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 Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/EES/4/35 

frá 23. janúar 2009 

um viðmiðunarreglur um bestu starfsvenjur við framkvæmd að því er varðar eftirlit með 
skráningarbúnaði sem á að fara fram við vegaeftirlit eða á viðurkenndu verkstæði (*) 

 

(tilkynnt með númeri C(2009) 108) 

 

(2009/60/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/22/EB frá 15. mars 2006 um lágmarksskilyrði fyrir 
framkvæmd reglugerða ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) nr. 
3821/85 varðandi félagsmálalöggjöf er varðar 
flutningastarfsemi á vegum og um niðurfellingu á tilskipun 
ráðsins 88/599/EBE (1), einkum 1. mgr. 11. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. í tilskipun 2006/22 skal 
framkvæmdastjórnin setja viðmiðunarreglur um bestu 
starfsvenjur við framkvæmd að því er varðar eftirlit með 
ökutækjum, sem skal vera í höndum eftirlitsmanna, -
annaðhvort við vegaeftirlit eða á athafnasvæði 
fyrirtækja- eða á vegum viðurkennds verkstæðis eða 
ísetningarstofu. 

 

2) Nauðsynlegt er að hafa skráningarbúnað í ökutækjum í 
flutningum á vegum til að skrá aksturs- og hvíldartíma 
ökumanna, en einnig til að tryggja skilvirkt eftirlit þar til 
bærra, eftirlitsaðila í hverju aðildarríki með 
félagsmálalöggjöf er varðar flutninga á vegum. 

 

3) Reglubundnar skoðanir og eftirlit eru nauðsyn eftir að 
skráningarbúnaðurinn hefur verið settur upp, til að 
tryggja að slíkur skráningarbúnaður starfi rétt og 
örugglega og að skráning gagna sé tryggð. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2009, bls. 87. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 143/2009 frá 4. desember 
2009 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 
11.3.2010, bls. 37. 

 (1) Stjtíð. EB L 102, 11.4.2006, bls. 35. 

4) Hins vegar virðast reglubundnar skoðanir og eftirlit ekki 
eiga sér stað nógu oft til að koma í veg fyrir að þeir 
ökumenn og rekstraraðilar, sem leitast við að misnota 
kerfið með tækjum sem ætluð eru til að hagræða gögnum 
eða öðrum svipuðum aðferðum, geri það 

 

5) Rannsóknir og upplýsingar frá sérfræðingum hafa sýnt 
fram á að tilraunir til að svindla á ökuritakerfum hafa 
verið algengar í ökutækjum með hliðrænum ökuritum. 
Svipaðar árásir og ógnir steðja nú að stafræna 
ökuritakerfinu. 

 

6) Sömu rannsóknir sýna að fjöldi aðferða til að hagræða 
gögnum, í því skyni að svindla á ökuritum, eru bæði 
mögulegar og þekktar á sviði flutninga á vegum og á það 
einkum við um stafræna ökuritakerfið. 

 

7) Umferðaröryggi stafar veruleg hætta af þessum 
tilraunum og ógnum og einnig hafa þær óviðunandi 
neikvæð áhrif á sanngjarna samkeppni og félagslegar 
aðstæður ökumanna sem stunda flutninga á vegum. 

 

8) Bætt öryggi stafrænna ökurita samanborið við hliðræna 
ökurita veldur því að auðveldara er að greina ógnir og 
tilraunir til árása á kerfið og í samræmi við það aukast 
líkurnar á að óprúttnir ökumenn og rekstraraðilar séu 
teknir með slíkan búnað og ætti það að vera verulega 
letjandi. 

 

9) Markmið þessara tilmæla er þannig að hvetja og styðja 
aðildarríkin í að innleiða verklagsreglur og aðferðir sem 
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samkvæmt rannsóknum og tæknilegri sérþekkingu á 
þessu sviði auka verulega líkurnar á að hægt sé að koma 
í veg fyrir og greina tilraunir til svika. 

 

10) Í þessum tilmælum eru settar fram bestu starfsvenjur við 
framkvæmd eftirlits, sem komið hafa fram við 
rannsóknir, sem unnar hafa verið í sameiginlegu 
rannsóknarmiðstöðinni. 

 

11) Þessi tilmæli mynda, ásamt fyrirhugaðri tilskipun um 
viðbótarskoðanir í tengslum við vegaeftirlit, pakka með 
ráðstöfunum til framfylgdar lögum, sem ætlað er að bæta 
verulega leit að og varnir gegn tækjum sem ætluð eru til 
að svindla á stafræna ökuritakerfinu. 

 

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessum tilmælum, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 1. mgr. 18. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 
3821/85 (1). 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8. 

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

 

1. Samþykkja skal og beita þeim viðmiðunarreglum um bestu 
starfsvenjur sem settar eru fram í viðaukanum við þessi tilmæli 
varðandi eftirlit með ökutækjum, sem skal vera í höndum 
eftirlitsmanna við vegaeftirlit eða á athafnasvæði fyrirtækja, 
eða í höndum ísetningaraðila eða tæknimanna á verkstæðum, 
sem hlotið hafa samþykki lögbærra yfirvalda aðildarríkis, í því 
skyni að greina og koma í veg fyrir notkun tækja sem ætluð eru 
til að hagræða gögnum í skráningarbúnaði, sem notaður er við 
flutninga á vegum. 

 

2. Beita skal þessum viðmiðunarreglum, eftir því sem við á, í 
tengslum við þær eftirlitsáætlanir hvers aðildarríkis, sem um 
getur í 2. gr. tilskipunar 2006/22/EB. 

