. 
Niðurstöður sýndar á pappír á eftir. 

070, 071, 073 

2. Sjónræn skoðun 

2.1. Samræmi við skjöl  

2.2. Auðkenni/merkingar 168, 169 

2.3. Smíðaefni 163 til 167 

2.4. Innsiglun 251 

2.5. Ytri skilfletir  

3. Aðgerðaprófanir 

3.1. Aðgerðir sem í boði eru 002, 004, 244 

3.2. Vinnuhamur 006*, 007*, 
008*, 009*, 
106, 107 

3.3. Aðgangsréttur að aðgerðum og gögnum 010*, 011*, 
240,246, 247 

3.4. Vöktun á ísetningu korta og úrtekt þeirra 013, 014, 015*, 
016*, 106 

3.5. Hraða- og vegalengdarmæling 017 til 026 

3.6. Tímamæling (prófun framkvæmd við 20°C) 027 til 032 

3.7. Vöktun starfsathafna ökumanns 033 til 043, 106

3.8. Vöktun áhafnarstöðu ökumanns 044, 045, 106 

3.9. Handvirkar færslur 046 til 050b 

3.10. Stjórnun fyrirtækislása 051 til 055 

3.11. Vöktun eftirlitsathafna 056, 057 

3.12. Greining á sértilvikum og/eða bilunum 059 til 069, 106
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Nr. Prófun Lýsing Tengd krafa 

3.13. Gögn til að sanngreina búnað 075*, 076*, 079

3.14. Gögn um ísetningu ökumannskorts og úrtekt þess 081* til 083* 

3.15. Gögn um starfsathafnir ökumanns 084* til 086* 

3.16. Gögn um staði 087* til 089* 

3.17. Gögn um kílómetramæli 090* til 092* 

3.18. Nákvæm gögn um hraða 093* 

3.19. Gögn um sértilvik 094*, 095 

3.20. Gögn um bilanir 096* 

3.21. Kvörðunargögn 097*, 098* 

3.22. Gögn um tímastillingu 100*, 101* 

3.23. Gögn um eftirlitsathöfn 102*, 103* 

3.24. Gögn um fyrirtækislása 104* 

3.25. Niðurflutningur gagna um starfsathöfn 105* 

3.26. Gögn um séraðstæður 105a*, 105b* 

3.27. Skráning og geymsla ökuritakorta 108, 109*, 
109a*, 110*, 
111, 112 

3.28. Birting á skjá 072, 106, 113 til
128, PIC_001, 
DIS_001 

3.29. Prentun 072, 106, 129 til
138, PIC_001, 
PRT_001 til 
PRT_012 

3.30. Viðvörun 106, 139 til 148,
PIC_001 

3.31. Niðurflutningur gagna til ytri miðla 072, 106, 149 til
151 

3.32. Frálagsgögn til ytri viðbótarbúnaðar 152, 153 

3.33. Kvörðun 154*, 155*, 
156*, 245 

3.34. Tímastilling 157*, 158* 

3.35. Viðbótaraðgerðir sem eru lausar við truflanir 003, 269 
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Nr. Prófun Lýsing Tengd krafa 

4. Umhverfisprófanir 

4.1. Hitastig Sannprófa virkni með: 
— IEC 68-2-1, Ad-prófun, þar sem prófunartíminn er 72 

klukkustundir við lægra hitastigið (–20 °C), 
1 klukkustund í vinnslu, 1 klukkustund utan vinnslu, 

— IEC 68-2-2, Bd-prófun, þar sem prófunartíminn er 72 
klukkustundir við hærra hitastigið (+70 °C), 
1 klukkustund í vinnslu, 1 klukkustund utan vinnslu 

Hitastigslotur: sannprófa að skráningarhluti ökurita geti 
staðist skyndilegar breytingar á umhverfishitastigi með 
IEC-68-2-14 Na-prófun, 20 lotur, hver með hitastig sem er 
breytilegt frá lægra hitastiginu (–20 °C) til hærra 
hitastigsins (+70 °C) og hitastiginu er haldið stöðugu í 
2 klukkustundir bæði á lægra og hærra hitastiginu. 
Heimilt er að framkvæma færri prófanir (af þeim sem 
skilgreindar eru í 3. lið þessarar töflu) við lægra hitastigið, 
hærra hitastigið og í hitastigslotunum 

159 

4.2. Raki Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti staðist 
lotubundinn raka (hitaprófun) með IEC 68-2-30, Db-
prófun, sex 24 klukkustunda lotur, hvert hitastig á bilinu 
+25 °C til +55 °C og hlutfallslegur raki sem nemur 97% 
við +25 °C og sem samsvarar 93% við +55 °C 

160 

4.3. Titringur 1. Sínustitringur: 
sannprófa að skráningarhluti ökurita geti staðist 
sínustitring sem hefur eftirfarandi eiginleika: 
stöðug sveifluvik á bilinu 5 til 11 Hz: 10 mm toppgildi  
stöðug hröðun frá 11 til 300 Hz: 5 g 
Þessi krafa er sannprófuð með IEC 68-2-6, Fc-prófun, 
þar sem lágmarksprófunarlengd er 3 × 12 klukkustundir 
(12 klukkustundir á hvern ás) 

2. Handahófskenndur titringur: 
sannprófa að skráningarhluti ökurita geti staðist 
handahófskenndan titring sem hefur eftirfarandi 
eiginleika: tíðni 5–150 Hz, stig 0,02 g2/Hz 
Þessi krafa er sannprófuð með IEC 68-2-35, Ffda-
prófun, þar sem lágmarksprófunarlengd er 3 × 12 
klukkustundir (12 klukkustundir á hvern ás), 
1 klukkustund í vinnslu, 1 klukkustund utan vinnslu. 

Prófanirnar tvær, sem lýst er hér að framan, eru 
framkvæmdar á tveimur mismunandi sýnishornum af 
þeirri tegund búnaðar sem verið er að prófa 

163 

4.4. Vörn gegn vatni og 
aðskotahlutum 

Sannprófa að verndarstuðull skráningarhluta ökurita skv. 
IEC 529 sé a.m.k. IP 40 þegar hann er ísettur í ökutæki við 
vinnsluaðstæður 

164, 165 

4.5. Vörn gegn yfirspennu Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti þolað straum frá 
straumgjafa sem nemur: 
24 V-útfærsla: 34 V við +40 °C í 1 klukkustund 
12 V-útfærsla: 12 V við + 40 °C í 1 klukkustund 

161 

4.6. Vörn gegn umsnúningi 
á straumstefnu 

Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti þolað umsnúning 
á straumstefnu straumgjafans 

161 
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Nr. Prófun Lýsing Tengd krafa 

4.7. Vörn gegn skamm-
hlaupi 

Sannprófa að ílags-/frálagsmerkin séu varin gegn 
skammhlaupi til straumgjafa og jarðar 

161 

5. EMC-prófanir (prófanir á rafsegulsviðssamhæfi) 
 

5.1. Geislun og næmleiki Samræmi við tilskipun 95/54/EBE 162 

5.2. Rafstöðuafhleðsla 
 

Samræmi við IEC 61000-4-2, ±2 kV (1. stig) 162 

5.3. Næmi fyrir sveipum 
frá rafmagnsleiðslum 
í straumgjafa 

Fyrir 24 V-útfærslur: samræmi við ISO 7637-2:  
púls 1a: Vs = –100 V, Ri = 10 ohm 
púls 2: Vs = +100 V, Ri = 10 ohm 
púls 3a: Vs = –100 V, Ri = 50 ohm 
púls 3b: Vs = +100 V, Ri = 50 ohm 
púls 4: Vs = –16 V Va = - 12 V, t6=100 ms 
púls 5: Vs = +120 V, Ri = 2,2 ohm, td = 250 ms 
Fyrir 12 V-útfærslur: samræmi við ISO 7637-1: 
púls 1: Vs = –100 V, Ri = 10 ohm 
púls 2: Vs = +100 V, Ri = 10 ohm 
púls 3a: Vs = –100 V, Ri = 50 ohm 
púls 3b: Vs = +100 V, Ri = 50 ohm 
púls 4: Vs = –6 V, Va = –5 V, t6 = 15 ms 
púls 5: Vs = +65 V, Ri = 3 ohm, td = 100 ms 
Púls 5 skal einungis prófaður fyrir skráningarhluta ökurita 
sem hannaðir eru til ísetningar í ökutæki þar sem engin 
sameiginleg ytri vörn er notuð gegn orkuríkum sveipum 
(load dump) 

162 

 

 

 

3. AÐGERÐAPRÓFANIR Á HREYFINEMA 

 

Nr. Prófun Lýsing Tengd krafa 

1. Stjórnsýsluathugun 

1.1. Upplýsingar Réttleiki skjala  

2. Sjónræn skoðun 

2.1. Samræmi við skjöl  

2.2. Auðkenni/merkingar 169, 170 

2.3. Smíðaefni 163 til 167 

2.4. Innsiglun 251 

3. Aðgerðaprófanir 

3.1. Gögn til að sanngreina nema 077* 

3.2. Tenging hreyfinema og skráningarhluta ökurita 099*, 155 

3.3. Greining hreyfingar  

 Nákvæmni í hreyfimælingu 022 til 026 
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Nr. Prófun Lýsing Tengd krafa 

4. Umhverfisprófanir 

4.1. Ganghiti Sannprófa virkni (eins og skilgreint er í prófun 3.3) við 
hitastig á bilinu [–40 °C; +135 °C] með: 
— IEC 68-2-1, Ad-prófun, þar sem prófunartíminn er 96 

klukkustundir við lægsta hitastig Tomin 
— IEC 68-2-2, Bd-prófun, þar sem prófunartíminn er 96 

klukkustundir við hæsta hitastig Tomax 

159 

4.2. Hitastigslotur Sannprófa virkni (eins og skilgreint er í prófun 3.3) með 
IEC 68-2-14 Na-prófun, 20 lotur, hver með hitastig sem er 
breytilegt frá lægra hitastiginu (–40°C) til hærra 
hitastigsins (+135 °C) og hitastiginu er haldið stöðugu í 2 
klukkustundir bæði á lægra og hærra hitastiginu 
Að því er varðar lægra hitastigið, hærra hitastigið og 
meðan á hitastigslotunum stendur er heimilt að 
framkvæma færri prófanir (af þeim sem skilgreindar eru í 
prófun 3.3 í þessari töflu) 

159 

4.3. Rakastigslotur Sannprófa virkni (eins og skilgreint er í prófun nr. 3.3) 
með IEC 68-2-30, Db-prófun, sex 24 klukkustunda lotur, 
hvert hitastig á bilinu –25 °C til +55 °C og hlutfallslegur 
raki sem nemur 97% við +25 °C og jafn 93% við +55 °C 

160 

4.4. Titringur Sannprófa virkni (eins og skilgreint er í prófun nr. 3.3) 
með IEC 68-2-30, Fc-prófun, þar sem prófunarlengdin er 
100 tíðnilotur: 
stöðug sveifluvik frá 10 til 57 Hz: 1,5 mm toppgildi  
stöðug hröðun frá 57 til 500 Hz: 20 g 

163 

4.5. Kraftrænt högg Sannprófa virkni (eins og skilgreint er í prófun nr. 3.3) 
með IEC 68-2-27, Ea-prófun, 3 högg í báðar áttir á 
hornréttu ásana 3 

163 

4.6. Vörn gegn vatni og 
aðskotahlutum 

Sannprófa að verndarstuðull hreyfinema skv. IEC 529 sé 
a.m.k. IP 64 þegar hann er ísettur í ökutæki við 
vinnsluaðstæður 

165 

4.7. Vörn gegn 
umsnúningi á 
straumstefnu 

Sannprófa að hreyfineminn geti þolað umsnúning á 
straumstefnu straumgjafans 

161 

4.8. Vörn gegn 
skammhlaupi 

Sannprófa að ílags-/frálagsmerkin séu varin gegn 
skammhlaupi til straumgjafa og jarðar 

161 

5. EMC (rafsegulsviðssamhæfi) 

5.1. Geislun og næmleiki Sannprófa samræmi við tilskipun 95/54/EBE 162 

5.2. Rafstöðuafhleðsla Samræmi við IEC 61000-4-2, ±2 kV (1. stig) 162 

5.3. Næmi fyrir sveipum 
frá rafmagnsleiðslum 
á gagnalínum) 

Samræmi við ISO 7637-3 (III. stig) 162 
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4. AÐGERÐAPRÓFANIR Á ÖKURITAKORTUM 

 

Nr. Prófun Lýsing Tengd krafa 

1. Stjórnsýsluathugun 

1.1. Upplýsingar Réttleiki skjala  

2. Sjónræn skoðun 

2.1.  Gengið skal úr skugga um að allir þættir til verndar og 
sjáanleg gögn séu prentuð með réttum hætti á kortið og í 
samræmi við kröfur 

171 til 181 

3. Eðlisfræðilegar prófanir 

3.1.  Athuga mál kortsins og staðsetningar snertna 184 
ISO/IEC 7816-1
ISO/IEC 7816-2

4. Prófanir á samskiptareglum 

4.1.  Athuga hvort ATR sé í samræmi við kröfur ISO/IEC 7816-3
TCS 304, 307, 
308 

4.2.  Athuga hvort T=0 samskiptareglurnar séu í samræmi við 
kröfur 

ISO/IEC 7816-3
TCS 302, 303, 
305 

4.3.  Athuga hvort PTS-skipunin sé í samræmi við kröfur með 
því að stilla af T=1 á T=0 

ISO/IEC 7816-3
TCS 309 til 311

4.4.  Athuga hvort T=1 samskiptareglurnar séu í samræmi við 
kröfur 

ISO/IEC 7816-3
TCS 303, / 306 

5. Skráa- og gagnaskipan korts 

5.1.  Prófa hvort skráaskipan kortsins sé í samræmi við kröfur 
með því að athuga hvort lögbundnar skrár séu á kortinu og 
athuga aðgangsskilyrði þeirra 

TCS 312 
TCS 400*, 401,
402, 403*, 404,
405*, 406, 407,
408*, 409, 
410*, 
411, 412, 413*,
414, 415*, 416,
417, 418*, 419 

6. Aðgerðaprófanir 

6.1.  Prófa a.m.k. einu sinni hverja leyfða notkun hverrar 
skipunar (dæmi: prófa skipunina UPDATE BINARY þar 
sem CLA = ´00´, CLA = ´0C´ og með mismunandi P1, P2 
og Lc færibreytum) 
Athuga hvort aðgerðirnar hafi í raun verið framkvæmdar á 
kortinu (dæmi: með því að lesa skrána sem skipunin var 
framkvæmd á) 

TCS 313 til 
TCS 379 

6.2.  Prófa a.m.k. einu sinni hver villuboð (eins og tilgreint er í 
2. viðbæti) fyrir hverja skipun 
Prófa a.m.k. einu sinni hverja stofnræna villu (nema 
´6400´ heilleikavillur sem athugaðar eru við 
öryggisvottun) 

 

7. Umhverfisprófanir 

7.1  Gengið skal úr skugga um að kortið virki innan þeirra 
afmörkuðu skilyrða sem skilgreind eru í samræmi við 
ISO/IEC-staðal 10373 

185 til 188 
ISO/IEC 7816-1
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5. REKSTRARSAMHÆFISPRÓFANIR 

 

Nr. Prófun Lýsing 

1. Gagnkvæm 
sannvottun 

Athuga hvort gagnkvæm sannvottun milli skráningarhluta ökurita og 
ökuritakortsins sé með eðlilegum hætti 

2. Skrif-/lestrarprófanir Framkvæma dæmigerða atburðarás starfsathafnar á skráningarhluta ökurita. 
Atburðarásin skal löguð að þeirri kortagerð sem verið er að prófa og fela í sér 
að skrifað sé í eins margar frumskrár á kortinu og mögulegt er  
Sannprófa með því að flytja niður upplýsingar af kortinu að allar samsvarandi 
skráningar hafa verið rétt færðar 
Sannprófa með daglegu útprenti af kortinu að allar samsvarandi skráningar 
hafa verið rétt lesnar 
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10. viðbætir 

SAMEIGINLEG ÖRYGGISMARKMIÐ 

Í þessum viðbæti eru tilgreind lágmarksefnisatriði öryggismarkmiða að því er varðar hreyfinemann, skráningarhluta 
ökurita og ökuritakort. 

Til að móta öryggismarkmiðin, sem notuð eru til öryggisvottunar, geta framleiðendur betrumbætt og aukið við skjölin 
eftir því sem nauðsynlegt er án þess að breyta eða eyða út bilanavöldum sem fyrir eru, markmiðum, verklagsreglum 
og forskriftum varðandi öryggisaðgerðir. 
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SAMEIGINLEG ÖRYGGISMARKMIÐ VARÐANDI  HREYFINEMA 

1. Inngangur 

Í þessu skjali er lýsing á hreyfinemanum, á bilanavöldum sem hann verður að geta brugðist við og 
öryggismarkmiðum sem hann verður að uppfylla. Í því kemur fram eðli þeirra aðgerða sem stuðla að því öryggi sem 
kerfið krefst. Þar er tilgreint hve traustar öryggisaðferðirnar, sem krafist er, skulu vera að lágmarki og 
áreiðanleikastigs sem er krafist vegna þróunar og mats. 

Kröfurnar, sem vísað er til í skjalinu, eru þær sem eru í meginmáli viðauka I B. Til glöggvunar við lestur getur verið 
um tvítekningu að ræða milli krafna í meginmáli viðauka I B og krafna um öryggismarkmið. Ef um vafaatriði er að 
ræða að því er varðar kröfu um öryggismarkmið og kröfu í meginmáli viðauka I B, sem þessi krafa um 
öryggismarkmið vísar til, skal krafan í meginmáli viðauka I B gilda. 

Kröfur í meginmáli viðauka I B, sem öryggismarkmiðin vísa ekki til, falla ekki undir öryggisaðgerðir. 

Bilanavöldum, markmiðum, verklagsreglum og forskriftum varðandi öryggisaðgerðir hefur verið úthlutað sérstökum 
merkingum til þess að rekja megi skjöl um þróun og mat. 

