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             REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) NR. 68/2009                  2010/EES/50/02 

frá 23. janúar 2009 

um níundu 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), einkum 1. mgr. 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 eru settar 
fram tækniforskriftir fyrir smíði, prófun, uppsetningu og 
skoðun skráningarbúnaðar í ökutækjum í flutningum á 
vegum. 

2) Að teknu sérstöku tilliti til heildaröryggis kerfisins og 
beitingar þess í tengslum við ökutæki sem falla undir 
gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 3821/85 skal bæta 
tilteknum tækniforskriftum við 1. viðauka B við hana, 
svo að hægt sé að setja upp skráningarbúnað, sem er í 
samræmi við þann viðauka, í ökutæki í flokki M1 og N1. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 18. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum 1. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 er 
breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi skilgreining bætist við í I. kafla: 

„rr) „aðlögunarbúnaður“: hluti af skráningarbúnaði sem 
gefur frá sér merki sem gefur til kynna hraða ökutækis 
og/eða ekna vegalengd og sem er: 

— eingöngu settur upp og notaður í ökutækjum í 
flokki M1 og N1 (eins og þau eru skilgreind í 
II. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE) sem 
eru fyrst tekin í notkun á tímabilinu 1. maí 2006 til 
31. desember 2013, 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2009, bls. 3. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 143/2009 frá 4. desember 
2009 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 12, 11.3.2010, bls. 37. 

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

— settur upp þar sem ekki er hægt með vélrænum 
hætti að setja upp neina aðra fyrirliggjandi gerð 
hreyfinema sem að öðru leyti uppfyllir ákvæði 
þessa viðauka og ákvæði í viðbætum 1 til 11 við 
hann, 

— settur upp á milli skráningarhluta ökuritans og þess 
staðar þar sem boð um hraða/vegalengd eru 
mynduð í sambyggðum nemum eða annars konar 
skilflötum. 

Að því er skráningarhluta ökuritans varðar, er virkni 
aðlögunarbúnaðarins sú sama og ef hreyfinemi, sem 
uppfyllir ákvæði þessa viðauka og ákvæði í viðbætum 1 til 
11 við hann, hefði verið tengdur við skráningarhluta 
ökuritans. 

Notkun aðlögunarbúnaðar af þessu tagi í ökutækjum, sem 
lýst er að framan, skal gera kleifa uppsetningu og rétta 
notkun skráningarhluta ökurita, sem uppfyllir allar 
kröfurnar í þessum viðauka. 

Að því er slík ökutæki varðar teljast kaplar, 
aðlögunarbúnaður og skráningarhluti ökurita til 
skráningarbúnaðar.“ 

2. Í stað kröfu 250 í 2. lið V. kafla komi eftirfarandi: 

„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 „k 
= ... púls/km“, 

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

— stærð hjólbarða, 

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

— sá hluti ökutækisins þar sem aðlögunar-
búnaðurinn er settur upp, ef slíkur er til staðar, 

— sá hluti ökutækisins þar sem hreyfineminn er 
settur upp, ef hann er ekki tengdur við 
gírkassann eða ef ekki er verið að nota 
aðlögunarbúnað, 

— lýsing á lit kapalsins á milli 
aðlögunarbúnaðarins og þess hluta ökutækisins 
sem sendir honum púlsa, 

— raðnúmer innbyggða hreyfinemans í aðlögunar-
búnaðinum.“ 

3. Í 2. lið V. kafla bætist eftirfarandi krafa við: 

„— 250a. 

— Uppsetningarplötu fyrir ökutæki sem eru með 
aðlögunarbúnað eða ökutæki þar sem hreyfineminn er 
ekki tengdur við gírkassa skal festa á þegar uppsetning 
á sér stað. Að því er varðar öll önnur ökutæki skal festa 
uppsetningarplötur með nýju upplýsingunum þegar 
skoðun sem á sér stað eftir uppsetningu fer fram.“ 

4. Eftir 11. viðbæti bætist textinn í viðauka þessarar 
reglugerðar við sem 12. viðbætir. 

2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda 6 mánuðum eftir birtingardag. 

 

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

Gjört í Brussel 23. janúar 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio Tajani 

varaforseti. 