 

Gjört í Brussel 23. janúar 2009. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio Tajani 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

 

TILMÆLI UM GAGNRÁÐSTAFANIR SEM AÐILDARRÍKI SKULU SAMÞYKKJA TIL AÐ GREINA OG KOMA 
Í VEG FYRIR NOTKUN TÆKJA SEM ÆTLUÐ ERU TIL HAGRÆÐINGAR Á GÖGNUM 

 

EFNISYFIRLIT 

 

1. KAFLI INNGANGUR 

2. KAFLI SKILVIRKT VEGAEFTIRLIT 

A. Skipulag og búnaður 

B. Aðferðir með tvöfaldar eftirlitsstöðvar þar sem greindur er raunverulegur hraði og akstursvegalengd ökutækja 

C. Aðferðir með einfaldar eftirlitsstöðvar sem byggjast á ítarlegri greiningu á niðurhöluðum gögnum 

D. Aðferðir, þar sem notaðar eru einfaldar eftirlitsstöðvar og sem byggjast á tæknilegu eftirliti með innsiglum 

E. Ökutæki vísað á verkstæði 

F. Athugun á ökutækjum eða gögnum á athafnasvæðum fyrirtækja 

3. KAFLI ÞJÁLFUN OG BESTU STARFSVENJUR 

4. KAFLI SKOÐUN Á VERKSTÆÐI 

A. Lagastoð 

B. Innsigli rofið eða vantar 

C. Greining á gagnaskrám 

D. Eftirlit með pörun hreyfinema og skráningarhluta ökurita 

E. Sérstök málsmeðferð í kjölfar vegaeftirlits 

5. KAFLI SKÝRSLUR VERKSTÆÐA OG ÚTTEKT Á VERKSTÆÐUM 

6. KAFLI LOKAÁKVÆÐI 

 

1. kafli: Inngangur 

 

1.1. Þessi tilmæli framkvæmdastjórnarinnar lýsa því hvað hægt er að hvetja aðildarríki til að gera til að mæta þeirri ógnun 
sem stafar af notkun tækja, sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum í ökuritum, og um leið efla og styðja 
fyrirbyggjandi gagnráðstafanir sem aðildarríki beita gegn þessari ógnun. 

1.2. Það að tæki, sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum og sem eiga að trufla rétta notkun og virkni stafrænna ökurita, 
séu til staðar í ökutækjum, felur í sér eina alvarlegustu ógnina gagnvart ökuritakerfinu. Notkun eða ásetningur um 
notkun slíkra tækja skekkir sanngjarna samkeppni með þeim hætti að óprúttnir rekstraraðilar og ökumenn ná 
ósanngjörnum viðskiptalegum ávinningi og eins hefur það óviðunandi neikvæð félagsleg áhrif á ökumenn, þar sem það 
gerir þeim kleift eða neyðir þá til að aka mun lengri tíma en lög leyfa. Hugsanlegar afleiðingar þessara þátta draga úr 
umferðaröryggi allra vegfarenda, en framkvæmdastjórnin hefur skuldbundið sig til auka það á næstu árum. 

1.3. Enn fremur verða löghlýðnir rekstraraðilar og ökumenn að geta treyst stafræna ökuritanum og eftirlitsaðilar hvers 
aðildarríkis í gervöllu Bandalaginu verða að geta reitt sig á sannvottaðan uppruna og heilleika gagnanna, sem skráð eru 
og geymd í búnaðinum, óháð því hvort þau eru höluð niður og greind úr skráningarhluta ökuritans eða 
ökumannskortinu. Til að tryggja áreiðanleika gagnanna verður að framkvæma reglubundið eftirlit og skoðanir á 
búnaðinum, svo tryggt sé að hann virki og starfi rétt. 
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2. kafli: Skilvirkt vegaeftirlit 

 

A. Skipulag og búnaður 

 

2.1. Eftirlitsmenn skulu hafa yfir að ráða öllum nauðsynlegum búnaði og hafa hlotið rétta þjálfun til að geta haldið uppi 
fullu og skilvirku eftirliti. Þeir ættu a.m.k. að vera með eftirlitskort og viðeigandi tæki til að hala niður gagnaskrám úr 
skráningarhluta ökuritans og ökumannskortinu og geta greint slíkar gagnaskrár og útprent úr skráningarbúnaði af þeirri 
gerð sem lýst er í 1. viðauka B ásamt skráningarblöðum og töflum úr búnaði sem fellur undir 1. viðauka. Eftirlitsmenn 
ættu einnig að hafa yfir að ráða hugbúnaði sem getur greint slík gögn hratt og með sem minnstu óhagræði, þar eð 
viðurkennt er að þegar finna á tæki sem ætluð eru til að hagræða gögnum, er ekki auðvelt að greina útprent við 
vegaeftirlit, vegna stærðar og innihalds sumra skráa sem þarf að prenta. 

2.2. Eftir því sem við verður komið, ættu eftirlitsmenn, hvort sem um er að ræða vegaeftirlit eða eftirlit á athafnasvæði 
fyrirtækis, og hvort sem er við athugun á því hvort farið sé að ákvæðum um aksturstíma, við prófun á aksturshæfni eða 
við annað eftirlit, einnig að geta nýtt þann tíma sem gefst til að prófa rétta virkni og notkun ökuritans og út frá slíkum 
athugunum komið upp um notkun tækja sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum. 

2.3. Í þessu skyni er mælt með að aðildarríki reyni að skipuleggja eftirlit með því hvort tæki til að hagræða gögnum séu í 
ökutækjum, í tengslum við annað eftirlit (eins og t.d. prófun á aksturshæfni, skoðun á hvort farið sé að ákvæðum um 
aksturstíma, o.s.frv.) og að til viðmiðunar séu a.m.k. 10 % af heildarfjölda skoðaðra ökutækja skoðuð með tilliti til þess 
hvort tæki til að hagræða gögnum séu til staðar. Það er aðildarríkjanna að skilgreina viðeigandi aðferðafræði og 
aðstæður fyrir framkvæmd á slíku viðbótareftirliti, en inntakið ætti að endurspegla heildareftirlitsáætlun þeirra hvers 
um sig. 

2.4. Skilvirkt eftirlit má t.d. framkvæma með eftirfarandi aðferðum: 

tvöfaldar eftirlitsstöðvar þar sem greindur er hraði eða akstursvegalengd ökutækja (sjá B), 

einfaldar eftirlitsstöðvar þar sem ítarleg greining á gögnum fer fram (sjá C), 

einfaldar eftirlitsstöðvar þar sem tæknilegt eftirlit fer fram (sjá D). 

2.5. Ef eftirlitsmaður telur að hann hafi safnað nægum sönnunargögnum getur hann vísað ökutækinu á verkstæði til frekari 
prófana (sjá E). 

2.6. Aðildarríki geta að sjálfsögðu beitt viðbótaraðferðum eða öðrum aðferðum við eftirlit með ökutækjum. 

B. Aðferðir með tvöfaldar eftirlitsstöðvar þar sem greindur er raunverulegur hraði og akstursvegalengd ökutækja 

2.7. Hraðamælingar á tilteknum tíma: Þessari aðferð má beita þannig að eftirlitsmenn, sem nota fasta eða færanlega 
myndavél eða hraðabyssu, mæla raunverulegan hraða ökutækisins áður en það er stöðvað við vegaeftirlit á tilteknum 
tíma. Þeir geta svo halað niður sundurliðuðu skrána með hraðaskráningu síðustu 24 klst. úr skráningarhluta ökuritans 
og borið saman hraðann sem skráður var á þessum tilgreinda tíma við þann sem mældur var nokkrum kílómetrum áður. 
Á eftirlitsstöðinni þarf, ef þessari aðferð er beitt, aðeins að bera saman tvær tölur þegar búið er að hala niður 
sundurliðuðu skrána með hraðaskráningu síðustu 24 klst. 