2. Skammstafanir, skilgreiningar og tilvísanir 

2.1. Skammstafanir 

ROM Read only Memory (Lesminni) 

SEF Security enforcing function(Öryggisaðgerð) 

TBD To be defined (Skal skilgreint) 

TOE Target of evaluation (Viðfang mats) 

VU Vehicle unit (Skráningarhluti ökutækis). 

2.2. Skilgreiningar 

Stafrænn ökuriti Skráningarbúnaður 

Eining Búnaður sem er tengdur við hreyfinemann 

Hreyfigögn Gögn sem skipst er á við skráningarhluta ökurita og sýna hraða og ekna vegalengd 

Aðskildir hlutar Íhlutir hreyfinemans sem eru dreifðir um ökutækið til aðgreiningar frá íhlutum sem eru 
innan hreyfinemahússins 

Öryggisgögn Sérstök gögn sem nauðsynleg eru til að styðja öryggisaðgerðir (t.d. dulkóðunarlyklar) 

Kerfi Búnaður, fólk eða stofnanir sem tengjast á einhvern hátt skráningarbúnaðinum 

Notandi Maður sem er notandi hreyfinemans (þegar orðið er ekki notað í orðasambandinu 
„notandagögn“) 

Notandagögn Hvers kyns gögn, önnur en hreyfi- eða öryggisgögn, sem eru skráð eða geymd í 
hreyfinemanum. 
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2.3. Tilvísanir

ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 1991 (viðmiðanir við mat á öryggi í 
upplýsingatækni 1191).

3. Grunnforsendur vörunnar

3.1. Lýsing hreyfinema og notkunaraðferð

Hreyfineminn er ætlaður til ísetningar í vélknúin ökutæki til flutninga á vegum. Tilgangur hans er að sjá 
skráningarhluta ökurita fyrir öruggum hreyfigögnum sem sýna hraða ökutækisins og ekna vegalengd.

Hreyfineminn er tengdur vélrænt við hreyfanlegan hluta ökutækisins og hreyfing hans getur verið mælikvarði á hraða 
ökutækisins og ekna vegalengd. Hann getur verið í gírkassa ökutækisins eða í einhverjum öðrum hluta ökutækisins.

Þegar hreyfineminn er í vinnsluham er hann tengdur við skráningarhluta ökurita.

Einnig má tengja hann við sérstakan búnað ætlaðan til stjórnunar (sem framleiðandi skilgreinir).

Dæmigerðum hreyfinema er lýst á eftirfarandi mynd.

Mynd 1

Dæmigerður hreyfinemi

is-9.indd   379 22-02-2005   06:56:46
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3.2. Lífsferill hreyfinema 

Dæmigerðum lífsferli hreyfinema er lýst á eftirfarandi mynd: 

Mynd 2 

Dæmigerður lífsferill hreyfinema 
 

 
 
 

3.3. Bilanavaldar 

Í þessum lið er mögulegum bilanavöldum hreyfinemans lýst. 

3.3.1. Bilanavaldar að því er varðar reglur um aðgangssýringu 

T.Access Notendur gætu reynt að fá aðgang að aðgerðum sem þeir hafa ekki heimild til. 
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3.3.2. Bilanavaldar sem tengjast hönnun 

T.Faults Bilanir í vélbúnaði, hugbúnaði eða boðskiptaaðferðum gætu skapað ófyrirsjáanlegar 
aðstæður og stofnað öryggi hreyfinemans í hættu 

T.Tests Notkun prófunarþátta, sem ekki eru fullgiltir, eða „bakdyra“ (back doors), sem eru fyrir 
hendi, gæti stofnað öryggi hreyfinemans í hættu 

T.Design Notendur gætu reynt að komast yfir þekkingu um hönnun með ólöglegum hætti, annaðhvort 
með efni frá framleiðanda (með þjófnaði, mútum o.s.frv.) eða með vendismíði (reverse 
engineering). 

3.3.3. Vinnslutengdir bilanavaldar 

T.Environment Notendur gætu stofnað öryggi hreyfinemans í hættu með því að beita þáttum sem verka beint 
á hann (hita, rafsegulaðferðum, ljóstæknilegum, efnafræðilegum, kraftrænum aðferðum 
o.s.frv.) 

T.Hardware Notendur gætu reynt að breyta vélbúnaði hreyfinemans 

T.Mechanical_Origin Notendur gætu reynt að eiga við ílag til hreyfinemans (t.d. með því að losa hann frá 
gírkassanum o.fl.) 

T.Motion_Data Notendur gætu reynt að breyta hreyfigögnum ökutækisins (með því að bæta við, breyta, eyða 
eða endurtaka merki) 

T.Power_Supply Notendur gætu reynt að ónýta öryggismarkmið hreyfinemans með því að breyta (loka fyrir, 
breyta, auka) afli frá straumgjafa 

T.Security_Data Notendur gætur reynt að komast yfir þekkingu á öryggisgögnum með ólöglegum hætti þegar 
öryggisgagna er aflað, við flutning eða geymslu í búnaðinum 

T.Software Notendur gætu reynt að breyta hugbúnaði hreyfinemans 

T.Stored_Data Notendur gætu reynt að breyta gögnum sem geymd eru (öryggisgögnum eða 
notandagögnum) 

3.4. Öryggismarkmið 

Meginöryggismarkmið stafræna ökuritakerfisins er eftirfarandi: 

O.Main Gögnin, sem eftirlitsyfirvöld skulu hafa eftirlit með, verða að vera tiltæk og endurspegla í 
heild og nákvæmlega starfsathafnir ökumanna og ökutækja sem eru undir eftirliti með tilliti 
til aksturs, vinnu, tiltækileika, hvíldartíma og að því er varðar hraða ökutækis  

Öryggismarkmið hreyfinemans, sem stuðlar að heildaröryggismarkmiðinu, er því: 

O.Sensor_Main Gögnin, sem hreyfineminn sendir, verða að vera tiltæk fyrir skráningarhluta ökurita þannig 
að skráningarhluta ökurita sé kleift að ákvarða í heild og nákvæmlega hreyfingu ökutækisins 
með tilliti til hraða og ekinnar vegalengdar. 

3.5. Öryggismarkmið tengd upplýsingatækni 

Sérstök öryggismarkmið hreyfinemans tengd upplýsingatækni, sem stuðla að heildaröryggismarkmiðinu, eru 
eftirfarandi: 

O.Access Hreyfineminn verður að stýra aðgangi tengdra eininga að aðgerðum og gögnum 

O.Audit Hreyfineminn verður að hafa eftirlit með tilraunum til þess að grafa undan öryggi hans og 
skal rekja þær til eininga sem þeim tengjast 

O.Authentication Hreyfineminn verður að sannvotta tengdar einingar 
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O.Processing Hreyfineminn verður að tryggja að vinnsla á ílagi til að fá hreyfigögn sé nákvæm 

O.Reliability Hreyfineminn verður að veita áreiðanlega þjónustu 

O.Secured_Data_Exchange Hreyfineminn verður að tryggja að gagnaskipti við skráningarhluta ökurita séu örugg. 

3.6. Hlutbundin úrræði, úrræði tengd starfsfólki eða verklagsreglum 

Í þessum lið er lýst kröfum sem eru hlutbundnar, tengdar starfsfólki eða verklagsreglum sem stuðla að öryggi 
hreyfinemans. 

3.6.1. Hönnun búnaðar 

M.Development Þeir sem þróa hreyfinema verða að tryggja að skiptingu ábyrgðar við þróunarstarfið sé 
þannig háttað að öryggi í upplýsingatækni sé tryggt 

M.Manufacturing Þeir sem framleiða hreyfinema verða að tryggja að skiptingu ábyrgðar við framleiðslu sé 
þannig háttað að hreyfineminn  sé varinn gegn því að við hann sé átt en það gæti stofnað 
öryggi í upplýsingatækni í hættu. 

3.6.2. Afhending búnaðar 

M.Delivery Framleiðendur hreyfinema, ökutækjaframleiðendur og ísetningarstofur eða verkstæði 
verða að tryggja að meðhöndlun hreyfinemans sé þannig að öryggi í upplýsingatækni sé 
tryggt. 

3.6.3. Öryggisgögn búin til og afhending þeirra 

M.Sec_Data_Generation Reiknirit, sem notuð eru til að afla öryggisgagna, mega einungis vera aðgengileg 
einstaklingum sem hafa fengið tilskilin leyfi og njóta trausts 

M.Sec_Data_Transport Afla verður öryggisgagna, flytja þau og setja inn í hreyfinemann þannig að viðeigandi 
leynd og heilleiki þeirra haldist. 

3.6.4. Uppsetning, kvörðun og skoðun á skráningarbúnaði 

M.Approved_Workshops Ísetning, kvörðun og viðgerð á skráningarbúnaði verður að fara fram á ísetningarstofum 
eða verkstæðum, sem eru viðurkennd og njóta trausts. 

M.Mechanical_Interface Úrræði til að greina hvort átt hafi verið við vélræna tengið verða að vera fyrir hendi (t.d. 
innsigli) 

M.Regular_Inpections Skráningarbúnað verður að skoða og kvarða reglulega. 

3.6.5. Eftirlit með því að lögum sé framfylgt 

M.Controls Eftirlit með því að lögum sé framfylgt verður að framkvæma reglulega og tilviljanakennt 
og verður að fela í sér öryggisúttekt(ir) á öryggisþáttum. 

3.6.6. Hugbúnaðaruppfærslur 

M.Software_Upgrade Endurbætur á hugbúnaði verða að fá öryggisvottun áður en nota má endurbætta 
hugbúnaðinn í hreyfinema. 

4. Öryggisaðgerðir 

4.1. Sanngreining og sannvottun 

UIA_101 Hreyfineminn skal geta staðfest auðkenni einingarinnar sem hann er tengdur við, fyrir öll samskipti sem eiga sér stað. 
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UIA_102 Auðkenni tengdrar einingar skal samanstanda af: 

— einingarhópi: 

— skráningarhluta ökurita, 

— stjórnbúnaði, 

— öðru, 

— kennimerki einingar (einungis skráningarhluti ökurita). 

UIA_103 Einingarkennimerki tengds skráningarhluta ökurita skal samanstanda af viðurkenningarnúmeri og raðnúmeri 
skráningarhluta ökurita. 

UIA_104 Hreyfineminn skal geta sannvottað hvers kyns skráningarhluta ökurita og stjórnbúnað sem hann tengist: 

— þegar einingin er tengd, 

— þegar straumur er settur á aftur. 

UIA_105 Hreyfineminn skal reglubundið geta endursannvottað skráningarhluta ökurita sem hann er tengdur. 

UIA_106 Hreyfineminn skal greina og koma í veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verið afrituð og endurtekin. 

UIA_107 Eftir að greindur hefur verið tiltekinn fjöldi (sem framleiðandi ákveður og ekki fleiri en 20) árangurslausra 
sannvottunartilrauna í röð sem ekki bera árangur skal öryggisaðgerðin: 

— búa til úttektarskráningar af sértilvikinu, 

— vara eininguna við, 

— halda áfram að flytja hreyfigögn í ótryggðum ham. 

4.2. Aðgangsstýring 

Aðgangstýring tryggir að einungis þeir sem hafa til þess leyfi geti lesið upplýsingar úr viðfangi mats, búið til 
upplýsingar eða breytt þeim þar. 

4.2.1. Reglur um aðgangsstýringu 

ACC_101 Hreyfineminn skal stýra aðgangsrétti að aðgerðum og gögnum. 

4.2.2. Aðgangsréttur að gögnum 

ACC_102 Hreyfineminn skal tryggja að einungis sé unnt að skrifa gögn til að sanngreina hreyfinema einu sinni (krafa 078). 

ACC_103 Hreyfineminn skal einungis taka við og/eða geyma notandagögn frá sannvottuðum einingum. 

ACC_104 Hreyfineminn skal virða viðeigandi les- og skrifaðgangsrétt að öryggisgögnum. 

4.2.3. Skráaskipan og aðgangsskilyrði 

ACC_105 Skráaskipan og aðgangsskilyrði notkunarforrita og gagna skulu útbúin í framleiðsluferlinu og þeim síðan læst til 
að koma í veg fyrir að þeim verði breytt síðar eða eytt.  

4.3. Rekjanleg ábyrgð 

ACT_101 Hreyfineminn skal geyma í minni sínu gögn til að sanngreina hreyfinema (krafa 077). 

ACT_102 Hreyfineminn skal geyma í minni sínu gögn um uppsetningu (krafa 099). 

ACT_103 Hreyfineminn skal geta sent frá sér gögn um rekjanlega ábyrgð til sannvottaðra eininga að beiðni þeirra. 
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4.4. Úttekt 

AUD_101 Hreyfineminn skal, vegna sértilvika sem draga úr öryggi hans, búa til úttektarskráningar á sértilvikunum. 

AUD_102 Þau sértilvik sem hafa áhrif á öryggi hreyfinemans eru eftirfarandi: 

— tilraunir til öryggisbrots, 

— sannvottun bregst, 

— villa í heilleika gagna sem geymd eru, 

— villa í innri gagnaflutningi, 

— óheimil opnun hlífar, 

— skemmdarverk á vélbúnaði, 

— bilun í nema. 

AUD_103 Úttektarskráningar skulu innihalda eftirfarandi gögn: 

— dag- og tímasetningu sértilviksins, 

— gerð sértilviks, 

— auðkenni tengdrar einingar. 

Ef gögnin, sem krafist er, eru ekki tiltæk skal gefa upp viðeigandi, sjálfgefna ábendingu þess efnis (sem 
framleiðandinn ákveður). 

AUD_104 Hreyfineminn skal senda úttektarskráningarnar, sem verða til í skráningarhluta ökurita, um leið og þær verða til 
og hann getur einnig geymt þær í minni sínu. 

AUD_105 Ef hreyfineminn geymir úttektarskráningar skal hann tryggja að 20 úttektarskráningar séu ávallt til staðar, óháð 
því hvort geymslurými fyrir úttektir þrjóti, og skal hann geta sent frá sér geymdar úttektarskráningar til 
sannvottaðra eininga að beiðni þeirra. 

4.5. Nákvæmni 

4.5.1. Reglur um upplýsingaflæði 

ACR_101 Hreyfineminn skal trygga að hreyfigögn geti einungis verið unnin og fengin úr vélrænu ílagi nemans. 

4.5.2. Innri gagnaflutningar 

Kröfur þessa liðar gilda einungis ef hreyfineminn notar hluta sem eru aðskildir. 

ACR_102 Ef gögn eru flutt milli aðskildra hluta hreyfinemans skulu gögnin varin gegn breytingum. 

ACR_103 Ef villa greinist í gagnaflutningi við innri flutning skal endurtaka flutninginn og öryggisaðgerðin skal búa til 
úttektarskráningar af sértilvikinu. 

4.5.3. Heilleiki gagna sem geymd eru 

ACR_104 Hreyfineminn skal athuga hvort heilleikavillur séu í notandagögnum sem geymd eru í minni hans. 

ACR_105 Við greiningu á heilleikavillu í notandagögnum, sem geymd eru, skal öryggisaðgerðin búa til úttektarskráningu. 

4.6. Áreiðanleiki þjónustu 

4.6.1 Prófanir 

RLB_101 Allar skipanir, aðgerðir eða prófunarpunktar, sem tengjast sérstaklega prófunarþörfum framleiðslustigsins, skulu 
gerð óvirk eða fjarlægð áður en framleiðslustiginu lýkur. Ekki skal vera hægt að endurheimta þau til síðari 
notkunar. 
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RLB_102 Hreyfineminn skal keyra sjálfsprófanir, við uppaflega ræsingu og við venjulega vinnslu til að sannprófa hvort 
hann vinni rétt. Sjálfsprófanir hreyfinemans skulu fela í sér sannprófun á heilleika öryggisgagna og sannprófun á 
heilleika innanlega kóðans sem geymdur er (ef hann er ekki geymdur í lesminni). 

RLB_103 Ef innri bilun greinist við sjálfsprófun skal öryggisaðgerðin búa til úttektarskráningu (bilun í nema). 

4.6.2. Hugbúnaður 

RLB_104 Ekki skal vera mögulegt að greina eða kemba hugbúnað hreyfinemans á vettvangi. 

RLB_105 Ekki skal samþykkja utanaðkomandi ílag sem innanlegan kóða. 

4.6.3. Efnisleg vörn 

RLB_106 Ef hreyfineminn er hannaður þannig að hægt sé að opna hann skal hreyfineminn greina ef hlíf er opnuð, jafnvel 
án ytri straumgjafa í 6 mánuði að lágmarki. Í því tilviki skal öryggisaðgerðin búa til úttektarskráningu af 
sértilvikinu (ásættanlegt er að úttektarskráningin sé búin til og geymd eftir að straumgjafi hefur aftur verið 
tengdur). 

Ef hreyfineminn er hannaður þannig að ekki sé hægt að opna hann skal hann hannaður þannig að auðvelt sé að 
greina ef átt hefur verið hlífina (t.d. með því að skoða hann). 

RLB_107 Hreyfineminn skal greina tilgreind skemmdarverk á vélbúnaði (sem framleiðandi ákveður). 

RLB_108 Í því tilviki sem lýst er hér að framan skal öryggisaðgerðin útbúa úttektarskráningu og hreyfineminn skal: (sem 
framleiðandi ákveður).  

4.6.4. Rof á straumi 

RLB_109 Hreyfineminn skal viðhalda tryggðri stöðu þegar straumur er rofinn frá straumgjafa eða breytingar verða á 
straumi. 

4.6.5. Skilyrði vegna endurstillingar 

RLB_110 Ef straumur rofnar eða ef hreyfing er stöðvuð áður en henni er lokið eða við önnur endurstillingarskilyrði skal 
hreyfineminn endurstilltur frá grunni. 

4.6.6. Tiltækileiki gagna 

RLB_111 Hreyfineminn skal tryggja að aðgangur að tilföngum fáist þegar hans er krafist og að ekki sé að óþörfu beðið um 
tilföng eða þau geymd. 

4.6.7. Fleiri en eitt notkunarforrit 

RLB_112 Ef hreyfineminn leggur til önnur notkunarforrit en notkunarforrit ökuritans skulu öll notkunarforrit aðskilin í raun 
og/eða rökfræðilega hvert frá öðru. Þessi notkunarforrit skulu ekki deila öryggisgögnum. Einungis ein verkeining 
má vera virk hverju sinni. 

