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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið og 
sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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) Samkvæmt 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85 skal 
skráningarbúnaður í ökutækjum í flutningum á vegum, 
að því er varðar smíði, prófun, uppsetningu og notkun, 
uppfylla kröfurnar í I. viðauka, I. viðauka B og II. viðauka 
við þá reglugerð.

2) Í 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85 kemur fram að 
aðildarríki skuli veita öllum gerðum stafrænna ökurita 
gerðarviðurkenningu sem eru í samræmi við þær kröfur 
sem mælt er fyrir um í I. viðauka B við þá reglugerð.

3) Samkvæmt 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85 skal 
skráningarbúnaður settur upp og notaður í viðeigandi 
ökutækjum sem eru skráð í aðildarríki.

4) Í I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 eru settar 
fram tækniforskriftir fyrir smíði, prófun, uppsetningu og 
skoðun stafrænna ökurita.

5) Nauðsynlegt er að aðlaga tækniforskriftirnar í I. viðauka 
B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 að tækniframförum til 
þess að bæta og efla stafræna ökurita í því skyni að draga 
úr stjórnsýsluálagi á iðnaðinn og til að flutningsaðilar og 
eftirlitsaðilar í hverju aðildarríki fái öruggar upplýsingar 
um aksturs- og hvíldartíma.

6) Þessi reglugerð kemur ekki í veg fyrir að aðildarríki 
veiti gerðarviðurkenningu fyrir búnað sem uppfyllir 
kröfurnar sem mælt er fyrir um í reglugerðinni, jafnvel 
fyrir gildistökudag hennar, þannig að markaðssetja megi 
öruggari skráningarbúnað hraðar. Þessi reglugerð kemur 
ekki í veg að aðildarríki gerðarviðurkenni hugbúnað sem 
uppfærir stafræna ökurita, sem fyrir eru, svo þeir uppfylli 
kröfur reglugerðarinnar.

7) Í þessari reglugerð er þess ekki krafist að skipt sé um 
rétt starfandi stafrænan ökurita sem settur var upp fyrir 
gildistöku reglugerðarinnar.

8) Framleiðendur stafrænna ökurita hafa lýst því yfir að allur 
aðgangur að hugverkaréttindum, sem gætu verið hluti af 
nauðsynlegum búnaði, verði veittur öllum aðilum með 
sanngjörnum og réttmætum skilyrðum, án mismununar 
og samkvæmt gagnkvæmum skilmálum.

9) Til að auðvelda gagnkvæma viðurkenningu á einstökum 
gerðarviðurkenndum íhlutum og til að tryggja að nýir 
framleiðendur stafrænna ökurita, eða íhluta slíkra rita, séu 
ekki hindraðir í að koma inn á markaðinn, er nauðsynlegt 
að koma á beitingu alþjóðlegra staðla fyrir tæknilega 
skilfleti milli mismunandi íhluta.

10) Fjölga skal fyrirtækislásum til að auðvelda flutningsaðilum 
og fyrirtækjum að uppfylla skuldbindingar sínar 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB 
frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýsinga (2).

11) Til að tryggja rétta framkvæmd og eftirlit með ökutækjum 
og til að auðkenna ökumenn skal taka upp umfangsmeira 
stafamengi í stafræna ökurita.

REGLUGERÐ	FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR	(ESB)	nr.	1266/2009

frá	16.	desember	2009

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

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2009, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2010 frá 10. 
desember 2010 um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17, 
31.3.2011, bls. 7.

(1) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8 (2) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
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12) Til að auðvelda iðnaði, framleiðendum og 

eftirlitsaðilum auðkenningu á núverandi framleiðendum 
á markaði og til að hægt sé að greina á milli landa og 
viðeigandi kóða, sem byggðir eru á táknum sem notuð 
eru á ökutækjum í ferðum milli landa, eins og sett er 
fram í Vínarsamningi Sameinuðu þjóðanna um umferð 
á vegum frá 1968, skal rannsóknarstofan, sem er ábyrg 
fyrir prófunum á rekstrarsamhæfi, halda viðeigandi 
skrár og birta þær á opinberri vefsíðu. 

13) Í því skyni að aðstoða flutningafyrirtæki á vegum við að 
uppfylla lagaskyldu sína um að geyma viðeigandi 
upplýsingar er varða framfylgd skal komið á 
sameiginlegum forskriftum fyrir prófun á pappír fyrir 
útprent, sem nota skal þegar gerðarviðurkenning er 
veitt. 

14) Til að draga úr stjórnsýsluálagi, og þ.a.l. kostnaði sem 
lagður er á rekstraraðila og ökumenn við notkun 
stafrænna ökurita, skal einfalda ákvæði er varða 
uppsetningu, virkjun, kvörðun og skoðun á búnaðinum 
og beina þeim sérstaklega að þeim ökutækjum sem 
notuð eru við akstur og falla undir reglurnar um 
aksturstíma eins og þær eru settar eru fram í reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 frá 15. 
mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða 
félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á 
vegum (3). 

15) Við reglubundnar skoðanir eða við önnur tækifæri þar 
sem þörf er á eftirliti, kvörðun, viðgerð eða skoðun á 
skráningarbúnaðinum skulu verkstæði prófa hvort í 
búnaðinum sé eða hafi verið notuð tæki til hagræðingar 
á gögnum og stofna og geyma skrá um slík tilvik, að 
meðtöldum tilvikum þar sem innsigli vantar eða er 
rofið. 