2.8. Eftirlit miðað við fasta vegalengd á tilteknum tíma: Þessari aðferð má beita þannig að eftirlitsstöð er staðsett í þekktri 
fjarlægð frá tilteknum stað, þar sem eftirlitsmenn hafa aðstöðu eða búnað til að skrá tímann þegar auðkennt ökutæki er 
stöðvað eða fer um staðinn (vegatollsmiðar, skráning með myndavél, skýrslur landamæraeftirlits o.s.frv.). Á 
eftirlitsstöðinni geta eftirlitsmenn halað niður sundurliðuðu skrána með hraðaskráningu síðustu 24 klst. úr 
skráningarhluta ökurita og borið með skjótum hætti meðalhraðann, sem skráður er á milli eftirlitsstöðvarinnar og 
tilgreinda staðarins, saman við hraðann sem reiknaður er út frá þekktu fjarlægðinni og tímanum sem þarf til að aka að 
eftirlitsstöðinni. 

2.9. Með báðum aðferðum þurfa eftirlitsmenn á eftirlitsstöðinni aðeins að bera saman tvær tölur þegar þeir eru búnir að 
hala niður sundurliðuðu skrána með hraðaskráningu síðustu 24 klst. og hafa mælt eða reiknað raunverulegan 
meðalhraða. Komi í ljós umtalsverður munur getur það vakið grunsemdir hjá eftirlitsmanni um að hagræðingarbúnaður 
hafi verið notaður. Eftirlitsmaðurinn getur þá vísað ökumanni og ökutæki á verkstæði án þess að þurfa nauðsynlega að 
framkvæma frekari skoðun á staðnum. 

2.10. Um gögn úr ökuritum sem falla undir I. viðauka B gildir að allar skrár, sem halaðar eru niður af eða í gegnum 
skráningarbúnaðinn, verða að vera með viðeigandi stafræna undirskrift, sem upphaflega kemur úr skráningarhluta 
ökuritans eða ökumannskortinu, svo hægt sé að staðfesta sannvottaðan uppruna og heilleika gagnanna, og eftirlitsmenn 
geta einnig athugað hvort þessar upplýsingar hafi líka verið halaðar niður. 
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C. Aðferðir með einfaldar eftirlitsstöðvar sem byggjast á ítarlegri greiningu á niðurhöluðum gögnum 

2.11. Ef verið er að nota tæki sem ætlað er til hagræðingar á gögnum þegar vegaeftirlit fer fram, eða var í notkun þar til 
skömmu fyrir eftirlitið, er hægt að finna vísbendingar um að gögnum hafi verið hagrætt með ýmsum einföldum 
aðferðum. 

2.12. Til að staðfesta grunsemdir um að tæki til að hagræða gögnum sé til staðar, sem myndi réttlæta að eftirlitsmenn grípi til 
allra aðgerða sem þeir telja nauðsynlegar til að finna það, geta þeir: 

— Borið saman upplýsingar um starfsathafnir ökumanns, sem halaðar eru niður af ökumannskortinu og 
skráningarhluta ökuritans, við önnur skjöl í ökutækinu og yfirlýsingar ökumanns. Ósamræmi á milli þessara gagna 
getur orðið til þess að grunsemdir vakni. Í því tilviki getur eftirlitsmaður rannsakað málið nánar. 

— Skoðað skrána um sértilvik og bilanir, sem geymd er í skráningarhluta ökuritans, einkum gögn síðustu 10 daga um: 

— tilraun til öryggisbrots, 

— rof á straumi (lengsta sértilvikið), 

— villu í hreyfigögnum (lengsta sértilvikið), 

— bilun í nema. 

Ef ökumaðurinn getur ekki útskýrt eða rökstutt hvert sértilvik eða bilun getur eftirlitsmaður rannsakað málið 
nánar. 

— Skoðað tæknigagnaskrár sem geymdar eru í skráningarhluta ökurita, einkum: 

— tímastillingargögn, 

— kvörðunargögn (fimm síðustu kvarðanir, heiti verkstæðis og kortanúmer). 

— Síðastnefndu gögnin nýtast vel til að greina hvort of margar kvarðanir hafi átt sér stað, sem gæti verið vísbending 
um að þær hafi verið gerðar með stolnu verkstæðiskorti (eða verkstæðiskorti sem hefur verið tilkynnt glatað). Það 
er mælt með því að eftirlitsmenn athugi hjá yfirvaldinu sem gefur kortið út (1) hver sé staða slíkra verkstæðiskorta 
og hvort þau hafi verið í gildi þegar þau voru notuð til að kvarða skráningarhluta ökuritans. 

2.13. Ef eftirlitsmaður telur enn að eitthvað sé að, þegar búið er að greina öll gögnin sem nefnd eru í liðum 2.14–2.19, getur 
hann halað niður sundurliðuðu skrána með hraðaskráningu síðustu 24 klst. og athugað með hjálp hugbúnaðar hvort 
finna megi óeðlilega breytingu á hröðun ökutækisins og, ef við á, hvort ferðamynstrið sé í samræmi við önnur skjöl í 
ökutækinu og yfirlýsingar ökumanns (fjöldi hléa, hraði í fjalllendi eða þéttbýli ...). Þessar vísbendingar ásamt 
fyrrnefndum gögnum geta gefið tilefni til að grunsemda um að tæki til að hagræða gögnum sé til staðar. 

2.14. Þessi aðferð krefst þess að á eftirlitsstöðinni sé til staðar viðeigandi hugbúnaður, sem getur sýnt læsilegt yfirlit yfir 
þróun hraðabreytinga svo hægt sé að benda nákvæmlega á óeðlilegar breytingar á hraðaaukningu og hraðaminnkun, til 
að draga fram og að almennt vekja sjálfvirkt athygli á: 

— óeðlilegri hraðaaukningu eða hraðaminnkun ökutækis, 

— allri grunsamlegri kvörðun skráningarhluta ökuritans, 

— rof á straumi. 