4.7. Gagnaskipti 

DEX_101 Hreyfineminn skal flytja hreyfigögn í skráningarhluta ökurita ásamt tengdum öryggiseigindum þannig að 
skráningarhluti ökurita geti sannprófað heilleika þeirra og sannvottaðan uppruna. 

4.8. Stuðningur við dulkóðun 

Kröfur þessa liðar gilda einungis þar sem þeirra er þörf, háð öryggisaðferðum sem notaðar eru og lausnum 
framleiðanda. 

CSP_101 Allar dulkóðunaraðgerðir, sem hreyfineminn framkvæmir, skulu vera í samræmi við tilgreint reiknirit og 
tilgreinda stærð lykils. 

CSP_102 Ef hreyfineminn býr til dulkóðunarlykla skal það vera í samræmi við tilgreind reiknirit sem notuð eru til að búa til 
dulkóðunarlykil og tilgreinda stærð dulkóðunarlykla. 

CSP_103 Ef hreyfineminn dreifir dulkóðunarlyklum skal það vera í samræmi við tilgreindar aðferðir við dreifingu lykla. 

CSP_104 Ef hreyfineminn fær aðgang að dulkóðunarlyklum skal það vera í samræmi við tilgreindar aðferðir sem varða 
aðgang að dulkóðunarlyklum. 

CSP_105 Ef hreyfineminn eyðir dulkóðunarlyklum skal það vera í samræmi við tilgreindar aðferðir sem varða eyðingu 
dulkóðunarlykla. 
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5. Skilgreining á öryggisaðferðum 

Framleiðendur hreyfinema skilgreina öryggisaðferðirnar sem uppfylla öryggisaðgerðir í hreyfinemanum. 

6. Lágmarkstraustleiki öryggisaðferða 

Lágmarkstraustleiki öryggisaðferða hreyfinemans er mikill (High), eins og skilgreint er í viðmiðunum við mat á 
öryggi í upplýsingatækni (ITSEC). 

7. Áreiðanleikastig 

Viðmiðunarmark áreiðanleika hreyfinemans er ITSEC-stig E3, eins og skilgreint er í viðmiðunum við mat á 
öryggi í upplýsingatækni (ITSEC). 

8. Grunnforsendur 

Í eftirfarandi töflum eru grunnforsendur öryggisaðgerða tilgreindar með því að sýna: 

— þær öryggisaðgerðir eða úrræði sem vega upp á móti tilteknum bilanavöldum, 

— þær öryggisaðgerðir sem uppfylla tiltekin öryggismarkmið tengd upplýsingatækni. 
 

Bilanavaldar Öryggismarkmið tengd 
upplýsingatækni 
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Hlutbundin úrræði eða úrræði tengd starfsfólki eða verklagsreglum 
Þróun  x x x               
Framleiðsla   x x               
Afhending      x     x x       
Öryggisgögn búin til          x         
Flutningur öryggisgagna          x         
Viðurkennd verkstæði       x            
Vélrænt tengi       x            
Reglubundin skoðun      x x  x  x        
Eftirlit með því að lögum sé framfylgt     x x x  x x x        
Hugbúnaðaruppfærslur           x        
Öryggisaðgerðir                   
Sanngreining og sannvottun                   
UIA_101 Sanngreining einingar x       x     x  x   x 
UIA_102 Auðkenni einingar x            x  x    
UIA_103 Auðkenni skráningarhluta 
ökurita 

             x     

UIA_104 Sannvottun einingar x       x     x  x   x 
UIA_105 Endursannvottun x       x     x  x   x 
UIA_106 Sannvottun sem ekki er hægt 

að falsa 
x       x     x  x    

UIA_107 Sannvottun bregst        x      x   x  
Aðgangsstýring                   
ACC_101 Reglur um aðgangsstýringu x         x  x x      
ACC_102 Kennimerki hreyfinema            x x      
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Bilanavaldar Öryggismarkmið tengd 
upplýsingatækni 
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ACC_103 Notandagögn            x x      
ACC_104 Öryggisgögn         x   x x      
ACC_105 Skráaskipan og 

aðgangsskilyrði 
x        x   x x      

Rekjanleg ábyrgð                   
ACT_101 Gögn um kennimerki 

hreyfinema 
             x     

ACT_102 Gögn um tengingu              x     
ACT_103 Gögn um rekjanlega ábyrgð              x     
Úttekt                   
AUD_101 Úttektarskráningar              x     
AUD_102 Úttektarskrá yfir sértilvik x    x x      x  x     
AUD_103 Úttektargögn              x     
AUD_104 Úttektarverkfæri              x     
AUD_105 Geymsla úttektarskráninga              x     
Nákvæmni                   
ACR_101 Reglur um upplýsingaflæði        x        x x  
ACR_102 Innri gagnaflutningar                x x  
ACR_103 Innri gagnaflutningar              x     
ACR_104 Heilleiki geymdra gagna            x     x  
ACR_105 Heilleiki geymdra gagna            x  x     
Áreiðanleiki                   
RLB_101 Framleiðsluprófanir   x x             x  
RLB_102 Sjálfsprófanir  x    x   x  x      x  
RLB_103 Sjálfsprófanir      x   x  x   x     
RLB_104 Hugbúnaðargreining    x       x      x  
RLB_105 Hugbúnaðarílag           x     x x  
RLB_106 Opnun hlífar    x x x    x x x     x  
RLB_107 Skemmdarverk á vélbúnaði      x           x  
RLB_108 Skemmdarverk á vélbúnaði      x        x     
RLB_109 Straumrof         x        x  
RLB_110 Endurstilling  x               x  
RLB_111 Tiltækileiki gagna                x x  
RLB_112 Mörg notkunarforrit                 x  
Gagnaskipti                   
DEX_101 Tryggður flutningur 

hreyfigagna 
       x          x 

Stuðningur við dulkóðun                   
CSP_101 Reiknirit                 x x 
CSP_102 lykill útbúinn                 x x 
CSP_103 dreifing lykils                 x x 
CSP_104 aðgangur með lykli                 x x 
CSP_105 eyðing lykils                 x x 
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SAMEIGINLEG ÖRYGGISMARKMIÐ VARÐANDI SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA 

 
1. Inngangur 
 
Í þessu skjali er að finna lýsingu á skráningarhluta ökurita, á bilanavöldum, sem hann verður að geta brugðist við, og 
öryggismarkmiðum sem hann verður að uppfylla. Þar eru tilgreindar þær öryggisaðgerðir sem krafist er. Tilgreindur 
er lágmarkstraustleiki öryggisaðferða, sem haldið er fram, og áreiðanleikastig sem krafist er vegna þróunar og mats.  
 
Kröfurnar, sem vísað er til í skjalinu, eru þær sem er að finna í meginmáli viðauka I B. Til glöggvunar við lestur 
getur verið um tvítekningu að ræða milli krafna í meginmáli viðauka I B og krafna um öryggismarkmið. Ef um 
vafaatriði er að ræða, að því er varðar kröfu um öryggismarkmið og kröfu í meginmáli viðauka I B sem þessi krafa 
um öryggismarkmið vísar til, skal krafan í meginmáli viðauka I B ganga framar. 
 
Kröfur í meginmáli viðauka I B, sem öryggismarkmiðin vísa ekki til, eru ekki háðar öryggisaðgerðum.  
 
Bilanavöldum, markmiðum, verklagsreglum og forskriftum varðandi öryggisaðgerðir hefur verið úthlutað sérstökum 
merkingum til þess að rekja megi skjöl um þróun og mat. 
 
2. Skammstafanir, skilgreiningar og tilvísanir 
 
2.1. Skammstafanir 
 
PIN Personal identification number (PIN-númer)  
 
ROM Read only memory (Lesminni)  
 
SEF Security enforcing function (Öryggisaðgerð) 
 
TBD To be defined (Skal skilgreint) 
 
TOE Target of evaluation (Viðfang mats) 
 
VU Vehicle unit (Skráningarhluti ökurita.) 
 
2.2. Skilgreiningar 
 
Stafrænn ökuriti    Skráningarbúnaður. 
 
Hreyfigögn Gögn sem skipst er á við hreyfinemann og sýna hraða og ekna vegalengd. 
 
Aðskildir hlutar Íhlutir skráningarhluta ökurita, sem eru dreifðir um ökutækið, andstætt þeim íhlutum 

sem eru innan hlífar skráningarhluta ökurita. 
 
Öryggisgögn Sérstök gögn sem nauðsynleg eru til að styðja öryggisaðgerðir (t.d. dulkóðunarlyklar). 
 
Kerfi Búnaður, fólk eða stofnanir sem á einhvern hátt tengjast skráningarbúnaðinum. 
 
Notandi Maður sem notar búnaðinn. Venjulegir notendur skráningarhluta ökurita eru ökumenn, 

eftirlitsmenn, verkstæði og fyrirtæki. 
 
Notandagögn Öll gögn, önnur en öryggisgögn, sem eru skráð eða geymd í skráningarhluta ökurita og 

krafist er í 12. lið í III. kafla. 
2.3. Tilvísanir 
 
ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 1991 (Viðmiðanir við mat á öryggi í 

upplýsingatækni 1991). 
 
3. Grunnforsendur vörunnar 
 
3.1. Lýsing á skráningarhluta ökurita og notkunaraðferð 
 
Skráningarhluti ökurita er ætlaður til ísetningar í vélknúin ökutæki til flutninga á vegum. Hlutverk hans er að skrá, 
geyma, birta, prenta og skila frá sér gögnum sem tengjast starfsathöfnum ökumanns. 
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Hann er tengdur við hreyfinema og skiptist á hreyfigögnum ökutækis við hann. 

Notendur gera grein fyrir sér gagnvart skráningarhluta ökurita með ökuritakortum. 

Skráningarhluti ökurita skráir og geymir gögn um starfsathafnir notenda í gagnaminni sínu og skráir einnig gögn um 
starfsathafnir notenda sem er að finna á ökuritakortum. 

Skráningarhluti ökurita skilar frá sér gögnum til skjás, prentara og ytri búnaðar. 

Vinnsluumhverfi skráningarhluta ökurita meðan hann er ísettur í ökutæki er lýst á eftirfarandi mynd: 

Mynd 1 

Vinnsluumhverfi skráningarhluta ökurita 

 
 

Almennum eiginleikum, virkni og vinnuhömum skráningarhluta ökurita er lýst í II. kafla viðauka I B. 

Kröfur, sem gerðar eru til aðgerða skráningarhluta ökurita, eru tilgreindar í III. kafla viðauka I B. 

Dæmigerðum skráningarhluta ökurita er lýst á eftirfarandi mynd: 

Mynd 2 

Dæmigerður skráningarhluti ökurita (...) valkvætt 

 
 

Tekið skal fram að þótt prentarabúnaðurinn sé hluti af viðfangi mats er prentaða skjalið það ekki. 
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3.2. Lífsferill skráningarhluta ökurita 
Dæmigerðum lífsferli skráningarhluta ökurita er lýst á eftirfarandi mynd: 

Mynd 3 
Dæmigerður lífsferill skráningarhluta ökurita 

 

 
 
3.3. Bilanavaldar 
Í þessum lið er bilanavöldum sem snerta skráningarhluta ökurita lýst. 

3.3.1. Bilanavaldar að því er varðar reglur um sanngreiningu og aðgangsstýringu 
T.Access Hugsanlegt er að notendur reyni að fá aðgang að aðgerðum sem þeir eiga ekki að hafa 

aðgang að (t.d. að ökumenn fái aðgang að kvörðunaraðgerðinni). 
T.Identification Hugsanlegt er að notendur reyni að nota nokkur mismunandi auðkenni eða ekkert auðkenni. 
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3.3.2. Bilanavaldar sem tengjast hönnun 

T.Faults Bilanir í vélbúnaði, hugbúnaði, boðskiptaaðferðum gætu skapað ófyrirsjáanlegar 
aðstæður og stofnað öryggi skráningarhluta ökuritans í hættu. 

T.Tests Notkun prófunarhama, sem eru ekki fullgiltir, eða „bakdyra“, ef um þær er að ræða, gæti 
stofnað öryggi skráningarhluta ökurita í hættu. 

T.Design Hugsanlegt er að notendur reyni að komast yfir upplýsingar um hönnun með ólöglegum 
hætti, annaðhvort með efni frá framleiðanda (þjófnaði, mútum, ...) eða með vendismíði 
(reverse engineering). 

3.3.3. Vinnslutengdir bilanavaldar 

T.Calibration_Parameters Hugsanlegt er að notendur reyni að nota rangkvarðaðan búnað (með því að breyta 
kvörðunargögnum eða nýta sér veikleika í skipulagi). 

T.Card_Data_Exchange Hugsanlegt er að notendur reyni að breyta gögnum meðan skráningarhluti ökurita og 
ökuritakort skiptast á þeim (með því að bæta við, breyta, eyða eða endurtaka merki). 

T.Clock Hugsanlegt er að notendur reyni að breyta innri klukkunni. 

T.Environment Hugsanlegt er að notendur stofni öryggi skráningarhluta ökurita í hættu með því að hafa 
áhrif á ytri þætti (með hita, rafsegulfræði-, ljóstækni- eða efnafræðilegum aðferðum eða 
vélrænum aðferðum, ...). 

T.Fake_Devices Hugsanlegt er að notendur reyni að tengja eftirlíkingu af búnaði (hreyfinema, snjallkorti) 
við skráningarhluta ökurita. 

T.Hardware Hugsanlegt er að notendur reyni að breyta vélbúnaði skráningarhluta ökurita. 

T.Motion_Data Hugsanlegt er að notendur reyni að breyta hreyfigögnum ökutækisins (með því að bæta 
við, breyta, eyða eða endurtaka merki). 

T.Non_Activated Hugsanlegt er að notendur noti óvirkjaðan búnað. 

T.Output_Data Hugsanlegt er að notendur reyni að breyta frálagsgögnum (útprenti, birtingu á skjá eða 
niðurflutningi). 

T.Power_Supply Hugsanlegt er að notendur reyni að ónýta öryggismarkmið skráningarhluta ökurita með 
því að eiga við (loka fyrir, minnka, auka) strauminn frá straumgjafa. 

T.Security_Data Hugsanlegt er að notendur reyni að komast yfir öryggisgögn með ólöglegum hætti þegar 
öryggisgögn eru búin til, við flutning eða geymslu í búnaðinum. 

T.Software Hugsanlegt er að notendur reyni að breyta hugbúnaði skráningarhluta ökurita. 

T.Stored_Data Hugsanlegt er að notendur reyni að breyta geymdum gögnum (öryggisgögnum eða 
notandagögnum). 

3.4. Öryggismarkmið 

Meginöryggismarkmið stafræna ökuritakerfisins er eftirfarandi: 

O.Main Gögnin, sem eftirlitsyfirvöld skulu skoða, verða að vera tiltæk og endurspegla að fullu 
og nákvæmlega starfsathafnir ökumanna og ökutækja sem sæta eftirliti með tilliti til 
aksturs, vinnu, tiltækileika, hvíldartíma og að því er varðar hraða ökutækis. 
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Öryggismarkmið skráningarhluta ökurita, sem stuðla að heildaröryggismarkmiðinu, eru því eftirfarandi: 

O.VU_Main Gögnin, sem á að mæla og skrá og sem eftirlitsyfirvöld skulu síðan skoða, verða að vera 
tiltæk og endurspegla með nákvæmum hætti starfsathafnir ökumanna og ökutækja sem 
sæta eftirliti með tilliti til aksturs, vinnu, tiltækileika, hvíldartíma og að því er varðar 
hraða ökutækis. 

O.VU_Export Skráningarhluti ökurita skal geta flutt gögn til ytri geymslumiðla þannig að hægt sé að 
sannprófa heilleika þeirra og sannvottaðan uppruna. 

3.5. Öryggismarkmið tengd upplýsingatækni 

Sérstök öryggismarkmið skráningarhluta ökurita tengd upplýsingatækni, sem stuðla að meginöryggismarkmiðum 
hans, eru eftirfarandi: 

O.Access Skráningarhluti ökurita verður að stýra aðgangi notenda að aðgerðum og gögnum. 

O.Accountability Skráningarhluti ökurita verður að safna nákvæmum gögnum um rekjanlega ábyrgð. 

O.Audit Skráningarhluti ökurita verður að fylgjast með tilraunum til þess að grafa undan öryggi 
kerfisins og skal rekja þær til viðkomandi notenda. 

O.Authentication Skráningarhluti ökurita skal sannvotta notendur og tengdar einingar (þegar nauðsynlegt 
er að koma á áreiðanlegri boðleið milli eininga). 

O.Integrity Skráningarhluti ökurita verður að viðhalda heilleika geymdra gagna. 

O.Output Skráningarhluti ökurita verður að tryggja að frálagsgögn endurspegli nákvæmlega mæld 
eða geymd gögn. 

O.Processing Skráningarhluti ökurita verður að tryggja að vinnsla á ílagi til að fá notandagögn sé 
nákvæm. 

O.Reliability Skráningarhluti ökurita verður að veita áreiðanlega þjónustu. 

O.Secured_Data_Exchange Skráningarhluti ökurita verður að tryggja að gagnaskipti við hreyfinemann og 
ökuritakort séu örugg. 

3.6. Hlutbundin úrræði eða úrræði tengd starfsfólki  eða verklagsreglum 

Í þessum lið er lýst kröfum sem eru hlutbundnar eða tengdar starfsfólki eða verklagsreglum sem stuðla að öryggi 
skráningarhluta ökuritans. 

3.6.1. Hönnun búnaðar 

M.Development Þeir sem þróa skráningarhluta ökurita verða að tryggja að úthlutun ábyrgðar sé þannig að 
öryggi í upplýsingatækni sé tryggt 

M.Manufacturing Þeir sem framleiða skráningarhluta ökurita verða að tryggja að úthlutun ábyrgðar sé 
þannig að öryggi i upplýsingatækni sé tryggt og að hann sé varinn gegn því að átt sé við 
hann með þeim hætti sem gæti stofnað öryggi í upplýsingatækni í hættu. 