16) Sjálfvirka skráningu hraðabrota skal eingöngu gera með 
stafrænum ökurita ökutækja í flokkum M2, M3, N2 eða 
N3, eins og þeir eru skilgreindir eru í II. viðauka 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 
5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á 
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á 
kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem 
ætlaðar eru í slík ökutæki (4). 

17) Í kjölfar skýrslunnar frá Sameiginlegu 
rannsóknarmiðstöðinni (Report on the Attacks to 
Security of the Digital Tachograph and on the Risk 
Associated With the Introduction of Adaptors to be 
fitted into Light Vehicles) skal vernda boðskipti 
rafrænna gagna á milli upptaka hreyfingar ökutækisins 
og hreyfinemans gegn óheimilum breytingum, svo sem

 ________________  

(3)  Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1. 
(4)  Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 

með notkun segla, og einnig skal staðfesta gögn um 
hreyfingar ökutækis með öðrum, óháðum, innri og ytri 
upplýsingagjöfum. 

18) Að því er varðar heilleika og áreiðanleika stafræna 
ökuritakerfisins er nauðsynlegt að tryggja að 
ökuritakort, sem gefin eru út fyrir ökumenn, séu 
einkvæm. Til að koma í veg fyrir að ökumenn sæki um 
eða hafi til umráða fleiri en eitt gilt kort skal koma á 
rafrænum gagnaskiptum milli aðildarríkja. 

19) Notendaskil fyrir handvirkar færslur um starfsathafnir, 
þegar ökumenn hafa verið fjarri ökutæki sínu og hafa á 
því tímabili ekki getað skráð starfsathafnir sínar á 
ökumannskort sitt, skulu gerð einfaldari og skýrari. 

20) Það er gagnlegt fyrir ökumenn að fá birtar valkvæðar 
viðbótarupplýsingar á skjá stafræna ökuritans og að geta 
falið viðvaranir um að ökutækinu sé ekið utan 
gildissviðs. 

21) Stytta skal tímann sem það tekur að hala niður gögnum 
frá skráningarbúnaðinum með endurbótum á 
tæknilegum skilflötum. 

22) Nauðsynlegt er að koma á viðbúnaðaráætlun til að 
tryggja samfelldni gerðarviðurkenningarferlisins að því 
er varðar ökuritabúnað í því skyni að viðhalda 
áreiðanleika kerfisins þar eð þær öryggisaðferðir sem nú 
eru notaðar eru að verða úreltar. 

23) Til að tryggja að hægt sé að ákvarða akstursmynstur og 
„sanna“ akstursskráningu við vegaeftirlit skal einfalda 
útreikning aksturstíma og námundun tímabila 
starfsathafna við eina mínútu. 

24) 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. 

25) Því ber að breyta reglugerð (EBE) nr. 3821/85 til 
samræmis við þetta. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 er 
breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 
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2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. október 2011. Hins vegar skulu liðir 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 
12.3, 12.4 og 13 í viðaukanum gilda frá 1. október 2012 og liðir 7.2, 7.3 og 7.5 skulu gilda frá þeim degi er hún 
öðlast gildi. 

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

Gjört í Brussel 16. desember 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti 
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VIÐAUKI 

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

1. BREYTINGAR Á I. KAFLA (SKILGREININGAR) 

1.1 Í stað skilgreiningarinnar í f-lið komi eftirfarandi: 

„f) „Kvörðun“: Uppfærsla eða staðfesting á breytum ökutækis sem á að geyma í gagnaminninu. Breytur 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). 

Uppfærsla eða staðfesting sem á aðeins við um alheimstíma (UTC) skal teljast leiðrétting á tíma en ekki 
kvörðun, að því tilskildu að það sé ekki í mótsögn við kröfu 256. 

Þegar skráningarbúnaður er kvarðaður skal nota verkstæðiskort.“ 

1.2 Í stað skilgreiningarinnar í l-lið komi eftirfarandi: 

„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, hala niður og prenta upplýsingarnar sem eru geymdar í 
skráningarbúnaðinum sem þetta fyrirtæki hefur læst eða sem hefur ekki verið læst af neinu fyrirtæki.“ 

1.3 Í stað skilgreiningarinnar í s-lið komi eftirfarandi: 

„s) „Niðurhal [áður niðurflutningur] gagna“: 

Afrit, ásamt stafrænni undirskrift, af gagnaskrám, í heild eða að hluta, sem geymt er í gagnaminni ökutækis eða 
í minni ökuritakorts, þegar þessi gögn eru nauðsynleg til að staðfesta samræmi við ákvæðin sem sett eru fram í 
reglugerð (EB) nr. 561/2006. 

Framleiðendur skráningarhluta stafrænna ökurita og framleiðendur búnaðar sem er hannaður og ætlaður til að 
hala niður gagnaskrám skulu gera hæfilegar ráðstafanir til að tryggja að niðurhal slíkra gagna sé gert þannig að 
flutningafyrirtæki eða ökumenn verði fyrir sem minnstum töfum. 

Við niðurhal má ekki breyta geymdum gögnum eða þurrka þau út. Niðurhal sundurliðuðu skrárinnar með 
hraðaskráningu kann að vera óþarfi til að staðfesta samræmi við reglugerð (EB) nr. 561/2006, en má nota í 
öðrum tilgangi, t.d. við rannsókn slysa.“ 

1.4 Eftirfarandi málsgrein bætist við 1. nmgr. við skilgreiningarnar í n-lið og p-lið: 

„Nota má aðrar aðferðir við að reikna út samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé í stað þessara skilgreininga ef þær 
eru orðnar úreltar vegna uppfærslna á annarri viðeigandi löggjöf.“ 

2. BREYTINGAR Á II. KAFLA (ALMENNIR EIGINLEIKAR) 

2.1 Eftirfarandi ný krafa bætist við á eftir kröfu 001: 

„Krafa 001a Skilflöturinn milli hreyfinema og skráningarhluta ökurita skulu samræmast ISO-staðli 16844-3:2004, 
Cor 1:2006.“ 

2.2 Kröfu 010 er breytt sem hér segir: 

— Þriðji undirliður falli brott. 