D. Aðferðir, þar sem notaðar eru einfaldar eftirlitsstöðvar og sem byggjast á tæknilegu eftirliti með innsiglum 

2.15. Þar sem það er hægt og einnig öruggt að gera það getur eftirlitsmaður skoðað innsiglin. Ef innsiglin hafa verið fjarlægð 
eða eru rofin eða skemmd skal biðja ökumanninn að útskýra ástæðu þess. 

 
(1) Nota skal TACHONET til að senda beiðnir til annarra yfirvalda sem gefa út kort. 
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2.16. Ef ökumaðurinn getur lagt fram skriflega yfirlýsingu um ástæður þess, eins og mælt er fyrir um í 4. lið V. kafla 1. 
viðauka, eða 253. kröfu í I. viðauka B í reglugerð (EBE) nr. 3821/85, þá getur eftirlitsmaður krafist þess að 
ökumaðurinn fari á verkstæði og láti endurinnsigla kerfið og endurkvarða búnaðinn. 

2.17. Ef ekki, getur verið um brot að ræða og er þá mælt með að ökumanni ásamt ökutæki sé vísað tafarlaust á viðurkennt 
verkstæði í fylgd eftirlitsmannsins, svo að hægt sé að skoða búnaðinn eins og mælt er fyrir um í 3. kafla hér að neðan. 

E. Ökutæki vísað á verkstæði 

2.18. Ef rökstuddur grunur um að tæki til að hagræða gögnum hafi verið komið fyrir, er enn til staðar eftir vegaeftirlit þar 
sem ofangreindum aðferðum er beitt, getur eftirlitsmaður vísað ökutækinu á viðurkennt verkstæði. Veita mætti 
eftirlitsmönnum eða viðeigandi landsyfirvaldi heimild til að gefa viðurkenndum verkstæðum fyrirmæli um að 
framkvæma tiltekna prófun til að finna tæki til að hagræða gögnum. 

2.19. Með þessum tilteknu prófunum er, í flestum tilvikum, hægt að greina ranga pörun eða tengingu milli hreyfinemans og 
skráningarhluta ökuritans, sem getur verið vísbending um að tæki til að hagræða gögnum sé til staðar. Þessar prófanir 
geta falið í sér (sjá lýsingu í 3. kafla): 

— skoðun á innsiglum og uppsetningarplötum, 

— prófun með viðmiðunarkapli  

— greining á niðurhöluðum gagnaskrám. 

2.20. Ef tæki, sem ætlað er til hagræðingar á gögnum, finnst, hvort sem það hefur verið notað eða ekki, er hægt að fjarlægja 
tækið úr ökutækinu og nota það sem sönnunargagn (en þetta gæti verið tækið sjálft, skráningarhluti ökuritans eða 
íhlutir hans og ökumannskortið). 

2.21. Enn fremur er hægt að krefjast þess að viðurkennd verkstæði skoði einnig hvort skráningarbúnaðurinn: a) starfi rétt, b) 
skrái og geymi gögn rétt, og c) að kvörðunarfæribreytur séu réttar. 

2.22. Að því er varðar ökutæki með skráningarbúnað sem fellur undir I. viðauka B er mælt með að skráningarbúnaðurinn sé 
endurkvarðaður og ný uppsetningarplata sett á, þ.e. þegar búið er að hala niður allar gagnaskrár (með óskaddaðar 
stafrænar undirskriftir) og greina þær og ganga úr skugga um að ekki sé til staðar tæki sem ætlað er til hagræðingar á 
gögnum. Enn fremur er mælt með að viðurkennd verkstæði endurinnsigli kerfið eingöngu undir stjórn 
eftirlitsstofnunar. 

2.23. Þegar búið er að fjarlægja tæki sem ætlað er til hagræðingar á gögnum má skoða skráningarbúnað sem fellur undir 1. 
viðauka með tilliti til réttrar virkni og notkunar, endurkvarða hann og setja á nýja uppsetningarplötu. Mælt er með að 
viðurkennd verkstæði endurinnsigli kerfið eingöngu undir stjórn eftirlitsstofnunar. 

F. Eftirlit með ökutækjum eða gögnum á athafnasvæðum fyrirtækja 

2.24. Mælt er með að lögbær yfirvöld aðildarríkja nýti sér möguleikann á að hafa eftirlit með ökutækjum (og skráningarhluta 
ökurita) og ökumönnum (og ökumannskorti) sem kunna að vera á staðnum þegar eftirlit á athafnasvæði fyrirtækis fer 
fram. 

2.25. Geyma skal gögn sem eru í vörslu fyrirtækis í a.m.k. eitt ár og veita aðgang að þeim til skoðunar þegar eftirlitsmaður 
óskar þess. Það getur því verið hluti af staðlaðri aðferð við eftirlit að eftirlitsmenn skoði sérhvert ökutæki sem þeir 
finna á athafnasvæði fyrirtækis og geri þær prófanir eða noti þau úrræði sem þeir telja nauðsynleg, en haldi um leið 
töfum ökumanna og ökutækja í lágmarki. 

2.26. Við þessar skoðanir á athafnasvæðum fyrirtækja skal gera ráð fyrir þeim möguleika að þar kunni að vera ökutæki og 
skráningarbúnaður, sem falla undir annað hvort I. viðauka eða 1. viðauka B og því þurfa eftirlitsmenn að vera viðbúnir 
aðstæðum og með réttan búnað. 
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SAMANTEKT 

 

FORVARNIR GEGN ÁRÁSUM Á STAFRÆNA ÖKURITA MEÐ VEGAEFTIRLITI EÐA EFTIRLITI Á 
ATHAFNASVÆÐI FYRIRTÆKIS 

Þróa má eftirlitsáætlun í hverju aðildarríki fyrir sig til að stuðla að skilvirku eftirliti með og skoðunum á 
ökutækjum, sem kunna að vera búin tækjum sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum, annað hvort við 
vegaeftirlit eða við skoðun sem fram fer á athafnasvæðum fyrirtækja. 

Eftirlitsmenn, sem hafa nægilega þjálfun og viðeigandi búnað, geta með skjótum hætti halað niður og greint 
gögn úr skráningarhluta ökurita, framkvæmt tafarlaust eftirlit og gert samskonar greiningu á gögnum, sem eru 
á rafrænu formi eða ásamt skráningarblöðum, töflum og útprenti. 

Aðildarríki geta þróað áætlanir sem tryggja að eigi síðar en 2010 verði ökutæki, sem skoðuð eru með tilliti til 
tækja sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum, skoðuð með einni af eftirfarandi aðferðum: 

— tvöfaldar eftirlitsstöðvar þar sem greindur er raunverulegur hraði og akstursvegalengd ökutækja, 

— einfaldar eftirlitsstöðvar með ítarlegri greiningu á niðurhöluðum gögnum, 

— einfaldar eftirlitsstöðvar sem byggjast á tæknilegu eftirliti með innsiglum. 