3.6.2. Afhending og virkjun búnaðarins 

M.Delivery Framleiðendur skráningarhluta ökurita, ökutækjaframleiðendur og ísetningarstofur eða 
verkstæði verða að tryggja að meðhöndlun skráningarhluta ökurita, sem ekki hafa verið 
virkjaðir, sé þannig að öryggi skráningarhluta ökurita sé tryggt. 

M.Activation Framleiðendur ökutækja og ísetningarstofur eða verkstæði skulu virkja skráningarhluta 
ökurita eftir ísetningu áður en ökutækið yfirgefur athafnasvæðið þar sem ísetningin fór 
fram. 

3.6.3. Öryggisgögn búin til og afhending þeirra 

M.Sec_Data_Generation Reiknirit sem notuð eru til að búa til öryggisgögn mega einungis vera aðgengileg 
einstaklingum sem hafa til þess leyfi og sem njóta trausts. 

M.Sec_Data_Transport Búa verður til öryggisgögn, flytja þau og setja inn í skráningarhluta ökurita þannig að 
viðeigandi leynd og heilleiki þeirra haldist. 
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3.6.4. Afhending korta 

M.Card_Availability Ökuritakort skulu einungis vera tiltæk og afhent einstaklingum sem hafa til þess leyfi. 

M.Driver_Card_Uniqueness Ökumenn skulu einungis hafa eitt gilt ökumannskort hverju sinni. 

M.Card_Traceability Afhending korta verður að vera rekjanleg (hvítir listar, svartir listar) og nota verður 
svarta lista við öryggisúttektir. 

3.6.5. Uppsetning, kvörðun og skoðun á skráningarbúnaði 

M.Approved_Workshops Ísetningarstofur eða verkstæði, sem eru viðurkenndar og njóta trausts, verða að 
framkvæma ísetningu, kvörðun og viðgerð á skráningarbúnaði. 

M.Regular_Inpections Skráningarbúnað verður að skoða og kvarða reglulega. 

M.Faithful_Calibration Viðurkenndar ísetningarstofur og verkstæði verða að færa inn viðeigandi 
ökutækjafæribreytur í skráningarbúnaðinn meðan á kvörðun stendur. 

3.6.6. Notkun búnaðarins 

M.Faithful_Drivers Ökumenn verða að fara eftir reglum og haga sér á ábyrgan hátt (þ.e. nota 
ökumannskortin, velja rétta starfsathöfn þegar hún er valin handvirkt, ...).  

3.6.7. Eftirlit með því að lögum sé framfylgt 

M.Controls Eftirlit með því að lögum sé framfylgt verður að vera bæði reglulegt og slembieftirlit og 
verður að fela í sér öryggisúttektir. 

3.6.8. Hugbúnaðaruppfærslur 

M.Software_Upgrade Uppfærslur í hugbúnaði verða að fá öryggisvottun áður en hægt er að nota þær í 
skráningarhluta ökurita. 

4. Öryggisaðgerðir 

4.1. Sanngreining og sannvottun 

4.1.1. Sanngreining og sannvottun uppruna hreyfinema 

UIA_201 Skráningarhluti ökurita skal geta staðfest auðkenni hreyfinemans, sem hann er tengdur við, fyrir öll samskipti sem 
eiga sér stað. 

UIA_202 Auðkenni hreyfinemans skal samanstanda af viðurkenningarnúmeri og raðnúmeri nemans. 

UIA_203 Skráningarhluti ökurita skal sannvotta hreyfinemann sem hann er tengdur við: 

— við hreyfinematenginguna, 

— við hverja kvörðun skráningarbúnaðarins, 

— þegar straumur er settur á aftur. 

Sannvottun skal vera gagnkvæm og sett í gang af skráningarhluta ökurita. 

UIA_204 Skráningarhluti ökurita skal reglulega (framleiðandi skilgreinir hve oft og tíðnin skal vera meiri en einu sinni á 
klukkustund) endursanngreina og endursannvotta hreyfinemann sem hann er tengdur við og tryggja að 
hreyfinemanum, sem sanngreindur var við síðustu kvörðun, hafi ekki verið breytt.  

UIA_205 Skráningarhluti ökurita skal greina og koma í veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verið afrituð og 
endurtekin. 
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UIA_206 Eftir að greindur hefur verið tiltekinn fjöldi (sem framleiðandi skal ákveða og ekki fleiri en 20) árangurslausra 
sannvottunartilrauna í röð og/eða eftir að greint hefur verið að auðkenni hreyfinemans hafi breyst þegar það var ekki 
leyfilegt (þ.e. ekki á meðan kvörðun skráningarbúnaðarins fór fram) skal öryggisaðgerðin: 

— búa til úttektarskráningu af sértilvikinu, 

— vara notandann við, 

— halda áfram að taka við og nota hreyfigögn, sem ekki eru tryggð, frá hreyfinemanum. 

4.1.2. Sanngreining og sannvottun notanda 

UIA_207 Skráningarhluti ökurita skal fylgjast með auðkenni tveggja notenda, stöðugt eða með vali, með því að vakta 
ökuritakortin sem sett eru annars vegar í raufina fyrir ökumannskort og hins vegar í raufina fyrir 
aðstoðarökumannskort á búnaðinum. 

UIA_208 Auðkenni notanda skal samanstanda af: 

— notendahópi: 

— ÖKUMANNI (ökumannskorti), 

— EFTIRLITSMANNI (eftirlitskorti), 

— VERKSTÆÐI (verkstæðiskorti), 

— FYRIRTÆKI (fyrirtækiskorti), 

— ÓSKRÁÐ (ekkert kort er ísett), 

— notandakenni, sem samanstendur af: 

— kóða aðildarríkisins, sem gefur kortið út, og kortanúmerinu, 

— ÓSKRÁÐ ef notendahópurinn er ÓSKRÁÐUR. 

ÓSKRÁÐ auðkenni geta verið þekkt skilyrðislaust eða beint. 

UIA_209 Skráningarhluti ökurita skal sannvotta notendur við ísetningu korts. 

UIA_210 Skráningarhluti ökurita skal endursannvotta notendur: 

— þegar straumur er settur á aftur, 

— reglubundið eða eftir að sértilvik hefur komið upp (skal skilgreint af framleiðendum og oftar en einu sinni á dag). 

UIA_211 Sannvottun fer fram með því að sanna að ísetta kortið sé gilt ökuritakort, með öryggisgögnum sem einungis kerfið 
gæti dreift. Sannvottun skal vera gagnkvæm og skráningarhluti ökurita skal setja hana í gang. 

UIA_212 Auk framangreinds skal þess krafist að unnt sé að sannvotta verkstæði með því að skoða PIN-númerið. PIN-númer 
skulu a.m.k. vera 4 rittákn að lengd. 

Aths.: Ef PIN-númerið er flutt í skráningarhluta ökurita úr ytri búnaði, sem er nálægt skráningarhluta ökurita, er ekki 
nauðsynlegt að halda leynd yfir PIN-númerinu meðan á flutningi stendur. 

UIA_213 Skráningarhluti ökurita skal greina og koma í veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verið afrituð og 
endurtekin. 

UIA_214 Eftir að 5 árangurslausar sannvottunartilraunir í röð hafa verið greindar skal öryggisaðgerðin: 

— búa til úttektarskráningar af sértilvikinu, 

— vara notandann við, 

— gera ráð fyrir að notandi sé ÓSKRÁÐUR og að kortið sé ekki gilt (skilgreining z) og krafa 007). 
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4.1.3. Sanngreining og sannvottun fjartengds fyrirtækis 

Möguleikinn á fjartengingu fyrirtækja er valkvæður. Þessi liður gildir því einungis ef þessi möguleiki er notaður. 

UIA_215 Skráningarhluti ökurita skal geta sýnt fram á auðkenni fjartengds fyrirtækis fyrir öll samskipti sem eiga sér stað við 
slíkt fyrirtæki. 

UIA_216 Auðkenni fjartengda fyrirtækisins skal samanstanda af kóða aðildarríkisins, sem gefur út fyrirtækiskort þess, og af 
númeri fyrirtækiskortsins. 

UIA_217 Skráningarhluti ökurita skal sannvotta fjartengda fyrirtækið áður en hann leyfir að gögn séu flutt þangað. 

UIA_218 Sannvottun fer fram með því að sanna að fyrirtækið eigi gilt fyrirtækiskort, með öryggisgögnum sem kerfið eitt gæti 
dreift. 

UIA_219 Skráningarhluti ökurita skal greina og koma í veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verið afrituð og 
endurtekin. 

UIA_220 Eftir að 5 árangurslausar sannvottunartilraunir í röð hafa verið greindar skal skráningarhluti ökurita: 

— vara fjartengda fyrirtækið við. 

4.1.4. Sanngreining og sannvottun stjórnbúnaðar 

Framleiðendum skráningarhluta ökurita er heimilt að gera ráð fyrir sérnota búnaði fyrir viðbótarstjórnaðgerðir 
skráningarhluta ökurita (t.d. uppfærslu hugbúnaðar, endurflutning á öryggisgögnum, ...). Þessi liður gildir því 
einungis ef þessi möguleiki er notaður. 

UIA_221 Skráningarhluti ökurita skal geta sýnt fram á auðkenni búnaðar fyrir öll samskipti sem eiga sér stað við stjórnbúnað. 

UIA_222 Áður en frekari samskipti eru leyfð skal sannvottun skráningarhluta ökurita á stjórnbúnaðinum bera árangur. 

UIA_223 Skráningarhluti ökurita skal greina og koma í veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verið afrituð og 
endurtekin. 

4.2. Aðgangsstýring 

Aðgangstýring tryggir að einungis þeir sem hafa til þess leyfi geti lesið upplýsingar úr viðfangi mats eða búið til 
upplýsingar eða breytt þeim þar. 

Taka skal fram að þótt notandagögnin, sem skráningarhluti ökurita skráir, séu viðkvæm með tilliti til friðhelgi 
einkalífs og í viðskiptalegu tilliti hvílir ekki leynd yfir þeim. Því er krafan um aðgerðir, sem tengist 
lesaðgangsréttindum (krafa 011), ekki háð öryggisaðgerðinni. 

4.2.1. Reglur um aðgangsstýringu 

ACC_201 Skráningarhluti ökurita skal stjórna og hafa eftirlit með rétti að því er varðar aðgangsstýringu að aðgerðum og 
gögnum. 

4.2.2. Aðgangsréttur að aðgerðum 

ACC_202 Skráningarhluti ökurita skal framfylgja reglum um val á vinnsluham (kröfur 006 til 009). 

ACC_203 Skráningarhluti ökurita skal nota vinnsluhaminn til að framfylgja reglum um aðgangsstýringu aðgerða (krafa 010). 

4.2.3. Aðgangsréttur að gögnum 

ACC_204 Skráningarhluti ökurita skal framfylgja reglum um skrifaðgang að gögnum til að sanngreina skráningarhluta ökurita 
(krafa 076). 

ACC_205 Skráningarhluti ökurita skal framfylgja reglum um skrifaðgang að gögnum til að sanngreina samtengdan hreyfinema 
(kröfur 079 og 155). 

ACC_206 Eftir að skráningarhluti ökurita hefur verið virkjaður skal skráningarhluti ökurita tryggja að einungis megi setja 
kvörðunargögn í skráningarhluta ökurita og geyma í gagnaminni hans þegar hann er í kvörðunarham (kröfur 154 og 
156). 

ACC_207 Eftir að skráningarhluti ökurita hefur verið virkjaður skal skráningarhluti ökurita framfylgja aðgangsreglum um að 
skrifa og eyða kvörðunargögnum (krafa 097). 
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ACC_208 Eftir að skráningarhluti ökurita hefur verið virkjaður skal skráningarhluti ökurita tryggja að einungis megi setja 
tímastillingargögn í skráningarhluta ökurita og geyma í gagnaminni hans þegar hann er í kvörðunarham (þessi krafa 
gildir ekki um minniháttar tímastillingar sem heimilar eru skv. kröfum 157 og 158). 

ACC_209 Eftir að skráningarhluti ökurita hefur verið virkjaður skal hann framfylgja aðgangsreglum um að skrifa og eyða 
gögnum um tímastillingu (krafa 100). 

ACC_210 Skráningarhluti ökurita skal framfylgja viðeigandi les- og skrifaðgangsrétti að öryggisgögnum (krafa 080). 

4.2.4. Skráaskipan og aðgangsskilyrði 

ACC_211 Skráaskipan og aðgangsskilyrði notkunarforrita og gagna skulu búin til í framleiðsluferlinu og þeim síðan læst til að 
koma í veg fyrir þeim verði breytt síðar eða eytt.  

4.3. Rekjanleg ábyrgð 

ACT_201 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að ökumenn séu ábyrgir fyrir starfsathöfnum sínum (kröfur 081, 084, 087, 105a, 
105b, 109 og 109a). 

ACT_202 Skráningarhluti ökurita skal geyma varanleg sanngreiningargögn (krafa 075). 

ACT_203 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að verkstæði séu ábyrg fyrir starfsathöfnum sínum (kröfur 098, 101 og 109). 

ACT_204 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að eftirlitsmenn beri ábyrgð á starfsathöfnum sínum (kröfur 102, 103 og 109). 

ACT_205 Skráningarhluti ökurita skal skrá gögn frá kílómetramæli (krafa 090) og nákvæm gögn um hraða (krafa 093). 

ACT_206 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að notandagögnum, sem tengjast kröfum 081 til 093 og 102 til 105b, að báðum 
meðtöldum, sé ekki breytt þegar þau hafa verið skráð, nema þegar þau eru orðin elstu, geymdu gögnin sem skipta skal 
út fyrir ný gögn. 

ACT_207 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að hann breyti ekki gögnum sem eru þegar geymd á ökuritakorti (kröfur 109 og 
109a), nema þegar elstu gögnum er skipt út fyrir ný gögn (krafa 110) eða í því tilviki sem lýst er í athugasemd í lið 
2.1 í 1. viðbæti. 

4.4. Úttekt 

Úttektarmöguleikans er einungis krafist að því er varðar sértilvik sem geta gefið til kynna að átt hafi verið við 
búnaðinn eða tilraun hafi verið gerð til öryggisbrots. Hans er ekki krafist að því er varðar venjulega nýtingu réttar 
jafnvel þó að hann varði öryggi. 

AUD_201 Skráningarhluti ökurita skal, að því er varðar sértilvik sem draga úr öryggi skráningarhluta ökurita, skrá þau sértilvik 
ásamt tengdum gögnum (kröfur 094, 096 og 109). 

AUD_202 Sértilvikin, sem hafa áhrif á öryggi skráningarhluta ökurita, eru eftirfarandi: 

— Tilraunir til öryggisbrots, 

— sannvottun hreyfinema bregst, 

— sannvottun ökuritakorts bregst, 

— óheimil breyting á hreyfinema, 

— heilleikavilla í ílagsgögnum korts, 

— heilleikavilla í geymdum notandagögnum, 

— innri villa við gagnaflutning, 

— óheimil opnun hlífar, 

— skemmdarverk á vélbúnaði, 
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— síðustu kortalotu ekki rétt lokað, 

— sértilvikið villa í hreyfigögnum, 

— sértilvikið straumrof, 

— innri bilun í skráningarhluta ökuritans. 

AUD_203 Skráningarhluti ökurita skal framfylgja reglum um geymslu úttektarskráninga (krafa 094 og 096). 

AUD_204 Skráningarhluti ökurita skal geyma úttektarskráningar frá hreyfinemanum í gagnaminni sínu. 

AUD_205 Mögulegt skal vera að prenta úttektarskráningar, birta þær á skjá og flytja niður. 

4.5. Endurnotkun hluta 

REU_201 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að hægt sé að endurnota hluti, sem geymdir eru tímabundið, án þess að það feli í 
sér óheimilt flæði upplýsinga. 

4.6. Nákvæmni 

4.6.1. Reglur um upplýsingaflæði 

ACR_201 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að einungis megi meðhöndla notandagögn, sem tengjast kröfum 081, 084, 087, 
090, 093, 102, 104, 105, 105a og 109, ef uppruni ílags er réttur: 

— hreyfigögn ökutækis, 

— gögn um rauntímaklukku skráningarhluta ökurita, 

— kvörðunarfæribreytur skráningarbúnaðar, 

— ökuritakort, 

— ílag notenda. 

ACR_201a Skráningarhluti ökurita skal tryggja að einungis sé heimilt að færa inn notandagögn sem tengjast kröfu 109a fyrir 
tímabilið frá síðustu úrtekt kortsins til núverandi ísetningar (krafa 050a). 

4.6.2. Innri gagnaflutningar 

Kröfur þessa liðar gilda einungis ef skráningarhluti ökurita notar hluta sem eru aðskildir. 

ACR_202 Ef gögn eru flutt milli aðskildra hluta skráningarhluta ökurita skulu gögnin varin gegn breytingum. 

ACR_203 Ef villa greinist í gagnaflutningi við innri flutning skal endurtaka flutninginn og öryggisaðgerðin skal búa til 
úttektarskráningu af sértilvikinu. 

4.6.3. Heilleiki geymdra gagna 

ACR_204 Skráningarhluti ökurita skal athuga hvort heilleikavillur séu í notandagögnum sem geymd eru í gagnaminninu. 

ACR_205 Við greiningu á heilleikavillu í geymdum notandagögnum skal öryggisaðgerðin búa til úttektarskráningu. 

4.7. Áreiðanleiki þjónustu 

4.7.1. Prófanir 

RLB_201 Allar skipanir, aðgerðir eða prófunarpunktar, sem tengjast sérstaklega prófunarþörfum framleiðslustigs 
skráningarhluta ökuritans, skulu gerðar óvirkar eða fjarlægðar áður en skráningarhluti ökurita er virkjaður. Ekki skal 
vera hægt að endurheimta þær til síðari notkunar. 

RLB_202 Skráningarhluti ökurita skal keyra sjálfsprófanir, við upphaflega ræsingu og við venjulega vinnslu, til að sannprófa að 
hann vinni rétt. Sjálfsprófanir skráningarhluta ökurita skulu fela í sér sannprófun á heilleika öryggisgagna og 
sannprófun á heilleika geymda, innanlega kóðans (ef hann er ekki geymdur í lesminni). 