— Í stað síðasta undirliðar komi eftirfarandi: 

„Aðgerðin „niðurhal gagna“ er ekki aðgengileg í skráningarham (nema eins og kveðið er á um í kröfu 150), 
nema þ egar gögnum er halað niður af ökumannskorti þ egar ekkert annað kort er sett í skráningarhluta 
ökuritans.“ 
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2.3 Í stað annars undirliðar í kröfu 011 komi eftirfarandi: 

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

3. BREYTINGAR Á III. KAFLA (AÐGERÐIR OG KRÖFUR) 

3.1 Eftirfarandi krafa bætist við á eftir kröfu 019: 

„Krafa 019a Til að greina hvort hreyfigögnum hafi verið hagrætt skal staðfesta upplýsingar frá hreyfinemanum með 
hreyfigögnum ökutækis sem fengin eru frá einum eða fleiri upplýsingagjöfum sem eru óháðir hreyfinemanum.“ 

 

3.2 Í stað kröfu 028 komi eftirfarandi: 

 „Krafa 028 Nota skal dagsetningu og tíma sem miðast við alheimstíma þegar gögn (skráningar, gagnaskipti) í 
skráningarbúnaðinum eru dagsett og fyrir öll útprent sem tilgreind eru í „Útprent“ í 4. viðbæti.“ 

 

3.3 Í stað kröfu 029 komi eftirfarandi: 

 „Krafa 029 Til að hægt sé að sýna staðartíma skal vera mögulegt að breyta tímamismuninum sem skjárinn sýnir 
um hálfa klukkustund í senn. Ekki skal leyfa neinn annan tímamismun en neikvæð eða jákvæð margfeldi af hálfri 
klukkustund.“ 

 

3.4 Krafa 040 falli brott. 

3.5 Í stað kröfu 038, 041 og 042 komi eftirfarandi: 

 „Krafa 038 Litið skal svo á að fyrsta breyting á starfsathöfn yfir í HVÍLD eða TILTÆKILEIKA 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).“ 

 „Krafa 041 Fyrir tiltekna almanaksmínútu skal líta svo á að öll mínútan hafi farið í AKSTUR ef skráð starfsathöfn, 
bæði á mínútunni næst á undan og mínútunni næst á eftir, er AKSTUR.“ 

 „Krafa 042 Ef um er að ræða almanaksmínútu, þar sem AKSTUR á sér ekki stað samkvæmt fyrri kröfu 041, 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).“ 

 

3.6 Eftirfarandi komi í stað krafna 050, 050a og 050b: 

 „Krafa 050 Það skal vera mögulegt að færa inn staði þar sem akstursdagur hefst og/eða endar með skipunum í 
valmyndunum. Ef fleiri en ein slík færsla á sér stað á sömu almanaksmínútu skal aðeins skrá síðustu færslur um þá 
staði þar sem akstursdagur hefst og endar, sem skráðar eru á þessum tíma.“ 

„Krafa 050a  Við ísetningu ökumannskorts (eða verkstæðiskorts), og einungis á þeim tíma, skal 
skráningarbúnaðurinn leyfa handvirkar færslur um starfsathafnir. Það skal vera hægt að skrá handvirkar færslur, ef 
þess gerist þörf, þegar ökumannskort (eða verkstæðiskort) sem ekki hefur verið notað áður, er sett í í fyrsta skiptið. 

  Handvirkar færslur um starfsathafnir skulu skráðar á staðartíma og dagsetningu tímabeltisins (hliðrun frá 
alheimstíma), sem skráningarhluti ökuritans hefur verið stilltur á.  

Við ísetningu ökumannskorts eða verkstæðiskorts skal minna korthafann á: 

 – hvaða dag og hvenær dags hann tók kortið síðast úr skráningarbúnaðinum. 

 – Valkvætt: tímamismunur staðartíma sem skráningarhluti ökuritans er stilltur á. 

Það skal vera hægt að skrá starfsathafnir, með eftirfarandi takmörkunum: 

 – Tegund starfsathafnar skal vera VINNA, TILTÆKILEIKI eða HLÉ/HVÍLD. 

– Upphafs- og lokatími hverrar starsathafnar skal eingöngu vera innan tímabilsins frá því kortið var síðast tekið úr 
til yfirstandandi ísetningar. 
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Starfsathafnir skulu ekki skarast í tíma. 

Aðferðin við handvirka skráningu á starfsathöfnum skal fela í sér eins mörg samfelld þrep og nauðsynleg eru fyrir 
skráningu á tegund, upphafs- og lokatíma hverrar starfsathafnar. Fyrir sérhvern hluta tímabilsins frá síðustu úrtekt 
korts fram til yfirstandandi ísetningar þess skal korthafi eiga þess kost að gefa ekki upp neina starfsathöfn. 

Við handvirka færslu sem tengist ísetningu korts skal korthafinn, ef við á, eiga þess kost að skrá: 

 – stað, þar sem fyrri akstursdegi lauk, og viðkomandi tíma (ef hann var ekki skráður við síðustu úrtekt kortsins), 

 – stað, þar sem núverandi akstursdagur hófst, og viðkomandi tíma. 