Til viðmiðunar væri hægt að skoða 10 % af ökutækjum, sem tekin eru til eftirlits (hvort sem það er prófun á 
aksturshæfni, athugun á því hvort farið sé að ákvæðum um aksturstíma, eða annað eftirlit), til að sjá hvort þau 
séu búin tækjum sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum, þótt það sé aðildarríkja að þróa skilvirkustu 
úrræðin, sem skulu skilgreind í áætlunum þeirra. 

Ef nægar vísbendingar finnast til að vekja rökstuddan grun geta eftirlitsmenn vísað ökutæki á viðurkennt 
verkstæði þar sem gerðar eru frekari prófanir. 

Ef tæki til hagræðingar á gögnum finnst, hvort sem ökumaður hefur notað það eða ekki, er mælt með að það 
sé fjarlægt úr ökutækinu og notað sem sönnunargagn, í samræmi við innlendar málsmeðferðarreglur 
viðkomandi aðildarríkis um sönnunargögn. Eftirlitsmenn geta beitt viðeigandi ferlum og viðurlögum þegar 
notkun slíkra tækja hefur verið staðfest, þar eð það felur í sér alvarlegt brot. 

 

 

3. kafli: Þjálfun, búnaður og bestu starfsvenjur 

3.1. Þótt aðildarríki eigi að tryggja að eftirlitsmenn fái nægilega þjálfun til að geta innt verkefni sín af hendi, má einnig 
veita öðrum viðeigandi aðilum þjálfun, en það er bæði hagstætt og mjög æskilegt ef skipulagðar eru gagnkvæmar 
heimsóknir og samstarf eftirlitsmanna milli aðildarríkja, í því skyni að samræma bestu starfsvenjur og skiptast á 
reynslu sem starfsmenn á sviðinu hafa viðað að sér. 

3.2. Eftirlitsmenn skulu hafa fullnægjandi búnað til að þeir geti framkvæmt allt eftirlit sem tengist stafrænum ökuritum. 
Þetta felur í sér að þeir skulu vera með réttu tækin til að geta lesið, prentað og halað niður gögn úr slíkum 
skráningarbúnaði. Aðildarríki geta gert ráðstafanir til að tryggja að nægilegur fjöldi eftirlitsmanna sé með þennan 
búnað. 

3.3. Hægt er að skiptast á upplýsingum um og efla bestu starfsvenjur við greiningu og forvarnir, hvort sem er við 
vegaeftirlit eða á athafnasvæði fyrirtækis (og má t.d. nefna notkun viðmiðunarkapals, eftirlit sem miðast við fasta 
vegalengd, greiningu á óeðlilegu hraðamynstri eða vegalengdum, straumrof, rofin innsigli o.þ.h). 

4. kafli: Skoðun á verkstæði 

Verkstæði og ísetningarstofur eru mikilvægur þáttur í öryggi ökuritakerfisins, hvort sem um er að ræða hliðræna eða stafræna 
ökurita. Samþykki og viðurkenning þeirra þarf að byggjast á skýrum viðmiðunum hvers aðildarríkis, sem staðfesta 
áreiðanleika þeirra og traust. Í þessu skyni er mælt með að aðildarríki tryggi að verkstæði, sem hafa heimild til að setja upp, 
virkja, kvarða, skoða og gera við skráningarbúnað, séu samþykkt, undir reglulegu eftirliti, vottuð og fái tímanlega viðeigandi 
uppfærslur og upplýsingar. Einnig er mælt með að lögbær yfirvöld veiti ísetningarstofum og verkstæðum skýr fyrirmæli og 
leiðbeiningar um skyldur þeirra og ábyrgð, einkum er varðar skilning þeirra á því hlutverki sem þau gegna í heildaröryggi 
kerfisins. Þá er einnig mælt með að þau yfirvöld, sem samþykkja verkstæði og ísetningarstofur, veiti aðildarríkjum, fyrir 
milligöngu framkvæmdastjórnarinnar, nákvæmar og reglulega uppfærðar upplýsingar um merkingar á innsiglum og um öll 
verkstæði á yfirráðasvæðinu og stöðu þeirra. 
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A. Lagastoð 

 

4.1. Að öllu jöfnu þurfa ökutæki að fara á verkstæði til skoðunar þegar: 

a) ökuritinn þarfnast skoðunar í samræmi við viðauka reglugerðar (EBE) nr. 3821/85, 

b) ökutækið fer í árlega prófun á aksturshæfni samkvæmt ákvæðum II. viðauka tilskipunar 96/96/EB, 

c) eftirlitsmenn vísa ökutækinu á verkstæði svo unnt sé að framkvæma ítarlegri skoðun á skráningarbúnaðinum, 

d) gera þarf við eða skipta um skráningarbúnaðinn. 

4.2. Í öllum þessum tilvikum má gefa verkstæðum eða ísetningarstofum fyrirmæli um að ganga úr skugga um það með 
sjónrænni skoðun og efnislegri athugun að skráningarbúnaðurinn sé innsiglaður og að hann sé bæði með 
upplýsingaplötu framleiðandans og uppsetningarplötuna. 

4.3. Lögbært yfirvald aðildarríkis getur einnig reglulega minnt verkstæði á að í hvert sinn sem þau skoða og endurinnsigla 
ökuritakerfin og festa á þau uppsetningarplötu eru þau í reynd að staðfesta að kerfið sé öruggt, að það starfi eðlilega, 
skrái rétt og að við það séu ekki tengd nein tæki, sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum. 

4.4. Þá má einnig minna verkstæði á að þau geti verið að fremja alvarlegt brot ef þau vísvitandi endurinnsigla ökuritakerfið 
án þess að fjarlægja fyrst tæki sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum, sem þau finna sjálf, eða biðja um að tækin séu 
fjarlægð áður en innsiglað er. Komi síðar í ljós að tæki, sem ætlað er til hagræðingar á gögnum, sé til staðar, óháð því 
hvort það hafi verið notað eða ekki, og að verkstæðið hafi endurinnsiglað kerfið og sett á það uppsetningarplötu, þá 
gætu verkstæðið og einstakir ísetningaraðilar hafa gerst sekir um alvarlegt brot. 