RLB_203 Ef innri bilun greinist við sjálfsprófun skal öryggisaðgerðin: 

— búa til úttektarskráningu (nema í kvörðunarham) (innri bilun í skráningarhluta ökuritans), 

— varðveita heilleika geymdra gagna. 

 



Nr. 9/398  24.2.2005EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

4.7.2. Hugbúnaður 

RLB_204 Ekki skal vera hægt að greina eða kemba hugbúnað á vettvangi eftir að skráningarhluti ökurita hefur verið virkjaður. 

RLB_205 Ekki skal samþykkja utanaðkomandi ílag sem innanlegan kóða. 

4.7.3. Efnisleg vörn 

RLB_206 Ef skráningarhluti ökurita er hannaður þannig að hægt er að opna hann skal skráningarhluti ökurita greina ef einhver 
hlíf er opnuð, nema þegar hann er í kvörðunarham, jafnvel án ytri straumgjafa í sex mánuði að lágmarki. Í því 
tilviki skal öryggisaðgerðin búa til úttektarskráningu (ásættanlegt er að úttektarskráningin sé búin til og geymd eftir 
að straumgjafi hefur aftur verið tengdur). 

Ef skráningarhluti ökurita er hannaður þannig að ekki er hægt að opna hann skal hann hannaður þannig að auðvelt er 
að greina ef átt hefur verið hlífina (t.d. með því að skoða hann). 

RLB_207 Eftir að skráningarhluti ökurita hefur verið virkjaður skal hann greina tilgreind skemmdarverk á vélbúnaði (sem 
framleiðandi skilgreinir). 

RLB_208 Í því tilviki sem lýst er hér að framan skal öryggisaðgerðin búa til úttektarskráningu og skráningarhluti ökurita skal: 
(skilgreint af framleiðanda).  

4.7.4. Rof á straumi 

RLB_209 Skráningarhluti ökurita skal greina frávik frá tilgreindum gildum straumgjafans, þ.m.t. ef straumur er rofinn. 

RLB_210 Í tilvikinu, sem lýst er hér að framan, skal öryggisaðgerðin: 

— búa til úttektarskráningu (nema í kvörðunarham), 

— varðveita tryggða stöðu skráningarhluta ökurita, 

— viðhalda öryggisaðgerðunum sem tengjast íhlutum eða vinnslu sem er enn í gangi, 

— varðveita heilleika geymdra gagna. 

4.7.5. Skilyrði vegna endurstillingar 

RLB_211 Ef um er að ræða rof á straumi eða ef aðgerð er stöðvuð áður en henni er lokið, eða við önnur endurstillingarskilyrði, 
skal skráningarhluti ökurita endurstilltur frá grunni. 

4.7.6. Tiltækileiki gagna 

RLB_212 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að aðgangur að tilföngum fáist þegar hans er krafist og að ekki sé að óþörfu beðið 
um tilföng eða þeim haldið að óþörfu. 

RLB_213 Skráningarhluti ökurita skal tryggja að ekki sé hægt að losa kort áður en viðeigandi gögn hafa verið geymd á þeim 
(kröfur 015 og 016).  

RLB_214 Í því tilviki sem lýst er hér að framan skal öryggisaðgerðin búa til úttektarskráningu af sértilvikinu. 

4.7.7. Fleiri en eitt notkunarforrit 

RLB_215 Ef skráningarhluti ökurita leggur til önnur notkunarforrit en notkunarforrit ökuritans skulu öll notkunarforrit aðskilin í 
raun og/eða rökfræðilega hvert frá öðru. Þessi notkunarforrit skulu ekki deila öryggisgögnum. Einungis ein 
verkeining má vera virk hverju sinni. 

4.8. Gagnaskipti 

Í þessum lið er fjallað um gagnaskipti milli skráningarhluta ökurita og tengds búnaðar. 

4.8.1. Gagnaskipti við hreyfinema 

DEX_201 Skráningarhluti ökurita skal sannprófa heilleika hreyfigagna, sem flutt eru inn frá hreyfinemanum, og 
sannvottaðan uppruna þeirra. 
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DEX_202 Ef villa greinist að því er varðar heilleika hreyfigagna eða sannvottaðan uppruna þeirra skal öryggisaðgerðin: 

— búa til úttektarskráningu, 

— halda áfram að nota gögn sem flutt hafa verið inn. 

4.8.2. Gagnaskipti við ökuritakort 

DEX_203 Skráningarhluti ökurita skal sannprófa heilleika gagna, sem flutt eru inn frá ökuritakortum, og sannvottaðan uppruna 
þeirra. 

DEX_204 Ef villa greinist sem varðar heilleika gagna á korti eða sannvottaðan uppruna þeirra skal öryggisaðgerðin: 

— búa til úttektarskráningu, 

— ekki nota gögnin. 

DEX_205 Skráningarhluti ökurita skal flytja út gögn í ökuritasnjallkort ásamt tengdum öryggiseigindum þannig að kortið geti 
sannprófað heilleika þeirra og sannvottaðan uppruna. 

4.8.3. Gagnaskipti við ytri geymslumiðla (aðgerðin að flytja niður gögn) 

DEX_206 Skráningarhluti ökurita skal sanna uppruna gagna sem flutt eru niður í ytri miðla. 

DEX_207 Skráningarhluti ökurita skal vera fær um að sannprófa fyrir viðtakanda uppruna niðurfluttra gagna. 

DEX_208 Skráningarhluti ökurita skal flytja niður gögn til ytri geymslumiðla ásamt tengdum öryggiseigindum þannig að hægt 
sé að sannprófa heilleika og uppruna niðurfluttra gagna. 

4.9. Stuðningur við dulkóðun 

Kröfur þessa liðar gilda einungis þar sem þeirra er þörf, allt eftir öryggisaðferðum, sem notaðar eru, og lausnum 
framleiðanda. 

CSP_201 Allar dulkóðunaraðgerðir, sem skráningarhluti ökurita framkvæmir, skulu vera í samræmi við tilgreint reiknirit og 
tilgreinda stærð lykils. 

CSP_202 Ef skráningarhluti ökurita býr til dulkóðunarlykla skal það vera í samræmi við tilgreind reiknirit, sem notuð eru til að 
búa til dulkóðunarlykil, og tilgreinda stærð dulkóðunarlykla. 

CSP_203 Ef skráningarhluti ökurita dreifir dulkóðunarlyklum skal það vera í samræmi við tilgreindar aðferðir við dreifingu 
lykla. 

CSP_204 Ef skráningarhluti ökurita veitir aðgang að dulkóðunarlyklum skal það vera í samræmi við tilgreindar aðferðir við 
aðgang að dulkóðunarlyklum. 

CSP_205 Ef skráningarhluti ökurita eyðir dulkóðunarlyklum skal það vera í samræmi við tilgreindar aðferðir við að eyða 
dulkóðunarlyklum. 

5. Skilgreining á öryggisaðferðum 

Öryggisaðferðir, sem krafist er, eru tilgreindar í 11. viðbæti. 

Allar aðrar öryggisaðferðir skulu skilgreindar af framleiðendum. 

6. Lágmarkstraustleiki öryggisaðferða 

Lágmarkstraustleiki öryggisaðferða skráningarhluta ökurita er mikill (High), eins og skilgreint er í viðmiðunum við 
mat á öryggi í upplýsingatækni (ITSEC). 

7. Áreiðanleikastig 

Viðmiðunarstig áreiðanleika skráningarhluta ökurita er ITSEC-stig E3, eins og skilgreint er í viðmiðunum við mat á 
öryggi í upplýsingatækni (ITSEC). 
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8. Grunnforsendur 

Í eftirfarandi töflum eru grunnforsendur öryggisaðgerða tilgreindar með því að sýna: 

— þær öryggisaðgerðir eða úrræði sem vega upp á móti tilteknum bilanavaldi, 

— þær öryggisaðgerðir sem uppfylla tiltekin öryggismarkmið tengd upplýsingatækni. 
 

 Bilanavaldar Öryggismarkmið tengd 
upplýsingatækni 
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Hlutbundin úrræði eða úrræði tengd starfsfólki eða verklagsreglum 
Þróun  x x x                         
Framleiðsla   x x                         
Afhending             x                
Virkjun x            x                
Öryggisgögn búin til                 x            
Flutningur öryggisgagna                 x            
Tiltækileiki korts  x                           
Kort fyrir einn ökumann  x                           
Rekjanleiki korts  x                           
Viðurkennd verkstæði      x  x                     
Reglubundin skoðun/kvörðun      x  x    x x   x             
Áreiðanleg verkstæði      x  x                     
Áreiðanlegir ökumenn  x                           
Eftirlit með því að lögum sé 
framfylgt 

 x    x  x x  x  x  x   x x          

Hugbúnaðaruppfærsla                   x          
Öryggisaðgerðir                             
Sanngreining og sannvottun uppruna 
UIA_201 Sanngreining nema          x  x           x     x
UIA_202 Auðkenni nema          x  x           x     x
UIA_203 Sannvottun nema          x  x           x     x
UIA_204 Endursanngreining 

og endursannvottun 
nema 

         x  x           x     x

UIA_205 Sannvottun sem ekki 
er hægt að falsa 

         x  x           x      

UIA_206 Sannvottun bregst          x  x          x     x  
UIA_207 Sanngreining 

notenda 
x x        x          x   x     x

UIA_208 Auðkenni notanda x x        x          x   x     x
UIA_209 Sannvottun notanda x x        x          x   x     x
UIA_210 Endursannvottun 

notanda 
x x        x          x   x     x

UIA_211 Sannvottunarúrræði x x        x          x   x      
UIA_212 Athuganir á PIN-

númerum 
x x    x  x            x   x      

UIA_213 Sannvottun sem ekki 
er hægt að falsa 

x x        x          x   x      
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UIA_214 Sannvottun bregst x x        x            x       
UIA_215 Sanngreining 

fjarnotanda 
x x                   x  x     x

UIA_216 Auðkenni 
fjarnotanda 

x x                   x  x      

UIA_217 Sannvottun 
fjarnotanda 

x x                   x  x     x

UIA_218 Sannvottunarúrræði x x                   x  x      
UIA_219 Sannvottun sem ekki 

er hægt að falsa 
x x                   x  x      

UIA_220 Sannvottun bregst x x                           
UIA_221 Sanngreining 

stjórnbúnaðar 
x x                   x  x      

UIA_222 Sannvottun 
stjórnbúnaðar 

x x                   x  x      

UIA_223 Sannvottun sem ekki 
er hægt að falsa 

x x                   x  x      

Aðgangsstýring                             
ACC_201 Reglur um 

aðgangsstýringu 
x     x  x         x  x x         

ACC_202 Aðgangsréttur að 
aðgerðum 

x     x  x            x         

ACC_203 Aðgangsréttur að 
aðgerðum 

x     x  x            x         

ACC_204 Kennimerki 
skráningarhluta 
ökurita 

                  x x         

ACC_205 Kennimerki tengds 
nema 

         x         x x         

ACC_206 Kvörðunargögn x     x             x x         
ACC_207 Kvörðunargögn      x             x x         
ACC_208 Tímastillingargögn        x           x x         
ACC_209 Tímastillingargögn        x           x x         
ACC_210 Öryggisgögn                 x  x x         
ACC_211 Skráaskipan og 

aðgangsskilyrði 
x     x           x  x x         

Rekjanleg ábyrgð                             
ACT_201 Rekjanleg ábyrgð 

ökumanna 
                    x        

ACT_202 Gögn um kennimerki 
skráningarhluta 
ökurita 

                    x x       

ACT_203 rekjanleg ábyrgð 
verkstæða 

                    x        

ACT_204 Rekjanleg ábyrgð 
eftirlitsmanns 

                    x        

ACT_205 Rekjanleg ábyrgð að 
því er varðar 
hreyfingu ökutækis 

                    x        

ACT_206 Breyting á gögnum 
um rekjanlega 
ábyrgð 

                  x     x   x  

ACT_207 Breyting á gögnum 
um rekjanlega 
ábyrgð 

                  x     x   x  
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Úttekt                             
AUD_201 Úttektarskráningar                      x       
AUD_202 Úttektarskrá yfir 

sértilvik 
x      x    x x  x x    x   x       

AUD_203 Reglur um geymslu 
úttektarskráninga 

                     x       

AUD_204 Úttektarskráningar 
fyrir nema 

                     x       

AUD_205 Úttektarverkfæri                      x       
Endurnotkun                             
REU_201 Endurnotkun                 x         x x  
Nákvæmni                             
ACR_201 Reglur um 

upplýsingaflæði 
      x   x  x              x x  

ACR_202 Innri gagnaflutningar               x          x x x  
ACR_203 Innri gagnaflutningar               x       x       
ACR_204 Heilleiki geymdra 

gagna 
                  x     x   x  

ACR_205 Heilleiki geymdra 
gagna 

                  x   x       

Áreiðanleiki                             
RLB_201 Framleiðsluprófanir    x x                      x  
RLB_202 Sjálfsprófanir   x        x    x   x         x  
RLB_203 Sjálfsprófanir           x    x   x    x       
RLB_204 Hugbúnaðargreining     x             x         x  
RLB_205 Hugbúnaðarílag                  x       x x x  
RLB_206 Hlíf opnuð     x    x  x   x   x x x      x  x  
RLB_207 Skemmdarverk á 

vélbúnaði 
          x                x  

RLB_208 Skemmdarverk á 
vélbúnaði 

          x           x       

RLB_209 Straumrof               x            x  
RLB_210 Straumrof               x       x       
RLB_211 Endurstilling   x                        x  
RLB_212 Tiltækileiki gagna                          x x  
RLB_213 Kort losað                           x  
RLB_214 Kortalotu ekki rétt 

lokað 
                      x      

RLB_215 Fleiri en eitt 
notkunarforrit 

                          x  

Gagnaskipti                             
DEX_201 Tryggður 

innflutningur 
hreyfigagna 

           x                x

DEX_202 Tryggður 
innflutningur 
hreyfigagna 

           x       x          

DEX_203 Tryggður 
innflutningur gagna 
af korti 

      x                     x
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DEX_204 Tryggður 
innflutningur gagna 
af korti 

      x               x       

DEX_205 Tryggður 
gagnaflutningur á 
kort 

      x                     x

DEX_206 Sönnun á uppruna              x           x    

DEX_207 Sönnun á uppruna              x           x    

DEX_208 Öruggur flutningur 
til ytri miðla 

             x           x    

Stuðningur við dulkóðun                             

CSP_201 Reiknirit                           x x

CSP_202 lykill útbúinn                           x x

CSP_203 dreifing lykils                           x x

CSP_204 aðgangur með lykli                           x x

CSP_205 eyðing lykils                           x x
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SAMEIGINLEG ÖRYGGISMARKMIÐ VARÐANDI ÖKURITAKORT 

1. Inngangur 

Í þessu skjali er að finna lýsingu á ökuritakortinu, á bilanavöldunum, sem það verður að geta brugðist við, og 
öryggismarkmiðum sem það verður að uppfylla. Þar eru tilgreindar þær öryggisaðgerðir sem krafist er. Tilgreindur er 
lágmarkstraustleiki öryggisaðferða, sem haldið er fram, og áreiðanleikastig sem krafist er vegna þróunar og mats. 

Kröfurnar, sem vísað er til í skjalinu, eru þær sem er að finna í meginmáli viðauka I B. Til glöggvunar við lestur getur 
verið um tvítekningu að ræða milli krafna í meginmáli viðauka I B og krafna um öryggismarkmið. Ef um vafaatriði er 
að ræða, að því er varðar kröfu um öryggismarkmið og kröfu í viðauka I B sem þessi krafa um öryggismarkmið vísar 
til, skal krafan í meginmáli viðauka I B ganga framar. 

Kröfur í meginmáli viðauka I B, sem öryggismarkmiðin vísa ekki til, eru ekki háðar öryggisaðgerðum. 

Ökuritakort er staðlað snjallkort með sérnota notkunarforrit fyrir ökurita og skal uppfylla nýjustu öryggiskröfur að því 
er varðar aðgerðir og áreiðanleika sem gilda um snjallkort. Þetta öryggismarkmið felur því einungis í sér þær 
viðbótaröryggiskröfur sem nauðsynlegar eru fyrir notkunarforrit ökurita. 

Sérstökum merkingum hefur verið úthlutað fyrir bilanavalda, markmið, verklagsreglur og forskriftir varðandi 
öryggisaðgerðir til þess að rekja megi skjöl um þróun og mat. 

2. Skammstafanir, skilgreiningar og tilvísanir 

2.1. Skammstafanir 

IC Integrated Circuit (electronic component designed to perform processing and/or memory 
functions) Samrás (rafeindaíhlutur sem er hannaður til að annast vinnslu og/eða minnisaðgerðir) 

OS Operating system (Stýrikerfi) 

PIN Personal identification number (PIN-númer) 

ROM Read only memory (Lesminni)  

SFP Security functions policy (Reglur um öryggisaðgerðir) 

TBD To be defined (Á eftir að skilgreina) 

TOE Target of evaluation (Viðfang mats) 

TSF TOE security function (Öryggisaðgerð fyrir viðfang mats) 

VU Vehicle unit. (Skráningarhluti ökurita.) 

2.2. Skilgreiningar 

Stafrænn ökuriti Skráningarbúnaður. 

Viðkvæm gögn Gögn sem ökuritakortið geymir og þarf að verja með tilliti til heilleika, óheimilla 
breytinga og leyndar (eftir því sem við á um öryggisgögn). Öryggisgögn og 
notandagögn teljast viðkvæm gögn. 

Öryggisgögn Sérstök gögn sem eru nauðsynleg til að styðja öryggisaðgerðir (t.d. 
dulkóðunarlyklar). 

Kerfi Búnaður, fólk eða stofnanir sem tengjast skráningarbúnaðinum á einhvern hátt. 

Notandi Eining (mennskur notandi eða ytri eining tengd upplýsingatækni) utan viðfangs mats 
sem á samskipti við viðfang mats (þegar það er ekki notað í orðalaginu 
„notandagögn“. 
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Notandagögn Viðkvæm gögn, sem geymd eru á ökuritakortinu, önnur en öryggisgögn. Gögn til 
sanngreiningar og gögn um starfsathafnir teljast notandagögn. 