Ef staðsetning er sett inn skal hún skráð á viðkomandi ökuritakort. 

Rjúfa skal handvirkar færslur: 

 – ef kortið er tekið úr eða 

 – ef ökutækið er á ferð og kortið er í raufinni fyrir ökumannskortið. 

Rjúfa má af fleiri ástæðum, t.d. ef tiltekinn tími er liðinn þar sem notandinn er aðgerðalaus. Ef handvirkar færslur 
eru rofnar skal skráningarbúnaðurinn fullgilda allar fullgerðar færslur varðandi stað og tíma sem þegar hafa verið 
gerðar (sem eru með ótvíræðar upplýsingar um stað og tíma, eða tegund starfsathafnar, upphafs- og lokatíma). 

Ef annað ökumanns- eða verkstæðiskort er sett í á meðan skráðar eru handvirkar færslur um starfsathafnir vegna 
korts sem sett var í áður skal handvirkum færslum fyrir fyrra kortið vera lokið áður en handvirkar færslur hefjast 
fyrir seinna kortið. 

Korthafinn skal eiga þess kost að skrá handvirkar færslur með a.m.k. eftirfarandi aðferðum: 

Skrá starfsathafnir handvirkt eftir tímaröð, frá síðustu úrtekt korts til yfirstandandi ísetningar þess. 

Stilla skal upphafstíma fyrstu starfsathafnar á tíma úrtektar kortsins. Fyrir hverja færslu sem fylgir í kjölfarið skal 
upphafstíminn vera forstilltur þ annig að hann komi strax á eftir lokatíma fyrri færslu. Velja skal tegund 
starfsathafnar og lokatíma fyrir hverja starfsathöfn. 

Þessum aðgerðum lýkur þegar lokatími handskráðrar færslu starfsathafnar er sá sami og ísetningartími kortsins. 
Skráningarbúnaðurinn getur þá valið að gera korthafanum kleift að breyta öllum handskráðum færslum um 
starfsathafnir þar til þær eru fullgildar með vali á sérskipun. Að því loknu eru allar slíkar breytingar útilokaðar.“ 

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

Ef aðstæðurnar „UTAN GILDISSVIÐS“ hafa verið opnaðar skal koma í veg fyrir eftirfarandi sértilvik og viðvaranir: 

 – Akstur án viðeigandi korts, 

– viðvaranir í tengslum við samfelldan aksturstíma.“ 

 

3.7 Í stað kröfu 065 komi eftirfarandi: 

„Krafa 065 Þetta sértilvik kemur upp við hvert hraðabrot. Þessi krafa á 
aðeins við um ökutæki sem falla undir flokk M2, M3, N2 eða N3, eins og skilgreint er í II. viðauka tilskipunar 
2007/46/EB um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra.“ 
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3.8 Eftirfarandi texti bætist við á eftir kröfu 067: 

„9.9a.Sértilvikið „ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis“ 

Krafa 067a Þetta sértilvik kemur einnig upp þegar núll-hraðamæling er í mótsögn við hreyfigögn frá a.m.k. einum 
óháðum upplýsingagjafa í meira en eina órofna mínútu. 

Krafa 067b Í þeim tilvikum, þar sem skráningarhluti ökuritans getur tekið við eða gert grein fyrir hraðagildum frá 
utanaðkomandi, óháðum upplýsingagjafa hreyfigagna, getur þetta sértilvik einnig komið upp, ef þessi hraðagildi eru 
í marktækri mótsögn við þau gögn sem útfærð eru frá hraðamerki hreyfinemans í meira en eina mínútu.“ 

 

3.9 Í kröfu 094 bætist eftirfarandi lína við á eftir sértilvikinu „villa í hreyfigögnum“: 

 

Ósamræmi í 
hreyfigögnum ökutækis 

— 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. 

 

3.10 Í stað kröfu 104 komi eftirfarandi: 

„Krafa 104 Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem varða síðustu 255 
fyrirtækjalæsingar. 

— dagsetningu og tíma læsingar, 

— dagsetningu og tíma opnunar, 

— númer fyrirtækiskorts og útgáfuaðildarríki,  

— heiti fyrirtækis og heimilisfang. 

 

Litið skal svo á að gögn sem áður voru læst með læsingu, sem fjarlægð hefur verið úr minni vegna ofangreindrar 
takmörkunar, séu ekki læst.“ 

3.11  Eftirfarandi krafa bætist við á eftir kröfu 109a: 

„Krafa 109b Ekki skal geyma sértilvikið „ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis“ á ökumanns- og 
verkstæðiskortunum.“ 

 

3.12 Í stað kröfu 114a komi eftirfarandi: 

„Krafa 114a Skjárinn skal styðja öll rittákn sem tilgreind eru 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).“ 

 

3.13 Í stað kröfu 121 komi eftirfarandi: 

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

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

— vinnuham, 

— yfirstandandi starfsathöfn ökumanns og yfirstandandi starfsathöfn aðstoðarökumanns. 

Upplýsingar sem varða ökumanninn: 

— yfirstandandi, samfelldur akstur og yfirstandandi uppsöfnuð hlé, ef yfirstandandi starfsathöfn er AKSTUR,
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—  yfirstandandi lengd þ essarar starfsathafnar (frá þ ví að hún var valin) og yfirstandandi, uppsöfnuð hlé, ef 
yfirstandandi starfsathöfn er ekki AKSTUR.“ 

 

3.14 Í stað kröfu 127 komi eftirfarandi: 

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

— alheimstíma og dagsetningu og tímamismun staðartíma, 

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

— 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. 