4.5. Með tilliti til þess hve verkstæði og ísetningarstofur gegna mikilvægu hlutverki varðandi öryggi kerfisins er mælt með 
að lögbær yfirvöld aðildarríkja íhugi hæfileg viðurlög, sem gætu jafnvel leitt til afturköllunar samþykkis eða heimildar 
til að vinna við ökurita, ef ekki er lengur hægt að treysta verkstæðum. 

4.6. Á hinn bóginn geta aðildarríki minnt verkstæði á að þau hafa rétt til að synja um frekari skoðanir eða kvarðanir ef 
grunur eða vissa er um að ökutæki sé búið tæki sem ætlað er til hagræðingar gögnum. Lögbær yfirvöld geta stutt 
verkstæði ef það fer fram á að tæki, sem ætlað er til hagræðingar á gögnum, sé fjarlægt áður en skoðun er haldið áfram. 
Verkstæði getur alltaf neitað að endurinnsigla skilflatartengingar eða festa á uppsetningarplötu þar til tækið hefur verið 
fjarlægt. 

4.7. Þau aðildarríki, sem telja það viðeigandi, geta óskað eftir að viðurkennd verkstæði tilkynni tilvik á borð við þau sem 
lýst er í liðum 4.4 til 4.6. 

4.8. Á hinn bóginn geta aðildarríki, sem telja ekki viðeigandi að verkstæði sinni þessu, farið fram á það við þau að skýrslur 
um slík tilvik séu geymdar í tiltekinn tíma og afhentar lögbæru yfirvaldi þegar þess er óskað. Þessi tími gæti verið að 
minnsta kosti 24 mánuðir, sem er í samræmi við lágmarkstímann á milli skoðana á búnaðinum. 

4.9. Einnig má minna verkstæði á að ekki sé nóg að fjarlægja tæki sem ætlað er til hagræðingar á gögnum til að leysa 
rekstraraðila eða ökumann undan ábyrgð á broti, þar sem það eru miklar líkur á að gögnum, sem hafa verið skráð í 
skráningarhluta ökuritans eða á einstök ökumannskort, hafi þegar verið hagrætt. Með því að tilkynna ekki þessi tilvik 
gætu verkstæðin sjálf orðið aðilar að broti sem framið er af rekstraraðilum eða ökumönnum og gætu átt von á að sæta 
sömu viðurlögum, ef upp kemst. 

4.10. Samt sem áður geta verkstæði og ísetningarstofur tilkynnt notkun eða tilvist tækja sem ætluð eru til hagræðingar á 
gögnum til lögbærra yfirvalda, sem gætu síðan fyrir sitt leyti íhugað t.d. umbunar- eða hvatakerfi til að hvetja 
verkstæði til að veita upplýsingar sem stuðla að greiningu og forvörnum gegn tækjum sem ætluð eru til að hagræða 
gögnum eða gegn öðrum árásum á kerfið. 

4.11. Eftirfarandi leiðbeiningar og tilmæli eru ekki tæmandi og við vissar aðstæður getur gerst að ekki náist tilætlaður 
árangur með beitingu þeirra (t.d. í þeim tilvikum þar sem ekki er hægt að tengja viðmiðunarkapalinn (liður 1.23) við 
hreyfinemann). Í þeim tilvikum geta aðildarríki þróað aðrar aðferðir sem eru jafn skilvirkar. Þeir aðilar aðrir, sem hafa 
með höndum framkvæmdina, geta deilt með sér upplýsingum um þessar aðferðir. 
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4.12. Þar sem þessar leiðbeiningar varða báðar gerðir ökurita í skilningi reglugerðar (EBE) nr. 3821/85 og viðaukum hennar 
gætu aðildarríki þegar verið komin með aðferðir, verklagsreglur og leiðbeiningar varðandi eftirlit með hliðrænum 
ökuritum og leit að tækjum sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum. Þess vegna skal ekki líta svo á að þessi tilmæli 
framkvæmdastjórnarinnar komi í staðinn fyrir eða dragi úr þeim úrræðum sem þegar eru til staðar, heldur styðji frekar 
við þau, sérstaklega með vísun til stafrænna ökurita, þar sem aðferðirnar geta verið aðrar en markmiðið er hið sama. 
Við þær aðstæður þar sem ráðstafanir vegna eftirlits með hliðrænum ökuritum eru þegar til staðar er mælt með, eftir 
því sem við á, að aukið sé við þær þannig að þær nái einnig til stafrænna ökurita. Þetta á t.d. við um greiðslur til 
verkstæða fyrir sérstök verkefni, sem mælt er fyrir um af eftirlitsmanni, sem hefur vísað ökutæki á viðurkennt 
verkstæði. 

B. Innsigli rofið eða vantar 

4.13. Verkstæði geta alltaf athugað hvort innsigli vantar, er rofið eða skemmt. 

4.14. Ekki má undir neinum kringumstæðum endurinnsigla ökutæki eða setja á það uppsetningarplötu fyrr en kerfið 
fullnægir aftur kröfum reglugerðarinnar. 

4.15. Verkstæði geta skráð í skoðunarskýrslu eða -skrá þegar innsigli vantar og framkvæmt frekari skoðun (t.d. skoðun með 
viðmiðunarkapli) til að tryggja að ekki séu til staðar tæki sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum í ökutækinu. 

4.16. Ef búið er að fjarlægja innsigli, eins og fjallað er um í 4. lið V. kafla I. viðauka og 252. kröfu í I. viðauka B í reglugerð 
(EBE) nr. 3821/85, vegna neyðarástands eða til að setja upp eða gera við hraðatakmörkunarbúnað, þarf að útbúa 
skriflega yfirlýsingu um ástæður þess í hvert sinn sem innsigli er rofið og láta í té lögbæru yfirvaldi. 

4.17. Að öðrum kosti getur verkstæði framkvæmt heildarskoðun með eftirfarandi ráðlögðum aðferðum og gefið lögbæru 
yfirvaldi nákvæma skýrslu um hvað fannst og var gert. 

C. Greining á gagnaskrám 

4.18. Um stafræna ökurita gildir sérstaklega að gögn, sem hægt er að hala niður á verkstæðinu, með stafrænni undirskrift sé 
þess kostur, og sem færð eru í úttektarskýrsluna, skulu samræmast kröfum sem settar eru fram í lið 4.4 (sameiginleg 
öryggismarkmið varðandi hreyfinema) og lið 4.4 (sameiginleg öryggismarkmið varðandi skráningarhluta ökurita) í 10. 
viðbæti við I. viðauka B í reglugerð (EBE) nr. 3821/85. Í 1. viðbæti er að finna tæmandi skrá yfir upplýsingarnar í 
úttektarskýrslunni. 