Sanngreiningargögn Gögn til sanngreiningar korta og gögn til sanngreiningar korthafa teljast 
sanngreiningargögn. 

Sanngreiningargögn korts Notandagögn sem tengjast sanngreiningu korts eins og skilgreint er í kröfum 190, 
191, 192, 194, 215, 231 og 235. 

Sanngreiningargögn korthafa Notandagögn sem tengjast sanngreiningu korthafa eins og skilgreint er í kröfum 195, 
196, 216, 232 og 236. 

Gögn um starfsathafnir Gögn um starfsathafnir korthafa, gögn um sértilvik og bilanir og gögn um 
eftirlitsathafnir teljast gögn um starfsathafnir. 

Gögn um starfsathafnir korthafa Notandagögn sem tengjast starfsathöfnum korthafans eins og skilgreint er í kröfum 
197, 199, 202, 212, 212a, 217, 219, 221, 226, 227, 229, 230a, 233 og 237. 

Gögn um sértilvik og bilanir Notandagögn sem tengjast sértilvikum eða bilunum eins og skilgreint er í kröfum 
204, 205, 207, 208 og 223. 

Gögn um eftirlitsathafnir Notandagögn sem tengjast eftirliti með því að lögum sé framfylgt eins og skilgreint 
er í kröfum 210 og 225. 

2.3. Tilvísanir 

ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 1991 (Viðmiðanir við mat á öryggi í 
upplýsingatækni 1191) 

IC PP Smartcard Integrated Circuit Protection Profile – útgáfa 2.0 – gefin út í september 1998. Skráð hjá 
frönskum vottunaraðila undir númerinu PP/9806 

ES PP Smart Card Integrated Circuit With Embedded Software Protection Profile — útgáfa 2.0 — gefin út í júní 
99. Skráð hjá frönskum vottunaraðila undir númerinu PP/9911 

3. Grunnforsendur vörunnar 

3.1. Lýsing á ökuritakorti og notkunaraðferð 

Ökuritakort er snjallkort, eins og lýst er í (IC PP) og (ES PP), með notkunarforriti sem ætlað er til notkunar með 
skráningarbúnaðinum. 

Grunnaðgerðir ökuritakortsins eru: 

— að geyma gögn til að auðkenna kort og til að auðkenna korthafa. Þessi gögn notar skráningarhluti ökurita til að 
sanngreina korthafa, veita aðgangsrétt að aðgerðum og gögnum í samræmi við það og tryggja rekjanlega ábyrgð 
korthafa að því er varðar starfsathafnir hans, 

— að geyma gögn um starfsathafnir korthafa, gögn um sértilvik og bilanir og gögn um eftirlitsathafnir sem tengjast 
korthafa. 

Ökuritakort er því ætlað til notkunar fyrir kortalesara skráningarhluta ökurita. Einnig er hægt að nota það í hvers kyns 
kortalesara (t.d. í einkatölvu) sem skal hafa fullan lesaðgangsrétt að öllum notandagögnum. 

Á lokanotkunarstigi á lífsferli ökuritakorts (stigi 7 á lífsferli eins og honum er lýst í (ES PP)) mega einungis 
skráningarhlutar ökurita skrifa notandagögn á kortið. 

Kröfurnar, sem gerðar eru um aðgerðir ökuritakorts, eru tilgreindar í meginmáli viðauka I B og 2. viðbæti. 

3.2. Lífsferill ökuritakorts 

Lífsferill ökuritakorts er í samræmi við lífsferil snjallkorts sem lýst er í (ES PP). 



Nr. 9/406  24.2.2005EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

3.3. Bilanavaldar 

Auk almennra bilanavalda snjallkorta, sem tilgreindir eru í (ES PP) og (IC PP), geta eftirfarandi bilanavaldar haft á 
áhrif á ökuritakortið: 

3.3.1. Lokamarkmið 

Lokamarkmið þeirra sem ráðast til atlögu við kortið er að breyta notandagögnum sem geymd eru í viðfangi mats. 

T.Ident_Data Ef það tekst að breyta sanngreiningargögnum í viðfangi mats (t.d. tegund korts, 
fyrningardagsetningu korts eða auðkennisgögnum korthafa) getur sviksamleg notkun 
viðfangs mats orðið möguleg og heildaröryggismarkmiðum kerfisins er þá stofnað í verulega 
hættu. 

T.Activity_Data Ef það tekst að breyta gögnum um starfsathafnir, sem geymd eru í viðfangi mats, er öryggi 
viðfangs mats stofnað í hættu. 

T.Data_Exchange Ef það tekst að breyta gögnum um starfsathafnir (viðbót, eyðingu, breytingu) við inn- eða 
útflutning er öryggi viðfangs mats stofnað í hættu. 

3.3.2. Árásarleiðir 

Viðfang mats getur orðið fyrir árásum þegar: 

— reynt er að komast yfir upplýsingar um vél- og hugbúnaðarhönnun viðfangs mats með ólöglegum hætti og 
einkum öryggisaðgerðum þess eða öryggisgögnum.  Unnt er að komast yfir upplýsingar með ólöglegum hætti 
með því að ráðast til atlögu við efni hönnuða eða framleiðenda (þjófnaður, mútur, ...) eða með því að rannsaka 
viðfang mats beint (efnisleg skoðun, ályktanagreining, ...), 

— veikleikar í hönnun eða framleiðslu á viðfangi mats eru nýttir (nýttar eru villur í vélbúnaði, villur í hugbúnaði, 
bilun við flutning, villur sem stafa af umhverfisálagi á viðfang mats, veikleiki í öryggisaðgerðum, svo sem 
sannvottunaraðgerðum, aðgangsstýringu að gögnum, dulkóðunaraðgerðum, ...), 

— viðfangi mats eða öryggisaðgerðum þess er breytt með því að gera eðlisfræðilega, raffræðilega eða röklega atlögu 
að þeim eða atlögu með samsetningu þessara aðferða. 

3.4. Öryggismarkmið 

Meginöryggismarkmið stafræna ökuritakerfisins í heild er eftirfarandi: 

O.Main Gögnin, sem eftirlitsyfirvöld skulu skoða, verða að vera tiltæk og endurspegla í heild 
og nákvæmlega starfsathafnir ökumanna og ökutækja, sem sæta eftirliti, með tilliti 
til aksturs, vinnu, tiltækileika, hvíldartíma og hraða ökutækis.  

Meginöryggismarkmið viðfangs mats, sem stuðla að þessu heildaröryggismarkmiði, eru eftirfarandi: 

O.Card_Identification_Data Viðfang mats verður að varðveita sanngreiningargögn korts og korthafa sem geymd 
eru meðan ferlið við að tengja kortið persónu stendur yfir, 

O.Card_Activity_Storage Viðfang mats verður að varðveita notandagögn sem skráningarhlutar ökurita geyma 
á kortinu. 

3.5. Öryggismarkmið tengd upplýsingatækni 

Auk almennra öryggismarkmiða fyrir snjallkort, sem tilgreind eru í (ES PP) og (IC PP), eru sérstök öryggismarkmið 
tengd upplýsingatækni fyrir viðfang mats, sem stuðla að meginöryggismarkmiðum þess meðan á lokanotkunarstigi á 
lífsferli þess stendur, eftirfarandi: 

O.Data_Access Viðfang mats verður að takmarka aðgang til að skrifa notandagögn á sannvottaða 
skráningarhluta ökurita, 

O.Secure_Communications Viðfang mats verður að geta stutt tryggðar samskiptareglur og aðferðir milli kortsins 
og kortalesarans þegar notkunarforritið krefst þess. 

3.6. Hlutbundin úrræði eða úrræði tengd starfsfólki eða verklagsreglum 

Kröfur, sem eru hlutbundnar eða tengdar starfsfólki eða verklagsreglum og að öryggi viðfangs mats, eru tilgreindar í 
(ES PP) og (IC PP) (köflum um öryggismarkmið fyrir umhverfið). 



24.2.2005  Nr. 9/407EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

4. Öryggisaðgerðir 

Í þessum lið eru nokkrar af aðgerðunum, sem leyfðar eru, svo sem úthlutun og val á (ES PP), betrumbættar og 
viðbótarkröfur um virkni öryggisaðgerða settar fram. 

4.1. Samræmi við verndarlýsingar 

CPP_301 Viðfang mats skal vera í samræmi við (IC PP). 

CPP_302 Viðfang mats skal vera í samræmi við (ES PP) eins og það er endurbætt. 

4.2. Sanngreining og sannvottun notanda 

Kortið verður að sanngreina eininguna, sem það er sett í, og skynja hvort um er að ræða sannvottað ökutæki eða ekki. 

Kortið má flytja út hvers kyns notandagögn til hvaða einingar sem það er tengt við, nema eftirlitskortið sem má 
einungis flytja út gögn til að auðkenna korthafa til sannvottaðra skráningarhluta ökurita (þannig að eftirlitsmaðurinn 
geti verið viss um að skráningarhluti ökurita sé ekki eftirlíking þegar hann sér nafn sitt á skjánum eða á útprentum). 

4.2.1. Sanngreining notanda 

Úthlutun (FIA_UID.1.1) Skrá yfir aðgerðir sem miðlað er af öryggisaðgerð fyrir viðfang mats: engin. 

Úthlutun (FIA_ATD.1.1) Skrá yfir öryggiseigindir: 

USER_GROUP: VEHICLE_UNIT, NON_VEHICLE_UNIT, 

USER_ID: Skráningarnúmer ökutækis (VRN) og kóði aðildarríkis þar sem ökutækið er skráð (USER_ID er einungis 
þekkt fyrir USER_GROUP = VEHICLE_UNIT). 

4.2.2. Sannvottun notanda 

Úthlutun (FIA_UAU.1.1) Skrá yfir aðgerðir sem öryggisaðgerð fyrir viðfang mats miðlar: 

— Ökumanns- og verkstæðiskort: flytja niður notandagögn ásamt öryggiseigindum (gagnaniðurflutningsaðgerð 
kortsins), 

— eftirlitskort: flytja niður notandagögn án öryggiseiginda nema sanngreiningargögn korthafa. 

UIA_301 Sannvottun skráningarhluta ökurita fer fram með því að sanna að hann búi yfir öryggisgögnum sem einungis kerfið 
gæti dreift. 

Val (FIA_UAU.3.1 og FIA_UAU.3.2): Fyrirbyggjandi aðgerð. 

Úthlutun (FIA_UAU.4.1) Auðkenndar sannvottunaraðferðir: allar sannvottunaraðferðir. 

UIA_302 Verkstæðiskortið skal búa yfir viðbótarsannvottunaraðferð sem er að athuga PIN-kóðann (þessi aðferð er ætluð fyrir 
skráningarhluta ökurita til að tryggja að auðkenni korthafans sé rétt, henni er ekki ætlað að vernda það sem er á 
verkstæðiskortinu). 

4.2.3. Sannvottun bregst 

Eftirfarandi úthlutanir lýsa viðbrögðum kortsins við hverri sannvottun notanda sem bregst. 

Úthlutun (FIA_AFL.1.1) Númer:1, skrá yfir sannvottunarsértilvik: sannvottun kortalesara. 

Úthlutun (FIA_AFL.1.2) Skrá yfir aðgerðir: 

— vara tengdu eininguna við, 

— gera ráð fyrir notandanum sem NON_VEHICLE_UNIT. 

Eftirfarandi úthlutanir lýsa viðbrögðum kortsins ef viðbótarsannvottunaraðferðin, sem krafist er í UIA_302, bregst. 

Úthlutun (FIA_AFL.1.1) Númer: 5, skrá yfir sannvottunarsértilvik: athugun á PIN-númerum (verkstæðiskort). 
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Úthlutun (FIA_AFL.1.2) Skrá yfir aðgerðir: 

— vara tengdu eininguna við, 

— loka á athugunarferlið fyrir PIN-númer þannig að síðari tilraunir til að athuga PIN-númeri beri ekki árangur, 

— geta greint síðari notendum frá ástæðu lokunarinnar. 

4.3. Aðgangsstýring 

4.3.1. Reglur um aðgangsstýringu 

Meðan lokanotkunarstig lífsferils þess stendur er ökuritakortið háð einni öryggisaðgerðarreglu um aðgangsstýringu 
(SFP) sem kallast AC_SFP. 

Úthlutun (FDP_ACC.2.1) aðgangsstýring SFP: AC_SFP. 

4.3.2. Aðgangsstýringaraðgerðir 

Úthlutun (FDP_ACF.1.1) Aðgangsstýring SFP: AC_SFP. 

Úthlutun (FDP_ACF.1.1) Nefndur hópur öryggiseiginda: USER_GROUP. 

Úthlutun (FDP_ACF.1.2) Reglur sem stjórna aðgangi viðfanga og  hluta  sem sæta eftirliti með því að nota aðgerðir 
sem sæta eftirlit á hluti sem sæta eftirliti: 

GENERAL_READ: Allir notendur geta lesið notandagögn úr viðfangi mats, að undanskildum 
sanngreiningargögnum korthafa sem einungis er hægt að lesa af eftirlitskortum með 
VEHICLE_UNIT. 

IDENTIF_WRITE: Sanngreiningargögn er einungis heimilt að skrifa einu sinni og fyrir lok 6. stigs á lífsferli 
korts. Enginn notandi má skrifa eða breyta auðkennisgögnum meðan lokanotkunarstig 
lífsferils korts stendur. 

ACTIVITY_WRITE: Einungis VEHICLE_UNIT er heimilt að skrifa gögn um starfsathafnir á viðfang mats. 

SOFT_UPGRADE: Engum notanda er heimilt að uppfæra hugbúnað viðfangs mats. 

FILE_STRUCTURE: Skráaskipan og aðgangsskilyrði skulu búin til fyrir lok 6. stigs á lífsferli viðfangs mats og 
þeim skal síðan læst þannig að notendur geti ekki breytt þeim síðar eða eytt. 

4.4. Rekjanleg ábyrgð 

ACT_301 Viðfang mats skal geyma varanleg sanngreiningargögn. 

ACT_302 Tilgreina skal tíma og dagsetningu þegar viðfang mats er tengt persónu. Þessari tilgreiningu skal ekki vera hægt að 
breyta. 

4.5. Úttekt 

Viðfang mats skal vakta sértilvik sem gefa til kynna hugsanleg brot á öryggi þess. 

Úthlutun (FAU_SAA.1.2) Hlutmengi skilgreindra sértilvika sem gera skal úttekt á: 

— sannvottun korthafa bregst (5 árangurslausar athuganir á PIN-númeri í röð), 

— sjálfsprófunarvilla, 

— villa í heilleika geymdra gagna, 

— heilleikavilla í ílagsgögnum um starfsathafnir. 

4.6. Nákvæmni 

4.6.1. Heilleiki geymdra gagna 

Úthlutun (FDP_SDI.2.2) Aðgerðir sem grípa skal til: vara tengda einingu við. 

4.6.2. Grunnsannvottun gagna 

Úthlutun (FDP_DAU.1.1) Skrá yfir hluti eða  tegundir upplýsinga: gögn um starfsathafnir. 

Úthlutun (FDP_DAU.1.2) Skrá yfir viðföng: hvað sem er. 



24.2.2005  Nr. 9/409EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

4.7. Áreiðanleiki þjónustu 

4.7.1. Prófanir 

Val (FPT_TST.1.1): við upphaflega ræsingu, reglubundið við venjulega vinnslu. 

Athugasemd: við upphaflega ræsingu merkir áður en kóði er inntur (og ekki endilega í ferlinu svar við endurstillingu). 

RLB_301 Sjálfsprófanir fyrir viðfang mats skulu fela í sér sannprófanir á heilleika alls hugbúnaðarkóða sem er ekki geymdur í 
lesminni. 

RLB_302 Ef sjálfsprófunarvilla greinist skal öryggisaðgerð viðfangs mats (TFS) vara tengda einingu við. 

RLB_303 Eftir að stýrikerfisprófun er lokið skulu allar skipanir og aðgerðir sem sérstaklega tengjast prófunum gerðar óvirkar 
eða fjarlægðar. Ekki skal vera hægt að komast framhjá þessum stýringum og endurheimta þær til síðari notkunar.
 Ef skipun tengist einungis einni stöðu lífsferilsins má aldrei vera aðgangur að sömu skipun í annarri stöðu. 

4.7.2. Hugbúnaður 

RLB_304 Ekki skal vera mögulegt að greina, kemba eða breyta hugbúnaði viðfangs mats á vettvangi. 

RLB_305 Ekki skal samþykkja utanaðkomandi ílag sem innanlegan kóða. 

4.7.3. Straumgjafi 

RLB_306 Viðfang mats skal viðhalda öruggri stöðu þegar straumur frá straumgjafa er rofinn eða hann breytist. 

4.7.4. Skilyrði vegna endurstillingar 

RLB_307 Ef straumur til viðfangs mats er rofinn (eða ef hann breytist) eða ef aðgerð er stöðvuð áður en henni er lokið eða við 
einhver önnur endurstillingarskilyrði skal viðfang mats endurstillt frá grunni. 

4.8. Gagnaskipti 

4.8.1. Gagnaskipti við skráningarhluta ökurita 

DEX_301 Viðfang mats skal sannprófa heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem flutt eru inn frá skráningarhluta ökurita. 

DEX_302 Ef heilleikavilla greinist í innfluttum gögnum skal viðfang mats: 

— vara eininguna, sem sendir gögnin, við, 

— ekki nota gögnin. 

DEX_303 Viðfang mats skal senda notandagögn í skráningarhluta ökurita ásamt tengdum öryggiseigindum þannig að 
skráningarhluti ökurita geti sannprófað heilleika og sannvottaðan uppruna gagnanna sem eru móttekin. 

4.8.2. Niðurflutningur gagna í einingu sem ekki er í ökutækinu (niðurflutningsaðgerðin) 

DEX_304 Viðfang mats skal geta sannað uppruna gagna sem flutt eru niður til ytri miðla. 

DEX_305 Viðfang mats skal geta sannprófað uppruna niðurfluttra gagna til viðtakanda. 

DEX_306 Viðfang mats skal geta flutt niður gögn til ytri geymslumiðla ásamt tengdum öryggiseigindum þannig að hægt sé að 
sannprófa heilleika niðurfluttra gagna. 