Valkvætt: 

— yfirstandandi lengd starfsathafnar aðstoðarökumanns (frá því að hún var valin), 

— uppsafnaðan aksturstíma ökumanns í yfirstandandi viku, 

— uppsafnaðan aksturstíma ökumanns á yfirstandandi akstursdegi, 

— uppsafnaðan aksturstíma aðstoðarökumanns á yfirstandandi akstursdegi.“ 

3.15  Í stað kröfu 133a komi eftirfarandi: 

„Krafa 133a Prentarinn skal styðja öll rittáknin sem tilgreind eru í „Stafamengi“ í 4. kafla í 1. viðbæti.“ 

 

3.16 Í stað kröfu 136 komi eftirfarandi: 

„Krafa 136  Pappírinn fyrir útprent, sem notaður er í skráningarbúnaðinum, skal bera viðeigandi 
gerðarviðurkenningarmerki og upplýsingar um þá tegund eða þær tegundir skráningarbúnaðar sem heimilt er að nota 
hann fyrir.“ 

 

3.17 Eftirfarandi kröfur bætast við á eftir kröfu 136: 

„Krafa 136a Útprent skulu vera auðlæsileg og auðgreinanleg við eðlileg geymsluskilyrði, að því er varðar ljósstyrk, 
raka og hita, í a.m.k. tvö ár. 

Krafa 136b  Pappírinn fyrir útprent skal að lágmarki uppfylla þær forskriftir fyrir prófun sem skilgreindar eru á 
vefsetri rannsóknarstofunnar sem tilnefnd er til að framkvæma prófun á rekstrarsamhæfi, eins og sett er fram í kröfu 
278. 

Krafa 136c  Sérhver breyting eða uppfærsla á ofangreindum forskriftum skal aðeins gerð eftir að tilnefnd 
rannsóknarstofa hefur haft samráð við framleiðanda gerðarviðurkennds skráningarhluta stafræns ökurita ásamt 
gerðarviðurkenningaryfirvöldum.“ 

 

3.18 Í stað kröfu 141 komi eftirfarandi: 

„Krafa 141 Skráningarbúnaðurinn skal vara ökumanninn við þegar hann fer yfir hámark samfellds aksturstíma og 
innan 15 mínútna áður en til þess kemur.“ 
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3.19 Í stað kröfu 145 komi eftirfarandi: 

„Krafa 145 Í síðara tilvikinu skal skráningarbúnaðurinn bera táknið „T“.“ 

 

3.20 Eftirfarandi krafa bætist við á eftir kröfu 161: 

„Krafa 161a Hreyfinemar skulu annaðhvort: 

—  bregðast við segulsviði sem truflar greiningu á hreyfingu ökutækis. Í þe im tilvikum skráir og geymir 
skráningarhluti ökuritans bilun í nema (krafa 070), eða 

vera með skynjara sem er varinn eða ónæmur fyrir segulsviðum.“ 

 

4. BREYTINGAR Á V. KAFLA (UPPSETNING) 

4.1 Eftirfarandi málsliður bætist við kröfu 239: 

„Takmarka má afhendingu hluta í skráningarbúnaðinn er varða öryggi meðan á öryggisvottun stendur.“ 

 

4.2   Í stað kröfu 243 komi eftirfarandi: 

„Krafa 243 Framleiðendur ökutækja eða ísetningarstofur skulu virkja uppsetta skráningarbúnaðinn í síðasta lagi 
áður en ökutækið er notað innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 561/2006.“ 

 

4.3 Í stað kröfu 248 og kröfu 249 komi eftirfarandi: 

„Krafa 248 Þegar uppsetningu er lokið skal kvörðun fara fram. Fyrsta kvörðunin felur ekki nauðsynlega í sér 
innfærslu skráningarnúmers ökutækis ef viðurkennda verkstæðið, sem á að framkvæma þessa kvörðun, þekkir það 
ekki. Við þessar aðstæður og á þessum tíma eingöngu skal eiganda ökutækisins vera kleift að skrá skráningarnúmer 
ökutækisins með ökutækiskorti sínu áður en ökutækið er notað innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 561/2006 (t.d. 
með því að gefa nauðsynlegar skipanir með viðeigandi valmynd í notendaskilum skráningarhluta ökutækisins). (1) 
Einungis skal vera hægt að uppfæra eða staðfesta þessa færslu með verkstæðiskorti.“ 

„Krafa 249 Eftir að skráningarbúnaðurinn hefur verið skoðaður við uppsetningu skal uppsetningarplatan fest á 
skráningarbúnaðinn, þannig að hún sjáist greinilega og auðvelt sé að komast að henni. Í þeim tilvikum þar sem það 
er ekki hægt skal festa plötuna á B-stoðina þannig að hún sjáist greinilega. Í þeim ökutækjum sem eru ekki með B-
stoð skal festa uppsetningarplötuna á dyrakarminn ökumannsmegin í ökutækinu og skal hún í öllum tilvikum sjást 
greinilega. 

Eftir hverja skoðun, sem viðurkennd ísetningarstofa eða verkstæði framkvæmir, skal setja nýja plötu í stað þeirrar 
sem fyrir var.„ 

 

4.4 Í stað sjötta undirliðar í kröfu 250 komi eftirfarandi: 

„hvaða dag einkennisstuðull ökutækisins og virkt ummál hjólbarðanna voru mæld,“ 

 

4.5 Eftirfarandi krafa bætist við á eftir kröfu 250: 

„Krafa 250a  Eingöngu má nota viðbótarplötu í ökutækjum í flokkum M1 og N1, sem eru búin aðlögunarbúnaði 
í samræmi við reglugerð (EB) nr. 68/2009 (2) og þar sem ekki er hægt að geyma allar nauðsynlegar upplýsingar sem 
lýst er í kröfu 250. Í þeim tilvikum skulu a.m.k. síðustu fjórir undirliðirnir, sem lýst er í kröfu 250, koma fram á 
viðbótarplötunni. 