 

 
 
 
 
 
.
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1. SKAMMSTAFANIR OG TILVÍSUNARSKJÖL 

1.1. Skammstafanir 

TBD To Be Defined (verður ákveðið síðar) 

VU Vehicle Unit (skráningarhluti ökurita) 

1.2. Viðmiðunarstaðlar 

ISO 16844-3 Road vehicles – Tachograph systems – Part 3: Motion sensor interface 

2. ALMENNIR EIGINLEIKAR OG AÐGERÐIR AÐLÖGUNARBÚNAÐARINS 

2.1. Almenn lýsing á aðlögunarbúnaðinum 

ADA_001 Aðlögunarbúnaðurinn skal sjá tengdum skráningarhluta ökurita fyrir öruggum hreyfigögnum sem sýna 
stöðugt hraða ökutækisins og ekna vegalengd. 

Aðlögunarbúnaðurinn er eingöngu ætlaður fyrir þau ökutæki sem krafist er að hafi skráningarbúnað í 
samræmi við þessa reglugerð. 

Hann skal eingöngu settur upp og notaður í þeim gerðum ökutækja sem falla undir skilgreiningu í lið rr 
þar sem ekki er hægt að setja upp neina aðra fyrirliggjandi gerð hreyfinema sem að öðru leyti uppfyllir 
ákvæði þessa viðauka og ákvæða í viðbætum 1 til 11 við hann. 

Aðlögunarbúnaðurinn skal ekki tengdur með vélrænum skilfleti við hreyfanlegan hluta ökutækisins, 
eins og krafist er í 10. viðbæti þessa viðauka (lið 3.1), heldur skal tengja við hraða-/vegalengdarpúlsa 
sem eru myndaðir í sambyggðum nemum eða annars konar skilflötum. 
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ADA_002 Gerðarviðurkenndur hreyfinemi (skv. ákvæðum þessa viðauka, VIII. þáttur — Gerðarviðurkenning 
skráningarbúnaðar og ökuritakorta) skal settur upp í hlífinni utan um aðlögunarbúnaðinn, sem skal 
einnig hýsa púlsbreyti sem flytur innkomandi púlsana í innbyggða hreyfinemann. Innbyggði 
hreyfineminn skal sjálfur vera tengdur við skráningarhluta ökuritans þannig að skilflöturinn milli 
skráningarhlutans og aðlögunarbúnaðarins uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í ISO 16844-3 

 

2.2. Aðgerðir 

ADA_003 Aðgerðir aðlögunarbúnaðarins skulu vera eftirfarandi : 

— skilflatatenging og aðlögun innkomandi hraðapúlsa, 

— flutningur innkomandi púlsa í innbyggða hreyfinemann, 

— allar aðgerðir innbyggða hreyfinemans sem láta skráningarhluta ökutækisins í té örugg hreyfigögn. 

2.3. Öryggi 

ADA_004 Ekki skal veita öryggisvottun samkvæmt sameiginlegu öryggismarkmiðunum fyrir hreyfinema, sem 
skilgreind eru í 10. viðbæti þessa viðauka. Í stað þeirra skulu gilda þær kröfur sem tengjast öryggi og 
tilgreindar eru í lið 4.4 í þessum viðbæti. 

 

3. KRÖFUR FYRIR SKRÁNINGARBÚNAÐ ÞEGAR AÐLÖGUNARBÚNAÐUR ER SETTUR UPP 

Kröfurnar í þessum og eftirfarandi köflum tilgreina hvernig skilja ber kröfurnar í þessum viðauka þegar 
aðlögunarbúnaður er notaður. Númer viðeigandi kröfu er gefið upp innan sviga. 

ADA_005 Skráningarbúnaðurinn í öllum ökutækjum sem eru búin aðlögunarbúnaði verður að uppfylla öll ákvæði 
þessa viðauka, nema kveðið sé á um annað í þessum viðbæti. 

ADA_006 Þegar aðlögunarbúnaður er sett upp felur skráningarbúnaðurinn í sér kapla, aðlögunarbúnaðinn (í stað 
hreyfinema) og skráningarhluta ökurita (001). 