4.9. Stuðningur við dulkóðun 

CSP_301 Ef öryggisaðgerðin býr til dulkóðunarlykla skal það vera í samræmi við tilgreind reiknirit sem notuð eru til að búa til 
dulkóðunarlykla og tilgreinda stærð dulkóðunarlykla. Dulkóðunarlotulyklar, sem búnir eru til, skulu hafa 
takmarkaðan fjölda notkunarmöguleika (sem framleiðandinn ákveður og ekki fleiri en 240). 

CSP_302 Ef öryggisaðgerðin dreifir dulkóðunarlyklum skal það vera í samræmi við tilgreindar aðferðir við dreifingu 
dulkóðunarlykla. 

5. Skilgreining á öryggisaðferðum 

Öryggisaðferðir, sem krafist er, eru tilgreindar í 11. viðbæti. 

Allar aðrar öryggisaðferðir skulu skilgreindar af framleiðenda viðfangs mats. 
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6. Lágmarkstraustleiki aðferða sem haldið er fram 

Lágmarkstraustleiki aðferða fyrir ökuritakortið er mikill, eins og skilgreint er í viðmiðunum við mat á öryggi í 
upplýsingatækni (ITSEC). 

7. Áreiðanleikastig 

Viðmiðunarstig áreiðanleika ökuritakortsins er ITSEC-stig E3 , eins og skilgreint er í viðmiðunum við mat á öryggi í 
upplýsingatækni (ITSEC). 

8. Grunnforsendur 

Í eftirfarandi töflum eru grunnforsendur fyrir viðbótaröryggisaðgerðum tilgreindar með því að sýna: 

— þær öryggisaðgerðir sem vega upp á móti tilteknum bilanavöldum, 

— þær öryggisaðgerðir sem uppfylla tiltekin öryggismarkmið tengd upplýsingatækni. 

 Bilanavaldar Öryggismarkmið tengd upplýsingatækni 
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UIA_301 Sannvottunarúrræði                   x  
UIA_302 Athuganir á PIN-

númerum                   x  

ACT_301 Sanngreiningargögn                     
ACT_302 Dagsetning 

persónutengingar                     

RLB_301 Heilleiki hugbúnaðar            x  x       
RLB_302 Sjálfsprófanir     x x      x  x       
RLB_303 Framleiðsluprófanir     x  x x    x  x       
RLB_304 Hugbúnaðargreining     x x  x    x  x       
RLB_305 Hugbúnaðarílag         x x  x  x       
RLB_306 Straumgjafi            x  x       
RLB_307 Endurstilling            x  x       
DEX_301 Tryggður 

innflutningur gagna           x         x 

DEX_302 Tryggður 
innflutningur gagna           x         x 

DEX_303 Tryggður 
gagnaflutningur til 
skráningarhluta 
ökurita 

          x         x 

DEX_304 Sönnun á uppruna           x         x 
DEX_305 Sönnun á uppruna           x         x 
DEX_306 Tryggður flutningur 

til ytri miðla           x         x 

CSP_301 lykill útbúinn            x        x 
CSP_302 dreifing lykils            x        x 
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1. ALMENN ATRIÐI 

Í þessum viðbæti eru tilgreindar öryggisaðferðir sem tryggja: 

— gagnkvæma sannvottun milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorta, þ.m.t. samþykki lotulykils, 

— leynd, heilleika og sannvottun gagna sem flutt eru milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorta, 

— heilleika og sannvottun gagna sem flutt eru niður af skráningarhluta ökurita til ytri geymslumiðla, 

— heilleika og sannvottun gagna sem flutt eru niður af ökuritakortum til ytri geymslumiðla. 

1.1. Tilvísanir 

Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum viðbæti: 

SHA-1 National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 180-1: Secure 
Hash Standard. Apríl 1995 

PKCS1 RSA Laboratories. PKCS # 1: RSA Encryption Standard. Útgáfa 2.0. Október 1998 

TDES National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 46-3: Data 
Encryption Standard. Drög 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 
— 4: hluti Interindustry commands for interexchange. Fyrsta útgáfa: 1995 + 1.breyting: 1997 

ISO/IEC 7816-6 Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts 
— 6. hluti: Interindustry data elements. Fyrsta útgáfa: 1996 + 1. leiðrétting: 1998 

ISO/IEC 7816-8 Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts 
— 8. hluti: Security related interindustry commands. Fyrsta útgáfa 1999 

ISO/IEC 9796-2 Information Technology — Security techniques — Digital signature schemes giving 
message recovery — 2. hluti: Mechanisms using a hash function. Fyrsta útgáfa: 1997 

ISO/IEC 9798-3 Information Technology — Security techniques — Entity authentication mechanisms — 
3. hluti: Entity authentication using a public key algorithm. Önnur útgáfa 1998 

ISO 16844-3 Road vehicles — Tachograph systems — 3. hluti: Motion sensor interface. 
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1.2. Táknanir og skammstafanir hugtaka 

Eftirfarandi táknanir og skammstafanir hugtaka eru notaðar í þessum viðbæti: 

(Ka, Kb, Kc) lyklaknippi ætlað fyrir þrefalda reikniritið fyrir dulkóðun gagna 

CA Certification authority (Vottunaryfirvald) 

CAR Certification authority reference (Tilvísun vottunaryfirvalds) 

CC Cryptographic checksum (Dulkóðuð prófsumma) 

CG Cryptogram (Dulmálstexti) 

CH Command header (Haus skipunar) 

CHA Certificate holder authorisation (Heimild handhafa vottorðs) 

CHR Certificate holder reference (Tilvísun handhafa vottorðs) 

D() Decryption with DES (Dulráðning með DES) 

DE Data element (Gagnastak) 

DO Data object (Gagnahlutur) 

d RSA private key, private exponent (RSA-einkalykill, veldisvísir fyrir einkalykil) 

e RSA public key, public exponent (RSA-dreifilykill, veldisvísir fyrir dreifilykil) 

E() Encryption with DES (Dulkóðun með DES) 

EQT Equipment (Búnaður) 

Hash() hash value, an output of hash (tætigildi, frálag tætingar) 

Hash hash function (tætiaðgerð) 

KID Key identifier (kennimerki lykils) 

Km TDES key. Master Key defined in ISO 16844-3 (TDES-lykill. Aðallykill skilgreindur í ISO-
staðli 16844-3) 

Kmvu TDES key inserted in vehicle units (TDES-lykill settur inn í skráningarhluta ökurita) 

Kmwc TDES key inserted in workshop cards (TDES-lykill settur inn í verkstæðiskort) 

m message representative an integer between 0 and n-1 (stendur fyrir boð, heil tala á bilinu 0 til 
n-1) 

n RSA keys, modulus (RSA-lyklar, stuðull) 

PB Padding bytes  (fyllingarbæti) 

PI Padding indicator byte (for use in cryptogram for confidentiality DO) (Bæti fyllingarvísis (til 
nota í dulmálstexta fyrir gagnahlut sem leynd hvílir yfir)) 

PV Plain value (Einfalt gildi) 

s signature representative, an integer between 0 and n-1 (stendur fyrir undirskrift, heil tala á 
bilinu 0 til n-1) 

SSC Send sequence counter (Senditíðniteljari) 

SM Secure messaging (Örugg boðskipti) 

TCBC TDEA cipher block chaining mode of operation (TDEA-dulkóðun með 
bálkakeðjunaraðgerð) 

TDEA Triple data encryption algorithm (þrefalt reiknirit fyrir dulkóðun gagna) 

TLV tag length value  (lengdargildi merkis) 

VU Vehicle unit (Skráningarhluti ökurita) 

X.C the certificate of user X issued by a certification authority (vottorð notanda X sem 
vottunaryfirvald gefur út) 

X.CA a certification authority of user X (vottunaryfirvald notanda X) 

X.CA.PKoX.C aðgerðin að opna vottorð til að ná í dreifilykil. Þetta er innskeytisvirki en vinstri þolandi hans 
er dreifilykill vottunaryfirvalds og hægri þolandi hans er vottorðið sem þetta vottunaryfirvald 
gefur út. Útkoman er dreifilykill notandans X en vottorð hans er hægri þolandinn, 
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X.PK public key of a user X  (dreifilykill notanda X) 

X.PK[I] RSA encipherment of some information I, using the public key of user X (RSA-dulkóðun 
upplýsinga I með því að nota dreifilykil notanda X) 

X.SK RSA private key of a user X (RSA-einkalykill notanda X) 

X.SK[I] RSA encipherment of some information I, using the private key of user X (RSA-dulkóðun 
upplýsinga I með því að nota einkalykil notanda X) 

´xx´ a Hexadecimal value (sextándatölugildi) 

|| samtengingarvirki. 

2. DULKÓÐUNARKERFI OG -REIKNIRIT 

2.1. Dulkóðunarkerfi 

CSM_001 Skráningarhlutar ökurita og ökuritakort skulu nota hefðbundið dulkóðunarkerfi RSA-einkalykla til að tryggja 
eftirfarandi öryggisaðferðir: 

— sannvottun milli skráningarhluta ökurita og korta, 

— flutningur á þreföldum DES-lotulyklum milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorta, 

— stafræn undirskrift gagna sem flutt eru niður af skráningarhluta ökurita eða af ökuritakortum til ytri miðla. 

CSM_002 Skráningarhlutar ökurita og ökuritakort skulu nota þrefalt, samhverft DES-dulkóðunarkerfi til að tryggja aðferð fyrir 
heilleika gagna við skipti á notandagögnum milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorta og að tryggja, eftir því sem 
við á, leynd við gagnaskipti milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorta. 

2.2. Dulkóðunarreiknirit 

2.2.1. RSA-reiknirit 

CSM_003 RSA-reikniritið er fullskilgreint með eftirfarandi venslum: 

X.SK[m] = s = md mod n 

X.PK[s] = m = se mod n 

 

Nákvæmari lýsingu á RSA aðgerðinni er að finna í tilvísun (PKCS1). 

Dreifiveldisvísirinn, e, fyrir útreikning á RSA er annað en 2 í öllum RSA-lyklum sem búnir eru til. 

2.2.2. Tætireiknirit 

CSM_004 Aðferðirnar við stafrænu undirskriftina skulu notast við SHA-1 tætireiknirit eins og skilgreint er í tilvísun (SHA-1). 

2.2.3. Reiknirit fyrir dulkóðun gagna 

CSM_005 Reiknirit, sem byggja á DES, skulu nota dulkóðun með bálkakeðjunaraðgerð. 

3. LYKLAR OG VOTTORÐ 

3.1. Lyklar útbúnir og þeim dreift 

3.1.1. RSA lyklar útbúnir og þeim dreift 

CSM_006 RSA-lyklar skulu útbúnir á þremur mismunandi, aðgerðarstigum: 

— á evrópskum vettvangi, 

— á vettvangi aðildarríkis, 

— á vettvangi búnaðar. 
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CSM_007 Eitt evrópskt lyklapar (EUR.SK og EUR.PK) skal búið til á evrópskum vettvangi. Evrópski einkalykillinn skal 
notaður til að votta dreifilykla aðildarríkjanna. Geyma skal skráningar á öllum vottuðum lyklum. Evrópskt 
vottunaryfirvald skal sjá um þessar verkeiningar undir stjórn og á ábyrgð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. 

CSM_008 Lyklapar aðildarríkis (MS.SK og MS.PK) skal búið til á vettvangi aðildarríkis. Evrópska vottunaryfirvaldið skal votta 
dreifilykla aðildarríkja. Nota skal einkalykil aðildarríkis til að votta dreifilykla sem á að setja í búnað (skráningarhluta 
ökurita eða ökuritakort). Geyma skal allar skráningar á vottuðum dreifilyklum ásamt auðkenni búnaðarins sem þeir 
eru ætlaðir í. Vottunaryfirvald aðildarríkis skal sjá um þessar verkeiningar. Aðildarríki getur breytt lyklapari sínu 
reglulega. 

CSM_009 Eitt lyklapar (EQT.SK og EQT.PK) skal búið til og sett í hvern búnað á vettvangi búnaðar. Vottunaryfirvald 
aðildarríkis skal votta dreifilykla búnaðar. Framleiðendur búnaðar, þeir sem tengja búnað persónu eða yfirvöld 
aðildarríkis geta annast þessar verkeiningar. Þetta lyklapar er notað fyrir sannvottun, stafrænar undirskriftir og 
dulkóðunarþjónustu. 

CSM_010 Leynd skal hvíla yfir einkalyklum meðan þeir eru búnir til, við flutning (ef um hann er að ræða) og geymslu. 

Á eftirfarandi mynd er samantekt á gagnaflæði þessa ferlis: 
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3.1.2. RSA-prófunarlyklar 

CSM_011 Að því varðar prófun á búnaði (þ.m.t. samhæfisprófanir) skal evrópska vottunaryfirvaldið búa til mismunandi, stök, 
evrópsk prófunarlyklapör og a.m.k. tvö prófunarlyklapör aðildarríkis, en dreifilyklar þess skulu vottaðir með evrópska 
einkaprófunarlyklinum. Framleiðendur skulu setja prófunarlykla, sem vottaðir eru með einum af þessum 
prófunarlyklum aðildarríkja, í búnað sem gengst undir gerðarviðurkenningarprófanir. 

3.1.3. Lyklar fyrir hreyfinema 

Leynd, sem hvílir yfir TDES-lyklunum þremur og lýst er hér á eftir, skal viðhaldið með viðeigandi hætti meðan þeir 
eru búnir til, við flutning (ef um hann er að ræða) og geymslu. 

Til að styðja skráningarbúnað, sem er í samræmi við ISO-staðal 16844, skal evrópska vottunaryfirvaldið og 
vottunaryfirvöld aðildarríkja auk þess tryggja eftirfarandi: 

CSM_036 Evrópska vottunaryfirvaldið skal búa til KmVU og KmWC, tvo sjálfstæða og einstaka, þrefalda DES-lykla og búa til 
Km sem er: 
 

Km = KmVU XOR KmWC 

 

Evrópska vottunaryfirvaldið skal framsenda þessa lykla til vottunaryfirvalda aðildarríkja að beiðni þeirra, samkvæmt 
nægilega tryggðum aðferðum. 

CSM_037 Vottunaryfirvöld aðildarríkja skulu: 

— nota Km til að dulkóða hreyfinemagögn sem framleiðendur hreyfinema óska eftir (gögn sem skal dulkóða með 
Km eru skilgreind í ISO-staðli 16844-3), 

— framsenda KmVU til framleiðenda skráningarhluta ökurita til ísetningar í skráningarhluta ökurita, samkvæmt 
nægilega tryggðum aðferðum, 

— tryggja að KmWC sé settur í öll verkstæðiskort (SensorInstallationSecData í Sensor_Installation_Data frumskrána) 
þegar kort er tengt persónu. 

3.1.4. T-DES lotulyklar útbúnir og þeim dreift 

CSM_012 Skráningarhluti ökurita og ökuritakort skulu, sem hluti gagnkvæma sannvottunarferlisins, búa til og skiptast á 
nauðsynlegum gögnum til að útfæra nánar sameiginlegan, þrefaldan DES-lotulykil. Leynd þessara gagnaskipta skal 
varin með RSA-dulkóðunaraðferð. 

CSM_013 Þessi lykill skal notaður fyrir allar síðari dulkóðunaraðgerðir sem notast við örugg boðskipti. Hann skal falla úr gildi í 
lok lotunnar (þegar kortið er tekið út eða endurstillt) og/eða eftir að hann hefur verið notaður 240 sinnum (ein notkun 
lykilsins = ein skipun, sem notar örugg boðskipti, sem send er til kortsins og tilheyrandi svar). 

3.2. Lyklar 

CSM_014 Lengd RSA-lykla (á hvaða vettvangi sem er) skal vera eftirfarandi: stuðull n 1024 bitar, dreifiveldisvísir e 64 bitar að 
hámarki, einkaveldisvísir d 1024 bitar. 

CSM_015 Þrefaldir DES-lyklar skulu vera á sniðinu (Ka, Kb, Ka) þar sem Ka og Kb eru sjálfstæðir lyklar, 64 bitar að lengd. Ekki 
skal ákveða tvístæðubita til villugreiningar. 

3.3. Vottorð 

CSM_016 RSA-einkalyklavottorð skulu vera vottorð sem „ekki lýsa sér sjálf“ og „sannprófanleg af korti“ (Tilvísun: ISO/IEC 
7816-8). 
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3.3.1. Efni vottorðs 

CSM_017 RSA-dreifilyklavottorð eru byggð upp með eftirfarandi gögnum og í eftirfarandi röð: 

 

Gögn Snið Bæti Athugasemd 

CPI  INTEGER 1 Kennimerki vottorðslýsingar ('01' fyrir þessa útgáfu.) 

CAR  OCTET STRING 8 Tilvísun vottunaryfirvalds 

CHA  OCTET STRING 7 Heimild handhafa vottorðs 

EOV  TimeReal 4 Gildistími vottorðs fellur úr gildi. Valkvætt, fyllt með ´FF´ ef 
það er ekki notað 

CHR  OCTET STRING 8 Tilvísun handhafa vottorðs 

n  OCTET STRING 128 Dreifilykill (stuðull) 

e  OCTET STRING 8 Dreifilykill (dreifiveldisvísir) 

  164  

 

Athugasemdir: 

1. „Kennimerki vottorðslýsingar“ (CPI) lýsir nákvæmri skipan sannvottunarvottorðs. Hægt er að nota það sem 
kennimerki innan búnaðar fyrir viðkomandi hausaskrá sem lýsir samtengingu gagnaeininga innan vottorðsins. 

Hausaskráin sem tengist efni þessa vottorðs er eftirfarandi: 

‘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. „Tilvísun vottunaryfirvalds“ (CAR) hefur þann tilgang að sanngreina vottunaryfirvaldið, sem gefur út vottorðið, 
þannig að hægt sé að nota gagnastakið samtímis sem kennimerki fyrir lykil yfirvalds og vísa til dreifilykils 
vottunaryfirvaldsins (sjá kennimerki lykils hér að neðan til að sjá kóðann). 