Ef þessi viðbótarplata er notuð skal festa hana við hliðina á aðalplötunni, sem lýst er í kröfu 250, og skal hún vera 
með eins vörn. Á viðbótarplötunni skal einnig koma fram nafn, heimilisfang eða viðskiptaheiti viðurkenndrar 
ísetningarstofu eða verkstæðis sem framkvæmir uppsetninguna og dagsetning uppsetningarinnar.“ 

 

5. BREYTINGAR Á VI. KAFLA (SKOÐUN) 

5.1 Kröfu 257 er breytt sem hér segir:  

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2009, bls. 3. 



Nr. 55/44  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.10.2011 
    

Í stað fjórða undirliðar komi „— hvort uppsetningarplatan, eins og hún er skilgreind í kröfu 250, og 
upplýsingaplatan, eins og hún er skilgreind í kröfu 169, séu áfestar“ og eftirfarandi undirliður bætist við: „— að það 
séu engin tæki til hagræðingar á gögnum tengd við búnaðinn.“ 

5.2 Eftirfarandi kröfur bætast við á eftir kröfu 257: 

„Krafa 257a Ef eitthvert sértilvikanna sem talin eru upp í 9. hluta III. kafla (Greining á sértilvikum og/eða bilunum) 
hefur komið til síðan síðasta skoðun fór fram og framleiðendur ökurita og/eða landsbundin yfirvöld telja að það setji 
öryggi búnaðarins mögulega í hættu, skal verkstæðið: 

a) gera samanburð á auðkennisgögnum hreyfinemans sem tengdur er við gírkassann og auðkennisgögnum paraða 
hreyfinemans, sem skráður er í skráningarhluta ökuritans, 

b) athuga hvort upplýsingunum sem skráðar eru á uppsetningarplötunni og upplýsingunum sem skráðar eru í 
skráningarhluta ökuritans beri saman, 

c) athuga hvort raðnúmer og viðurkenningarnúmer hreyfinemans, ef þau eru prentuð utan á hreyfinemann, beri 
saman við upplýsingarnar sem skráðar eru í skráningarhluta ökuritans.“ 

„Krafa 257b Verkstæði skulu greina frá niðurstöðum í skoðunarskýrslum sínum er varða rofin innsigli eða tæki sem 
ætluð eru til að hagræða gögnum. Verkstæði skulu varðveita þessar skýrslur í a.m.k. tvö ár og afhenda lögbæru 
yfirvaldi þegar þess er óskað.“ 

 

6. BREYTINGAR Á VII. KAFLA (ÚTGÁFA KORTS) 

6.1 Eftirfarandi krafa bætist við á eftir kröfu 268: 

„Krafa 268a  Aðildarríki skulu skiptast á gögnum með rafrænum hætti til að tryggja að ökumannskort fyrir 
ökurita, sem þau gefa út, séu aðeins til í einu eintaki. 

Lögbær yfirvöld aðildarríkja geta einnig skipst á gögnum á rafrænu formi þegar framkvæmt er eftirlit með 
ökumannskortum á vegum eða á athafnasvæðum fyrirtækja til þess að ganga úr skugga um að ökumannskort séu 
aðeins til í einu eintaki og séu tæk.“ 

 

7. BREYTINGAR Á VIII. KAFLA (GERÐARVIÐURKENNING) 

7.1 Nýr málsliður bætist við fyrstu málsgreinina í „almenn atriði“ í 1. hluta: 

„Sérhver framleiðandi skráningarhluta ökurita getur óskað eftir gerðarviðurkenningu fyrir íhluti sína með sérhverri 
gerð hreyfinema og öfugt, að því tilskildu að hver íhlutur uppfylli kröfu 001a.“ 

 

7.2 Á eftir kröfu 274 er eftirfarandi kröfum bætt við: 

„Krafa 274a  Í því undantekningartilviki að öryggisvottunaryfirvald synjar um vottun á nýjum búnaði á grundvelli 
þess að öryggisaðferðir séu úreltar skal gerðarviðurkenning þó veitt, en aðeins í þessu tiltekna undantekningartilviki, 
ef ekki eru fyrir hendi aðrar lausnir sem uppfylla þessa reglugerð.“ 

„Krafa 274b Í því tilviki skal hlutaðeigandi aðildarríki án tafar upplýsa framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um 
það og hún skal hefja aðgerðir innan tólf almanaksmánaða frá því að gerðarviðurkenning var veitt til að tryggja að 
öryggi sé komið aftur á upprunalegt stig.“ 

 

7.3 Eftirfarandi krafa bætist við á eftir kröfu 275: 

„Krafa 275a  Framleiðendur skulu láta í té viðeigandi sýni af gerðarviðurkenndum vörum og tengdum skjölum sem 
rannsóknarstofur, sem tilnefndar hafa verið til að gera virkniprófanir, hafa óskað eftir innan eins mánaðar frá því að 
beiðnin er lögð fram. Aðilinn sem leggur fram þessa beiðni skal bera allan kostnað sem hlýst af beiðninni. 
Rannsóknarstofur skulu gæta trúnaðar í meðferð viðkvæmra viðskiptaupplýsinga.“ 

 