4.19. Verkstæðið getur einnig halað niður og greint skrána um sértilvik og bilanir, sem geymd er í skráningarhluta ökuritans. 
Til sértilvika og bilana teljast t.d. (sjá einnig tæmandi skrá í 2. viðauka): 

— tilraun til öryggisbrots, 

— sannvottun hreyfinema bregst, 

— óheimil breyting á hreyfinema, 

— óheimil opnun hlífar, 

— sértilvikið straumrof, 

— bilun í nema. 

4.20. Einnig er erfitt að greina notkun á tæki til að hagræða gögnum þegar búið er að fjarlægja það. Hins vegar getur skoðun 
á skránni um sértilvik og bilanir gefið vísbendingar um tilvik þar sem orðið hefur straumrof sem ekki er hægt að gefa 
viðhlítandi skýringar á. Þar að auki getur greining á nákvæma hraðaferlinum gefið vísbendingar um að hraðamerkið sé 
afbrigðilegt. Óeðlileg hraðaminnkun eða hraðaaukning geta verið til marks um að verið sé að kveikja og slökkva á 
tækjum sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum. 

4.21. Í öllum tilvikum geta verkstæði prentað gögn og látið fylgja skoðunarskýrslunni eða -skránni (sjá 4. kafla) og, eftir því 
sem við á, vísað í gögn sem halað er niður með verkstæðiskortinu. 
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4.22. Ef ekki er hægt að hala niður gögn úr skráningarhluta ökuritans með aðstoð verkstæðiskortsins má líta svo á að 
skráningarhluti ökuritans sé bilaður eða ónýtur. Í slíkum tilvikum geta verkstæði reynt að gera við búnaðinn. Ef tilraun 
til viðgerðar ber ekki þann árangur að hægt sé að hala niður gögn skal gefa út vottorð um að ekki sé hægt að hala niður 
gögn og geyma afrit af því með skoðunarskýrslunni. 

4.23. Einnig er mælt með að ökumenn varðveiti vottorð um að ekki sé hægt að hala niður gögn, sem verkstæði lætur þeim í 
té, ef til þess skyldi koma að þeir lendi í skoðun með ökutæki, sem er með bilaðan stafrænan ökurita. Ef ökumaður 
skiptir um ökutæki er jafnframt mælt með að slík vottorð séu varðveitt í ökutækinu þar til flutningafyrirtækið getur 
tekið við vottorðinu sem hluta af skráningarskyldum gögnum og látið gera við búnaðinn. 

D. Eftirlit með pörun hreyfinema og skráningarhluta ökurita 

4.24. Komi í ljós að gögn um sértilvik, eins og lýst er í fyrri lið, hafi komið fyrir síðan síðasta skoðun átti sér stað getur 
verkstæðið borið saman auðkennisgögn hreyfinemans sem tengdur er við gírkassann við auðkennisgögn hreyfinemans 
sem skráður er í skráningarhluta ökuritans. 

4.25  Notkun viðmiðunarkapals er skilvirk aðferð til að prófa hvort ákveðnar gerðir tækja til að hagræða gögnum hafi verið 
settar í ökutækið. Viðmiðunarkaplinum er stungið í samband aftan á skráningarhluta ökuritans og hinn endinn er 
tengdur við hreyfinemann. Ef hreyfineminn í gírkassanum hefur ekki verið paraður við skráningarhluta ökuritans fæst 
sértilvikið „villa í hreyfigögnum“ eða nemabilun. Þessi villuboð geta verið vísbending um tæki til að hagræða gögnum 
sé til staðar. Komi þetta sértilvik upp er hægt að leita að földum tækjum í ökutækinu. 

4.26. Einnig má, meðan eftirlit fer fram, taka hreyfinemann úr sambandi og fjarlægja. Ef ekki hefur verið átt við 
ökuritakerfið birtast villuboð (hreyfinema vantar). Ef þessi villuboð birtast ekki er það vísbending um annan falinn 
hreyfinema eða annars konar rafeindatæki sem ætlað er til hagræðingar á gögnum. 

4.27. Þó skal bent á að áður en notaðar eru aðferðir með viðmiðunarkapli verða tæknimenn á verkstæði (eða skoðunarmenn) 
að setja verkstæðiskort sitt í tækið svo það fáist skýring á hvers vegna „sértilvikið straumrof“ hafi verið skráð í skrána 
um sértilvik og bilanir í skráningarhluta ökuritans. Sé það ekki gert getur það gefið rangar vísbendingingar við síðari 
skoðun um að ökumaður eða rekstraraðili hafi reynt að spilla öryggi hreyfinemans. 

4.28. Þótt það sé ekki alltaf hægt má einnig bera merkingar á hreyfinemanum á gírkassanum saman við auðkennisgögn 
paraða hreyfinemans, sem skráður er í skráningarhluta ökuritans. Verkstæði geta því gert eftirfarandi: 

— borið saman upplýsingarnar sem skráðar eru á uppsetningarplötunni og upplýsingarnar í skráningarhluta ökuritans. 
Ef ósamræmi er í upplýsingunum má tilkynna það eftirlitsyfirvaldi aðildarríkis og skrá tilvikið á skoðunarskýrslu 
og -skrá. 

— borið saman kenninúmerið sem prentað er utan á hreyfinemann og upplýsingarnar í skráningarhluta ökuritans. Ef 
þess gerist þörf má nota rafrænt prófunartæki til að athuga rafrænt auðkenni hreyfinemans. Ef misræmi er á 
auðkennum má gera ráð fyrir að tæki sem ætlað er til hagræðingar á gögnum sé til staðar. Þetta má tilkynna 
eftirlitsyfirvöldum aðildarríkis og skrá tilvikið á skoðunarskýrslu og -skrá. 

E. Sérstakar verklagsreglur í kjölfar vegaeftirlits 

4.29. Eftirlitsmenn geta vísað grunsamlegu ökutæki á verkstæði. Í þessum tilvikum geta eftirlitsmenn fyrst gefið verkstæðum 
og ísetningarstofum fyrirmæli um að hala niður allar gagnaskrár úr skráningarhluta ökuritans. Til þessara skráa teljast 
yfirlitskráin, nákvæmar upplýsingar um hraða, tæknigögn og skrá um sértilvik og bilanir. Viðeigandi stafrænar 
undirskriftir verða að fylgja þessum skrám. 

4.30. Hægt er að framkvæma ítarlega skoðun á skráðum gögnum og einnig með tæknilegum úrræðum (viðmiðunarkapall, 
skoðun á innsiglum o.s.frv.). 