3. „Heimild handhafa vottorðs“ ((CHA) er notuð til að tilgreina réttindi handhafa vottorðsins. Hún samanstendur af 
kennimerki notkunarforrits ökuritans og tegund búnaðar sem vottorðið er ætlað fyrir (samkvæmt gagnastaki fyrir 
tegund búnaðar, ´00´ fyrir aðildarríki). 

4. „Tilvísun handhafa vottorðs“ (CHR) hefur þann tilgang að sanngreina vottunaryfirvaldið, sem gefur út vottorðið, 
á ótvíræðan hátt þannig að hægt sé að nota gagnastakið samtímis sem kennimerki viðfangslykils til að vísa til 
dreifilykils handhafa vottorðs. 

5. Kennimerki lykla sanngreina handafa vottorðs eða vottunaryfirvöld á ótvíræðan hátt. Þau eru kóðuð á eftirfarandi 
hátt: 

5.1. Búnaður (skráningarhluti ökurita eða kort) 

Gögn Raðnúmer búnaðar Dagsetning Gerð Framleiðandi 

Lengd 4 bæti 2 bæti 1 bæti  1 bæti 

Gildi Heil tala mm áá BCD kóðun Einkenni 
framleiðanda 

Kóði framleiðanda 
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Að því er varðar skráningarhluta ökurita kann framleiðandinn, þegar hann óskar eftir vottorðum, ýmist skil á 
auðkenni búnaðarins sem lyklarnir verða settir í eða ekki.  

Í fyrra tilvikinu sendir framleiðandinn auðkenni búnaðar ásamt dreifilyklinum til yfirvalds í sínu aðildarríki til 
vottunar. Vottorðið mun þá innihalda auðkenni búnaðarins og framleiðandinn verður að tryggja að lyklar og 
vottorð séu sett í fyrirhugaða búnaðinn. Kennimerki lykils er á því sniði sem sýnt er hér að framan. 

Í síðara tilvikinu verður framleiðandinn að auðkenna hverja beiðni um vottorð á ótvíræðan hátt og senda þetta 
auðkenni ásamt dreifilyklinum til yfirvalds í aðildarríki sínu til vottunar. Vottorðið inniheldur auðkenni 
beiðninnar. Framleiðandinn skal senda aðildarríki sínu til baka upplýsingar um úthlutun lykla til búnaðar (þ.e. 
auðkenni á beiðni um vottorð, auðkenni búnaðar) eftir að lykill hefur verið settur í búnaðinn. Kennimerki lykils er 
á eftirfarandi sniði: 

Gögn raðnúmer beiðni 
um vottorð 

Dagsetning Gerð Framleiðandi 

Lengd 4 bæti 2 bæti 1 bæti 1 bæti 

Gildi BCD-kóðun mm áá BCD-
kóðun 

‘FF’ Kóði framleiðanda 

 

5.2. Vottunaryfirvald: 

 

Gögn Auðkenni yfirvalds Raðnúmer lykils Viðbótarupplýsing
ar 

Kennimerki 

Lengd 4 bæti 1 bæti 2 bæti 1 bæti 

Gildi 1 bætis talnakóði 
þjóðar 

3 bæta alstafakóði 
þjóðar 

Heil tala viðbótarkóðun 
(sérstök fyrir 
vottunaryfirvald) 

‘FF FF’ ef ekki 
notað 

‘01’ 

 

Raðnúmer lykils er raðnúmer sem er notað til að greina á milli mismunandi lykla aðildarríkis ef lykli er breytt. 

6. Sannprófendur vottorða skulu vita skilyrðislaust að vottaði dreifilykillinn er RSA-lykill sem tengist sannvottun, 
sannprófun á stafrænni undirskrift og dulkóðun fyrir þjónustu sem krefst leyndar (vottorðið inniheldur ekkert 
kennimerki hlutar til að tilgreina það). 

3.3.2. Vottorð gefið út 

CSM_018 Vottorðið, sem gefið er út, er stafræn undirskrift með hlutaheimt af innihaldi vottorðs í samræmi við ISO/IEC 9796-2, 
þar sem „Tilvísun vottunaryfirvalds“ er bætt við. 

 
 

Þar sem innihald 
vottorðsins er 

 

Athugasemdir: 

1. Þetta vottorð er 194 bæta langt. 

2. Tilvísun vottunaryfirvalds (CAR), sem er falin af undirskriftinni, er einnig bætt við undirskriftina þannig að 
mögulegt sé að velja dreifilykill vottunaryfirvaldsins til að sannprófa vottorðið. 

3. Sannprófandi vottorðsins skal þekkja reikniritið, sem vottunaryfirvaldið notar til að skrifa undir vottorðið, 
skilyrðislaust. 



24.2.2005  Nr. 9/419EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

4. Hausaskráin, sem tengist þessu útgefna vottorði, er eftirfarandi: 
 

‘7F 21’ ‘09’ ‘5F 37’ ’81 80’ ‘5F 38’ ‘3A’ ‘42’ ‘08’ 
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3.3.3. Sannprófun og opnun vottorðs 

Sannprófun og opnun vottorðs felst í sannprófun á undirskriftinni í samræmi við ISO/IEC 9796-2 og að sækja 
innihald vottorðsins og dreifilykilinn sem þar er að finna: X.PK = X.CA.PKoX.C, og að sannprófa gildi vottorðsins. 

CSM_019 Það felur í sér eftirfarandi skref: 

að sannprófa undirskrift og sækja innihald: 

 

— frá X.C sækja Sign, Cn´ og CAR´: S.C = Sign  ||  Cn’  ||  CAR’ 
128 bæti                   58 bæti                8 bæti 

— að velja úr tilvísun vottunaryfirvalds viðeigandi dreifilykil vottunaryfirvalds (ef það hefur ekki þegar verið 
gert með öðrum hætti), 

— að opna Sign með dreifilykli vottunaryfirvalds: Sr’ = X.CA.PK [Sign], 

— að hefja athugun Sr’ á ‘6A’ og enda á ‘BC’, 

— að reikna Cr’ og H’ út frá:          Sr’ =           ‘6A’        ||        Cr’        ||        H’        ||        ‘BC’ 

106 bæti        20 bæti 

— að endurheimta innihald vottorðs C’ = Cr’ || Cn’, 

— að athuga Hash(C’) = H’. 

Ef athuganirnar eru í lagi er um ósvikið vottorð að ræða og innihald þess er C’. 

Sannprófa gildi. Frá C’: 

— ef við á skal athuga síðasta gildisdag korts. 

Sækja og geyma dreifilykil, kennimerki lykils, heimild handhafa vottorðs og lok gildistíma vottorðs frá C’: 

— X.PK = n || e 

— X.KID = CHR 

— X.CHA = CHA 

— X.EOV = EOV. 

4. GAGNKVÆM SANNVOTTUNARAÐFERÐ 

Gagnkvæm sannvottun milli korta og skráningarhluta ökurita byggist á eftirfarandi meginreglu: 

Hver aðili skal sýna hinum fram á að hann eigi gilt lyklapar og að dreifilykill parsins hafi verið vottaður af 
vottunaryfirvaldi aðildarríkis sem hefur sjálft verið vottað af evrópska vottunaryfirvaldinu. 

Sýnt er fram á þetta með því að skrifa undir einkalykilinn með slembitölu sem hinn aðilinn sendir sem síðan verður að 
sækja slembitöluna þegar undirskriftin er sannprófuð. 

Skráningarhluti ökurita setur þessa aðferð af stað við ísetningu korts. Hún hefst með því að skipst er á vottorðum og 
að dreifilyklar eru opnaðir og lýkur með því að lotulykill er ákveðinn. 
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CSM_020 Eftirfarandi samskiptareglur skulu notaðar (örvar tilgreina skipanir og gögn sem skipst er á (sjá 2. viðbæti)):
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5. AÐFERÐIR VARÐANDI LEYND, HEILLEIKA OG SANNVOTTUN UPPRUNA VIÐ FLUTNING GAGNA 
Á KORT SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA 

5.1. Örugg boðskipti 

CSM_021 Heilleiki gagnaflutninga yfir á kort skráningarhluta ökurita skal varinn með öruggum boðskiptum í samræmi við 
tilvísanir (ISO/IEC 7816-4) og (ISO/IEC 7816-8). 

CSM_022 Ef nauðsynlegt er að verja gögn við flutning skal bæta við gagnahlut með dulkóðaðri prófsummu við gagnahlutina 
sem sendir eru innan skipunarinnar eða svarsins. Móttakandinn skal sannprófa dulkóðuðu prófsummuna. 

CSM_023 Dulkóðuð prófsumma gagna, sem send eru innan skipunar, skal samþætta skipanahausinn og alla senda gagnahluti 
(= > CLA = ´0C´, og allir gagnahlutir skulu hjúpaðar merkjum þar sem b1 = 1). 

CSM_024 Stöðuupplýsingabæti svarsins skulu varin af dulkóðaðri prófsumma ef svarið inniheldur ekkert gagnasvæði. 

CSM_025 Dulkóðaðar prófsummur skulu vera fjögur bæti að lengd. 

Skipan skipana og svara þegar örugg boðskipti eru notuð er því eftirfarandi: 

Gagnahlutirnir, sem notaðir eru, eru hlutamengi gagnahluta öruggra boðskipta sem lýst er í ISO/IEC 7816-4: 
 

Merki Minnishjálp Merking 

‘81’ TPV Einfalt gildi gagna sem eru ekki kóðuð með BER-TLV (skulu varin með 
dulkóðaðri prófsummu) 

‘97’ TLE Gildi Le í ótryggðri skipun (skal varin með dulkóðaðri prófsummu) 

‘99’ TSW Upplýsingar um stöðu (skulu varðar með dulkóðaðri prófsummu) 

‘8E’ TCC Dulkóðuð prófsumma 

‘87’ TPI CG Bæti fyllingarvísis || dulmálstexti (einfalt gildi ekki kóðað með BER-TLV) 
 
Að því gefnu að skipunarsvarspar sem ekki er tryggt sé: 
 

Haus skipunar Meginmál skipunar 

CLA INS P1 P2  (Lc-svæði) (gagnasvæði) (Le-svæði) 

fjögur bæti L bæti, tilgreind sem B1 til BL 
 

Meginmál svars lokahluti svars 

(Gagnasvæði) SW1   SW2 

Lr gagnabæti tvö bæti 
 
Samsvarandi, tryggða skipanasvarsparið er: 
 
Tryggð skipun: 
 
Haus skipunar (CH) Meginmál skipunar 

CLA INS P1 P2 (Nýtt Lc svæði) (Nýtt gagnasvæði) (Nýtt Le svæði) 

TPV LPV PV TLE LLE Le TCC LCC CC ‘OC’ Lengd nýs 
gagnasvæðis 

‘81’ Lc Gagna-
svæði

‘97’ ‘01’ Le ‘8E’ ‘04’ CC 

‘00’ 
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Gögn sem skulu felld inn í prófsummu = CH || PB || TPV || LPV || PV || TLE || LLE || Le || PB 

PB = fyllingarbæti (80 .. 00) í samræmi við ISO-IEC 7816-4 og ISO 9797, aðferð 2. 

Gagnahlutirnir PV og LE eru einungis til staðar þegar samsvarandi gögn eru í skipuninni sem ekki er tryggð. 

Tryggt svar: 

1. Tilvik þar sem gagnasvæði svars er ekki autt og nauðsynlegt er að verja það með tilliti til leyndar: 

 

Meginmál svars Lokahluti svars 

(Nýtt gagnasvæði) ný SW1 SW2 

TPV LPV PV TCC LCC CC 

‘81’ Lr Gagna-
svæði 

‘8E’ ‘04’ CC 

 

 

Gögn sem skulu felld inn í prófsummu = TPV || LPV || PV || PB 

2. Tilvik þar sem gagnasvæði svars er ekki autt og nauðsynlegt er að verja það með tilliti til leyndar. 

 

Meginmál svars Lokahluti svars 

(Nýtt gagnasvæði) ný SW1 SW2 

TPI CG LPI CG PL CG TCC LCC CC 

‘87’  PI || CG ‘8E’ ‘04’ CC 

 

 

Gögn sem CG skal bera: gögn ekki kóðuð með BER-TLV og fyllingarbæti. 

Gögn sem skulu felld inn í prófsummu = TPI CG || LPI CG || PI CG || PB 

3. Tilvik þar sem gagnsvæði svars er autt: 

 

Meginmál svars Lokahluti svars 

(Nýtt gagnasvæði) ný SW1 SW2 

TSW LSW SW TCC LCC CC 

‘99’ ‘02’ Ný SW1 SW2 ‘8E’ ‘04’ CC 

 

 

Gögn sem skulu felld inn í prófsummu = TSW || LSW || SW || PB 

5.2. Villumeðhöndlun í öruggum boðskiptum 

CSM_026 Þegar ökuritakort greinir villu í öruggum boðskiptum við túlkun á skipun verður að skila stöðubætunum án öruggra 
boðskipta. Í samræmi við ISO/IEC 7816-4 eru eftirfarandi stöðubæti skilgreind til að tilgreina villur í öruggum 
boðskiptum: 

‘66 88’ sannprófun dulkóðaðrar prófsummu brást, 

‘69 87’ vantar gagnahluti sem vænst er í öruggum boðskiptum, 

‘69 88’ gagnahlutir öruggra boðskipta eru ekki réttir. 

CSM_027 Ef ökuritakortið skilar stöðubætum án gagnahluta með öruggum boðskiptum eða með gagnahlut með öruggum 
boðskiptum með villu í verður skráningarhluti ökurita að hætta við lotuna. 



Nr. 9/424  24.2.2005EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

5.3. Reiknirit til að reikna dulkóðaðar prófsummur 

CSM_028 Dulkóðaðar prófsummur eru búnar til með því að nota venjuleg MAC í samræmi við ANSI X9.19 með DES: 

— upphafsstig: upphaflegi athugunarbálkurinn y0 er E(Ka, SSC). 

— raðstig: athugunarbálkarnir y1, ..., yn eru reiknaðir með því að nota Ka. 

— lokastig: dulkóðaða prófsumman er reiknuð út frá síðasta athugunarbálki yn eins og hér segir: E(Ka, D(Kb, yn)), 

þar sem E() merkir dulkóðun með DES, og D() merkir dulráðningu með DES. 

Fjögur mikilvægustu bæti dulkóðuðu prófsummunar eru flutt 

CSM_029 Meðan á ferlinu við samþykkt lykils stendur skal sendiraðarteljarinn (SSC) frumstilltur á: 

Upphafs SSC: Rnd3 (þau 4 bæti sem eru léttvægust) || Rnd1 (þau 4 bæti sem eru léttvægust). 

CSM_030 Sendiraðarteljarinn skal hækkaður um einn í hvert skipti og áður en MAC er reiknað út (þ.e. sendiraðarteljarinn fyrir 
fyrstu skipunina er Initial SSC + 1, sendiraðarteljarinn fyrir fyrsta svarið er Initial SSC + 2). 

Eftirfarandi mynd sýnir útreikning á venjulegu MAC: 
 

 
 

 
5.4. Reiknirit til að reikna dulmálstexta fyrir gagnahluti sem leynd hvílir yfir 

CSM_031 Dulmálstextar eru reiknaðir með því að nota TDEA í TCBC-vinnsluham í samræmi við tilvísanir (TDES) og (TDES-
OP) og þar sem núllvigurinn er upphaflegi gildisbálkurinn. 

Eftirfarandi mynd sýnir notkun lykla í TDES: 
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6. AÐFERÐ VIÐ STAFRÆNA UNDIRSKRIFT VIÐ NIÐURFLUTNING GAGNA 

CSM_032 Sérnota, tölvustýrði búnaðurinn (IDE) geymir gögn sem móttekin eru frá búnaði (skráningarhluta ökurita eða korti) í 
einni niðurflutningslotu úr einni gagnaskrá. Þessi skrá verður að innihalda vottorðin MSi.C og EQT.C. Þessi skrá 
inniheldur stafrænar undirskriftir gagnabálka eins og tilgreint er í samskiptareglum við niðurflutning gagna í 
7. viðbæti. 

CSM_033 Stafrænar undirskriftir á niðurfluttum gögnum skulu nota stafrænt undirskriftarkerfi með viðbæti þannig að unnt sé að 
lesa niðurflutt gögn án ráðningar ef þess er óskað. 

6.1. Undirskrift útbúin 

CSM_034 Að útbúa undirskrift með búnaðinum skal vera samkvæmt undirskriftakerfinu ásamt viðbætinum sem skilgreindur er í 
tilvísun (PKCS1) með SHA-1 tætiaðgerðinni: 

Undirskrift = EQT.SK[´00´ || ´01´ || PS || ´00´ || DER(SHA-1(Data))] 

PS-fyllingarstrengur áttunda með gildinu ´FF´ þannig að lengdin er 128. 

DER(SHA-1(M)) er dulkóðun á kennimerki reikniritsins fyrir tætiaðgerðina og tætigildið yfir í ASN.1-gildi af 
gerðinni DigestInfo (aðgreindar kóðunarreglur): 

‘30’||’21’||’30’||’09’||’06’||’05’||’2B’||’0E’||’03’||’02’||’1A’||’05’||’00’||’04’||’14’||Tætigildi. 

6.2. Sannprófun undirskriftar 

CSM_035 Sannprófun gagnaundirskriftar niðurfluttra gagna skal vera samkvæmt undirskriftakerfinu ásamt viðbætinum sem 
skilgreindur er í tilvísun (PKCS1) með SHA-1-tætiaðgerðinni. 

Sannprófandinn verður að þekkja sjálfstætt (og treysta) evrópska dreifilyklinum EUR.PK. 

Eftirfarandi tafla sýnir samskiptareglurnar sem sérnota, tölvustýrði búnaðurinn (IDE) sem ber eftirlitskort í sér getur 
fylgt til að sannprófa heilleika gagna sem flutt eru niður og geymd á ytri geymslumiðlum (ESM). Eftirlitskortið er 
notað til að dulráða stafrænar undirskriftir. Í þessu tilviki má ekki framkvæma aðgerðina í sérnota, tölvustýrða 
búnaðinum. 

Búnaðurinn, sem hefur flutt niður og skrifað undir gögnin sem á að greina, er merktur með EQT.  
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