7.4 Eftirfarandi krafa bætist við á eftir kröfu 277: 

„Krafa 277a  Í virknivottorði sérhvers íhlutar skráningarbúnaðar skal einnig koma fram gerðarviðurkenningarnúmer 
allra annarra gerðarviðurkenndra, samhæfðra íhluta skráningarbúnaðar.“ 
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7.5 Í stað kröfu 281 komi eftirfarandi: 

„Krafa 281 Rannsóknarstofan skal ekki gera neinar prófanir á rekstrarsamhæfi fyrir skráningarbúnað eða 
ökuritakort sem hefur ekki verið veitt öryggisvottorð og virknivottorð, nema í þeim undantekningartilvikum sem lýst 
er í kröfu 274a.“ 

 

8. BREYTINGAR Á 1. VIÐBÆTI (GAGNALÝSINGASAFN [áður GAGNASKÝRINGASAFN] ) 

8.1 Í stað liðar 2.2 komi eftirfarandi: 

„2.2 Address 

Heimilisfang. 

Address: = SEQUENCE { 

codePage INTEGER (0..255), 

address OCTET STRING (SIZE(35)) 

} 

codePage tilgreinir stafamengi sem skilgreint er í 4. kafla, 

address er heimilisfang sem er kóðað í samræmi við tilgreint stafamengi.“ 

 

8.2 Í stað línunnar „'0A'H til '0F'H RFU“ í lið 2.54 komi eftirfarandi: 

„�0A'H Ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis, 

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

 

8.3 Í stað liðar 2.70 komi eftirfarandi: 

„2.70 Name 

Heiti. 

Name: = SEQUENCE { 

codePage INTEGER (0..255), 

name OCTET STRING (SIZE(35)) 

} 

codePage tilgreinir stafamengi sem skilgreint er í 4. kafla, 

name er nafn sem er kóðað í samræmi við tilgreint stafamengi.“ 

 

8.4 Í stað liðar 2.114 komi eftirfarandi: 

„2.114 VehicleRegistrationNumber 

Skráningarnúmer ökutækisins. Skráningaryfirvald ökutækisins úthlutar skráningarnúmerinu. 

VehicleRegistrationNumber: = SEQUENCE { 

codePage INTEGER (0..255), 

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13)) 

} 

codePage tilgreinir stafamengi sem skilgreint er í 4. kafla, 
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vehicleRegNumber er skráningarnúmer ökutækis sem er kóðað í samræmi við tilgreint stafamengi. 

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar land.“ 

 

8.5 Í stað síðustu málsgreinar 4. kafla komi eftirfarandi: 

„Aðrir stafastrengir (Address, Name, 
VehicleRegistrationNumber) nota þar að auki rittákn sem eru á 

tugastafabilinu 161 – 255 í eftirfarandi 8-bita stöðluðum 
stafamengjum, tilgreint með númeri stafatöflunnar: 

Staðlað stafamengi 

 

Stafatafla 

(tugastafur) 

 

ISO/IEC 8859-1 Latin-1 Western European 1 

ISO/IEC 8859-2 Latin-2 Central European 2 

ISO/IEC 8859-3 Latin-3 South European 3 

ISO/IEC 8859-5 Latin/Cyrillic 5 

ISO/IEC 8859-7 Latin/Greek 7 

ISO/IEC 8859-9 Latin-5 Turkish 9 

ISO/IEC 8859-13 Latin-5 Baltic Rim 13 

ISO/IEC 8859-15 Latin-9 15 

ISO/IEC 8859-16 Latin-10 South Eastern European 16 

KOI8-R Latin/Cyrillic 80 

KOI8-U Latin/Cyrillic 85“ 

 

8.6 Í stað liðar 2.67 í 2. kafla komi eftirfarandi: 

„2.67 ManufacturerCode 

Kóði sem sanngreinir framleiðanda búnaðar sem hefur verið gerðarviðurkenndur. 

ManufacturerCode: = INTEGER (0..255) 

Rannsóknarstofan, sem er ábyrg fyrir prófunum á rekstrarsamhæfi, skal viðhalda og birta skrá með kóðum 
framleiðenda á vefsetri sínu (krafa 290). 

Þeir sem þ róa búnað fyrir ökurita fá ManufacturerCode úthlutaðan til bráðabirgða þ egar sótt er um þ að hjá 
rannsóknarstofunni sem er ábyrg fyrir prófunum á rekstrarsamhæfi.“ 

 

8.7 Í stað liðar 2.71 komi eftirfarandi: 

„2.71 NationAlpha 

Tilvísun í stafrófsröð til lands skal vera í samræmi við auðkennin sem notuð eru á ökutækjum í ferðum milli landa 
(Vínarsamningur Sameinuðu þjóðanna um umferð á vegum frá 1968). 

NationAlpha: = IA5String (SIZE (3)) 

Kóðunum NationAlpha og NationNumeric skal haldið til haga í skrá á vefsetri rannsóknarstofunnar sem tilnefnd er 
fyrir prófanir á rekstrarsamhæfi, eins og sett er fram í kröfu 278.“ 

 

8.8 Í stað liðar 2.72 komi eftirfarandi: 

„2.72 NationNumeric 

Töluleg tilvísun til lands. 