ADA_007 Greiningu á sértilvikum og/eða bilunum í skráningarbúnaðinum er breytt sem hér segir: 

— sértilvikið „straumrof“ er ræst af skráningarhluta ökuritans, þegar hann er ekki í kvörðunarham, í 
hvert sinn sem straumur rofnar til innbyggða hreyfinemans og straumrofið varir lengur en 200 
millisekúndur (066), 

— sérhvert rof á straumi til aðlögunarbúnaðarins, sem varir 200 millisekúndur eða lengur, skal hafa í 
för með sér jafn langt straumrof til innbyggða hreyfinemans. Framleiðandi aðlögunarbúnaðarins 
skal skilgreina viðmiðunarmörkin fyrir straumrof til búnaðarins, 

— sértilvikið „villa í hreyfigögnum“ skal ræst af skráningarhluta ökuritans þegar rof verður á eðlilegu 
gagnaflæði milli innbyggða hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans og/eða við villu sem varðar 
heilleika gagna eða sannvottun gagna meðan gagnaskipti eiga sér stað á milli innbyggða 
hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans (067), 

— sértilvikið „tilraun til öryggisbrots“ skal ræst af skráningarhluta ökuritans við öll önnur sértilvik 
sem hafa áhrif á öryggi innbyggða hreyfinemans þegar hann er ekki í kvörðunarham (068), 

— sértilvikið „bilun í skráningarbúnaði“ skal ræst af skráningarhluta ökuritans, þegar hann er ekki í 
kvörðunarham, við allar bilanir í innbyggða hreyfinemanum (070). 

ADA_008 Þær bilanir, sem skráningarbúnaðurinn getur greint, skulu vera þær bilanir sem tengjast innbyggða 
hreyfinemanum (071). 

ADA_009 Kvörðunaraðgerð skráningarhluta ökuritans skal gera kleift að tengja innbyggða hreyfinemann 
sjálfkrafa við skráningarhluta ökuritans (154, 155). 

ADA_010 Hugtökin „hreyfinemi“ eða „nemi“ í öryggismarkmiðunum fyrir skráningarhluta ökurita í 10. viðbæti 
við þennan viðauka vísa til innbyggða hreyfinemans. 
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4. KRÖFUR UM SMÍÐI OG VIRKNI AÐLÖGUNARBÚNAÐAR 

 

4.1. Skilflatatenging og aðlögun innkomandi hraðapúlsa 

ADA_011 Skilflötur aðlögunarbúnaðarins skal taka við púlsum sem gefa til kynna hraða ökutækisins og ekna 
vegalengd. Rafmagnseiginleikar innkomandi púlsa eru sem hér segir: Verður ákveðið síðar af 
framleiðanda. Stillingar, sem eingöngu eru aðgengilegar framleiðanda aðlögunarbúnaðarins og 
viðurkenndu verkstæði sem framkvæmir uppsetningu aðlögunarbúnaðarins, skulu gera kleift að tengja 
með réttum hætti ílagsskilflöt aðlögunarbúnaðarins og ökutækið, ef við á. 

ADA_012 Ílagsskilflötur aðlögunarbúnaðarins á að geta, ef við á, margfaldað eða deilt í tíðni púlsanna í 
innkomandi hraðapúlsunum með föstum stuðli, sem aðlagar merkið að gildi á bili k-stuðulsins sem 
skilgreint er í þessum viðauka (4 000 til 25 000 púlsar/km). Aðeins framleiðandi aðlögunarbúnaðarins 
og viðurkennd verkstæði sem setja hann upp mega forrita þennan fasta stuðul. 

 

4.2. Flutningur innkomandi púlsa til innbyggða hreyfinemans 

ADA_013 Innkomandi púlsarnir, sem hefur hugsanlega verið breytt eins og lýst er að ofan, skulu fluttir í 
innbyggða hreyfinemann þannig að hver innkomandi púls er skynjaður af hreyfinemanum. 

 

4.3. Innbyggður hreyfinemi 

ADA_014 Innbyggði hreyfineminn skal örvaður með púlsunum og þannig gert kleift að mynda hreyfigögn sem 
gefa nákvæma mynd af hreyfingu ökutækisins, eins og ef hann væri tengdur með vélrænum skilfleti 
við hreyfanlegan hluta ökutækisins. 

ADA_015 Skráningarhluti ökuritans skal nota auðkennisgögn innbyggða hreyfinemans til að auðkenna 
aðlögunarbúnaðinn (077). 

ADA_016 Litið skal svo á að gögn um uppsetningu, sem geymd eru í innbyggða hreyfinemanum, séu gögn um 
uppsetningu aðlögunarbúnaðarins (099). 

 

4.4. Öryggiskröfur 

ADA_017 Hlífin utan um aðlögunarbúnaðinn skall vera hönnuð þannig að ekki sé unnt að opna hana. Hún skal 
vera innsigluð þannig að auðvelt sé að greina ef átt hefur verið við hlífina (t.d. með því að skoða hana, 
sjá ADA_035). 