4.31. Ef vart verður verulegs ósamræmis, en tæki til að hagræða gögnum finnst ekki, mætti álykta að slíkur búnaður hafi 
verið í notkun en síðan fjarlægður. Í slíkum tilvikum ætti skoðunarmaður að tilkynna það til stofnunarinnar um 
samræmingu eftirlitsaðgerða, skv. 2. gr. tilskipunar 2006/22/EB og/eða stofnunarinnar um samráð innan Bandalagsins, 
skv. 7. gr. sömu tilskipunar, ef ökutækið er skráð í öðru aðildarríki. Þetta getur leitt til frekari rannsóknar á ökutækjum 
fyrirtækisins.
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5. kafli: Skýrslur verkstæða og úttektir á verkstæðum 

5.1. Verkstæði geta gert skoðunarskýrslu fyrir hverja skoðun ökutækis, þar sem krafist er skoðunar á skráningarbúnaði, 
hvort sem skoðunin telst til reglubundinnar skoðunar eða er gerð að sérstakri kröfu lögbærs, innlends yfirvalds 
viðkomandi aðildarríkis. Einnig geta þau fært allar skoðunarskýrslurnar í skrá. 

5.2. Verkstæðið getur varðveitt skoðunarskýrsluna í a.m.k. tvö ár frá skráningu hennar og afhent lögbæru, innlendu 
yfirvaldi viðkomandi aðildarríkis allar skoðunar- og kvörðunarskrár fyrir tímabilið, sé þess krafist. 

5.3. Niðurstöður skoðunar hjá viðurkenndum verkstæðum (skráning þegar innsigli er rofið, skemmt eða vantar, ef 
uppsetningaplötu vantar, ófullnægjandi skráning eða ósamræmi milli upplýsinga í skráningarhluta ökuritans og 
hreyfinemanum, tæki til hagræðingar á gögnum finnst, afrit af skránni um sértilvik og bilanir og öll önnur viðeigandi 
útprent) geta verið liður í reglubundinni skýrslugerð og lögbær yfirvöld aðildarríkja eru hvött til að tryggja að svo sé. 

5.4. Aðildarríki geta litið svo á að ef verkstæði skilar ekki rétt útfylltum skoðunarskýrslum hafi það brotið gegn reglunum 
og geti það leitt til þess að viðurkenning verkstæðisins verði afturkölluð. 

5.5. Aðildarríki geta gert úttekt á skoðunarskýrslum og -skrám verkstæða a.m.k. annað hvert ár. Slíkar úttektir geta falið í 
sér úrtakskönnun á skoðunarskýrslum sem tengjast skoðun og kvörðun stafrænna ökurita. Einnig má skoða 
verkstæðiskort og sækja reglulega úr þeim gögn til að tryggja að gögn tapist ekki eða að skrifað sé yfir þau. 

SAMANTEKT 

 

FORVARNIR GEGN ÁRÁSUM Á STAFRÆNA ÖKURITA VIÐ SKOÐUN Á VERKSTÆÐI 

Þegar aðildarríki viðurkenna verkstæði og skoða þau með reglubundnum hætti skulu þau sjá til þess 
að starfsfólk þeirra hafi nægilega þjálfun og aðgang að öllum nauðsynlegum búnaði sem þarf til að 
hala niður gögn og framkvæma tilteknar prófanir. 

Lögbært yfirvald getur gefið verkstæðum fyrirmæli um að endurinnsigla ekki stafrænan ökurita þar 
sem fundist hefur tæki til að hagræða gögnum nema það hafi verið fjarlægt og búið sé að 
endurkvarða ökuritann þannig að hann skrái rétt. Einnig getur lögbært yfirvald veitt verkstæði 
fyrirmæli um að fjarlægja uppsetningarplötuna. 

Eftirlit verkstæðis getur falist í eftirfarandi: 

— eftirlit með ástandi innsigla, uppsetningarplötu og plötu framleiðanda, 

— greining á niðurhöluðum gögnum, einkum skránni um sértilvik og bilanir, 

— prófun með viðmiðunarkapli, eftir því sem við á. 

Verkstæði geta skráð í skoðunarskýrslu ef innsigli vantar eða þau eru skemmd og látið útprent af 
niðurhöluðum gögnum fylgja skýrslunni. Gera má skoðunarskýrslurnar aðgengilegar 
landsyfirvöldum í tvö ár. 

Reglubundið eftirlit aðildarríkja með verkstæðum getur falið í sér úttekt á verklagsreglum við 
skoðun, þ.m.t. úrtakskönnun á skoðunarskýrslum. 

Aðildarríki geta séð til þess að verkstæði tilkynni lögbæru yfirvaldi þegar þau verða vör við tæki til 
að hagræða gögnum, eða vart verður verulegs ósamræmis sem bendir til notkunar tækis til 
hagræðingar á gögnum, sem búið er að fjarlægja. 

Í þessum tilvikum og þegar ökutæki er skráð í öðru aðildarríki geta aðildarríkin tilkynnt það 
stofnuninni sem fer með samráð innan Bandalagsins svo að hægt sé að gera frekari rannsóknir á 
ökutækjum viðkomandi fyrirtækis. 
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6. kafli: Lokaákvæði 

 

6.1. Leit að tækjum sem ætluð eru til hagræðingar á gögnum í ökuritakerfinu og forvarnir gegn þeim er viðvarandi 
verkefni, sem krefst stöðugrar árvekni. Samhliða tækniþróun þróast einnig ógnirnar og aðferðirnar sem beitt er gegn 
kerfinu. Því hafa allir aðilar sem tengjast öryggi ökuritakerfisins hlutverki að gegna, hvort sem það eru eftirlitsmenn, 
viðurkennd verkstæði og ísetningarstofur eða lögmætir og löghlýðnir rekstraraðilar og ökumenn. 

6.2. Á landsvísu skal hvetja aðildarríki til að safna eins miklum upplýsingum og unnt er, að þróa eigin áætlanir um úrræði 
gegn þessum ógnum og styðja vel við skipti á upplýsingum um þessi málefni. Nýjar eða öðruvísi ógnir eða tilraunir til 
að svindla á kerfinu skal tilkynna framkvæmdastjórninni. 

6.3. Framkvæmdastjórnin mun á vettvangi Bandalagsins halda áfram að endurmeta stöðuna og beitingu reglna og leita eftir 
stuðningi og samstarfi allra aðildarríkja og hagsmunaaðila. 

 

 
 

 