ADA_018 Ekki má vera unnt að fjarlægja innbyggða hreyfinemann úr aðlögunarbúnaðinum án þess að rjúfa 
innsigli hlífarinnar utan um aðlögunarbúnaðinn, eða rjúfa innsigli á milli nemans og hlífarinnar (sjá 
ADA_035). 

ADA_019 Aðlögunarbúnaðurinn skal tryggja að hreyfigögn geti einungis verið unnin og fengin úr ílagi 
aðlögunarbúnaðarins. 

 

4.5. Gæðakröfur 

 

ADA_020 Aðlögunarbúnaðurinn skal vera að fullu starfhæfur á hitastigi á sviðinu (verður ákveðið síðar af 
framleiðanda, háð staðsetningu uppsetningar) (159). 

ADA_021 Aðlögunarbúnaðurinn skal vera að fullu starfhæfur við rakastig frá 10% til 90% (160). 

ADA_022 Aðlögunarbúnaðurinn skal varin gegn því að yfirspenna myndist, að umskautun verði í rafstraumi og 
að skammhlaup verði (161). 

ADA_023 Aðlögunarbúnaðurinn skal uppfylla ákvæði tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2006/28/EB (*) um 
aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 72/245/EBE að því er varðar rafsegulsviðssamhæfi og 
skal varinn gegn rafstöðuafhleðslu og spennubreytingum (162). 

 

4.6. Smíðaefni 

 

ADA_024 Aðlögunarbúnaðurinn skal uppfylla kröfur um verndarflokk (verður ákveðið síðar af framleiðanda, háð 
staðsetningu uppsetningar) (164, 165). 

ADA_025 Hlífin utan um aðlögunarbúnaðinn skal vera í gulum lit.  

 
(*) Stjtíð. ESB L 65, 7.3. 2006, bls. 27 
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4.7. Merkingar 

ADA_026 Upplýsingaplata skal fest við aðlögunarbúnaðinn og á henni skal tilgreina eftirfarandi (169): 

— nafn og heimilisfang framleiðanda aðlögunarbúnaðarins, 

— hlutanúmer framleiðanda og framleiðsluár aðlögunarbúnaðarins, 

— gerðarviðurkenningarmerki aðlögunarbúnaðarins eða skráningarbúnaðarins ásamt 
aðlögunarbúnaðinum, 

— dagsetning uppsetningar aðlögunarbúnaðarins, 

— verksmiðjunúmer ökutækisins sem aðlögunarbúnaðurinn hefur verið settur í. 

 

ADA_027 Upplýsingaplatan skal einnig tilgreina eftirfarandi (ef það er ekki beinlínis læsilegt utan á innbyggða 
hreyfinemanum): 

— nafn framleiðanda innbyggða hreyfinemans, 

— hlutanúmer framleiðanda og framleiðsluár innbyggða hreyfinemans, 

— viðurkenningarmerki fyrir innbyggða hreyfinemann. 

 

5. UPPSETNING SKRÁNINGARBÚNAÐAR ÞEGAR AÐLÖGUNARBÚNAÐUR ER NOTAÐUR 

5.1. Uppsetning 

ADA_028 Aðlögunarbúnað sem á að setja upp í ökutæki skal aðeins afhenda framleiðendum ökutækja eða 
verkstæðum sem hlotið hafa samþykki lögbærra yfirvalda aðildarríkis og sem hafa heimild til að setja 
upp, virkja og kvarða stafræna ökurita. 

ADA_029 Slík viðurkennd verkstæði, sem setja upp aðlögunarbúnaðinn, skulu stilla ílagsskilflötinn og velja 
deilingarhlutfall ílagsmerkisins (ef við á). 

ADA_030 Slík viðurkennd verkstæði, sem setja upp aðlögunarbúnaðinn, skulu innsigla hlífina utan um búnaðinn. 

ADA_031 Aðlögunarbúnaðurinn skal settur upp eins nálægt þeim hluta ökutækisins sem sendir púlsana og hægt 
er. 

ADA_032 Kaplarnir sem veita straumi í aðlögunarbúnaðinn skulu vera rauður (jákvæð tenging) og svartur 
(jarðtenging). 

 

5.2. Innsiglun 

ADA_033 Eftirfarandi kröfur gilda um innsiglun: 

— hlífin utan um aðlögunarbúnaðinn skal vera innsigluð (sjá ADA_017), 

— hlífin utan um innbyggða hreyfinemann skal innsigluð við hlífina utan um aðlögunarbúnaðinn, nema 
ekki sé unnt að fjarlægja innbyggða nemann án þess að rjúfa innsigli hlífarinnar utan um 
aðlögunarbúnaðinn (sjá ADA_018), 

— hlífin utan um aðlögunarbúnaðinn skal vera innsigluð við ökutækið, 

— tengingin á milli aðlögunarbúnaðarins og búnaðarins sem sendir púlsana skal innsiglaður á báðum 
endum (að því marki sem unnt er). 

 

6. EFTIRLIT, SKOÐUN OG VIÐGERÐIR 

6.1. Reglubundnar skoðanir 

ADA_034 Þegar aðlögunarbúnaður er notaður skal hver reglubundin skoðun (reglubundin skoðun er skoðun í 
samræmi við kröfur 256 til 258 í VI. kafla 1. viðauka B) skráningarbúnaðarins fela í sér eftirfarandi 
eftirlit (257): 

— að aðlögunarbúnaðurinn beri viðeigandi gerðarviðurkenningarmerki, 

— að innsiglin á aðlögunarbúnaðinum og tengingum hans séu órofin, 
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— að aðlögunarbúnaðurinn sé settur upp eins og lýst er á uppsetningarplötunni, 

— að aðlögunarbúnaðurinn sé settur upp eins og tilgreint er af framleiðanda búnaðarins og/eða 
ökutækisins, 

— að það sé leyft að setja upp aðlögunarbúnaðinn í ökutækið sem er skoðað. 

 

7. GERÐARVIÐURKENNING SKRÁNINGARBÚNAÐAR ÞEGAR AÐLÖGUNARBÚNAÐUR ER NOTAÐUR 

 

7.1. Almenn atriði 

ADA_035 Skráningarbúnaður skal lagður fram til gerðarviðurkenningar ásamt aðlögunarbúnaðinum (269). 

ADA_036 Leggja má fram aðlögunarbúnaðinn sér fyrir eigin gerðarviðurkenningu eða fyrir gerðarviðurkenningu 
sem íhlut skráningarbúnaðar. 

ADA_037 Þannig gerðarviðurkenning skal fela í sér virkniprófanir sem varða aðlögunarbúnaðinn. Jákvæðar 
niðurstöður úr hverri þessara prófana eru tilgreindar í viðeigandi vottorði (270). 

 

7.2. Virknivottorð 

ADA_038 Virknivottorð aðlögunarbúnaðar eða skráningarbúnaðar sem hefur að geyma aðlögunarbúnað skal ekki 
afhent framleiðanda búnaðarins fyrr en fengist hafa jákvæðar niðurstöður úr að lágmarki eftirfarandi 
virkniprófununum. 

 

Nr Prófun Lýsing Tengdar kröfur 

1. Stjórnsýsluathugun 

1.1 Upplýsingaskjöl Réttleiki skjala varðandi 
aðlögunarbúnaðinn 

 

2. Sjónræn skoðun 

2.1. Fylgni aðlögunarbúnaðarins við skjölin  

2.2. Auðkenni/merkingar aðlögunarbúnaðarins  ADA_026, 
ADA_027 

2.3. 2.3. Smíðaefni aðlögunarbúnaðarins 163 til 167 ADA_025 

2.4. 2.4. Innsiglun ADA_017, 
ADA_018, 
ADA_035 

3. 3. Virkniprófanir 

3.1. 3.1. Flutningur innkomandi hraðapúlsa í innbyggða 
hreyfinemann 

ADA_013 

3.2. 3.2. Skilflatatenging og aðlögun innkomandi hraðapúlsa ADA_011, 
ADA_012 

3.3. 3.3. Nákvæmni í hreyfimælingu 022 til 026 

4. 4. Umhverfisprófanir 

4.1. 4.1. Prófunarniðurstöður 
framleiðanda 

Prófunarniðurstöður 
umhverfisprófana 
framleiðanda 

ADA_020, 
ADA_021, 
ADA_022, 
ADA_023, 
ADA_024 

5. 5. EMC (rafsegulsviðssamhæfi) 

5.1 5.1. Geislun og næmleiki Sannprófun samræmis við 
tilskipun 2006/28/EB 

ADA_023 

5.2. 5.2. Prófunarniðurstöður 
framleiðanda 

Prófunarniðurstöður 
umhverfisprófana 
framleiðanda 

ADA_023 

 

 