NationNumeric: = INTEGER (0.. 255) 
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Úthlutun gildis: sjá gagnatag 2.71 (NationAlpha) 

Sérhver breyting eða uppfærsla á kóðunum NationAlpha og NationNumeric, sem lýst er í málsgreininni hér á undan, 
skal aðeins gerð eftir að tilnefnd rannsóknarstofa hefur haft samráð við framleiðendur gerðarviðurkenndra 
skráningarhluta stafrænna ökurita.“ 

 

9. BREYTINGAR Á 3. VIÐBÆTI (TÁKNMYNDIR) 

9.1 Í stað kröfu PIC_001 komi eftirfarandi: 

„PIC_001 Skráningarbúnaðurinn getur valið að nota táknmyndir og táknmyndasamsetningar (eða táknmyndir og 
samsetningar sem eru nægilega líkar þeim til að þær þekkist með ótvíræðum hætti).“ 

9.2 Eftirfarandi táknmynd bætist við í undirliðnum „Sértilvik“ í 2. hluta: 

„ 

 Ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis“ 
 

 

  

10. BREYTINGAR Á 4. VIÐBÆTI (ÚTPRENT) 

10.1 Í stað PRT_006 í 2. hluta, Forskrift fyrir gagnabálka, komi eftirfarandi: 

„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 

 
dd/mm/áááá hh:mm 
(alheimstími) 

  
2 Tegund útprents  
  

Kennimerki bálks - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
  

Táknmyndasamsetning í útprenti (sjá 3. viðbæti), stilling 
hraðatakmörkunarbúnaðar (einungis útprent af hraðabroti) 

Táknmynd xxx km/h 

  
3 Auðkenni korthafa  
  

Kennimerki bálks. P = táknmynd einstaklinga - - - - - - - - - - -P- - - - - - - - - - - 

Kenninafn korthafa P Kenninafn________________ 

Eiginnafn eða -nöfn korthafa (ef við á) Eiginnafn eða -nöfn__________ 

Auðkenni korts Auðkenni korts______________ 

Síðasti gildisdagur korts (ef við á) dd/mm/áááá 
  

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 Nat/VRN___________________ 
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5 Auðkenni skráningarhluta ökurita  
  

Kennimerki bálks - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - 

Heiti framleiðanda skráningarhluta ökurita  Heiti framl. skr.hl. ökur.___ 

Hlutarnúmer skráningarhluta ökurita Hlutarn.. skr.hl. ökur._________ 
  

  
6 Síðasta kvörðun skráningarbúnaðar  
  

Kennimerki bálks - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
Heiti verkstæðis  Kenninafn_____________ 

Auðkenni verkstæðiskorts Auðkenni korts_____________ 

Dagsetning kvörðunarinnar  dd/mm/áááá 
  
  
7 Síðasta eftirlit (sem eftirlitsmaður framkvæmir)  
  

Kennimerki bálks - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 

Auðkenni eftirlitskorts Auðkenni korts______________ 

Dagsetning, tími og tegund eftirlits  dd/mm/áááá hh:mm pppp 

Tegund eftirlits: Allt að fjórum táknmyndum. Tegund eftirlits getur verið (samsetning með eftirfarandi): 
 

 Niðurhal af korti,  Niðurhal af skráningarhluta ökurita,  Prentun,   Birting á skjá 
  
  
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 

dd/mm/áááá xxx 

  
  
8a Aðstæðurnar „utan gildissviðs“ í upphafi þessa dags  

(autt ef ekki er opið fyrir aðstæðurnar „utan gildissviðs“) 
- - - - - - - - - - OUT- - - - - - - - - - 

  
8.1 Tímabil sem kortið var ekki ísett  
  
8.1a Kennimerki skráningar (upphaf tímabils) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
8.1b Óskráð tímabil. Upphafstími, tímalengd ?: hh:mm hhhmm 
  
8.1c Handskráð starfsathöfn A: hh:mm hhhmm 
  

Táknmynd starfsathafnar, upphafstími, tímalengd.  
  
8.2 Ísetning korts í S-rauf  
  

Kennimerki skráningar; S = táknmynd raufar - - - - - - - - - - - S - - - - - - - - - - - 
  

Aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og skráningarnúmer ökutækis  Nat/VRN_______________ 
  

Staða kílómetramælis ökutækisins við ísetningu korts x xxx xxx km 
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8.3 Starfsathöfn (meðan kortið var ísett)  
 

Táknmynd starfsathafnar, upphafstími, tímalengd, áhafnarstaða 
(táknmynd fyrir áhöfn ef staðan er ÁHÖFN, eyða ef hún er EINN 
ÖKUMAÐUR) 

A: hh:mm hhhmm   

 

8.3a Séraðstæður. Tími færslu, táknmynd fyrir séraðstæður (eða 
samsetning táknmynda). 

hh:mm - - - pppp - - - 

 

8.4 Úrtekt korts 
 

Staða kílómetramælis og ekin vegalengd frá síðustu ísetningu þ ar 
sem staða kílómetramælis er þekkt  

x xxx xxx km; x xxx km 

 

9 Starfsathafnir ökumanns í tímaröð geymdar í skráningarhluta ökutækis fyrir hverja rauf 

 

Kennimerki bálks - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

Fyrirspurnardagsetning (almanaksdagur sem prentaðar er út) dd/mm/áááá 

Staða kílómetramælis kl. 00:00 og 24:00 x xxx xxx – x xxx xxx km 
 

10 Starfsathafnir sem eru skráðar í S-rauf 

 

Kennimerki bálks - - - - - - - - - - - S - - - - - - - - - - - 

10a Aðstæðurnar „utan gildissviðs“ í upphafi þessa dags (autt ef ekki er 
opið fyrir aðstæðurnar „utan gildissviðs“) 

- - - - - - - - - - OUT - - - - - - - - - 

 

10.1 Tímabil þegar ekkert kort er ísett í S-rauf 

 

Kennimerki skráningar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ekkert kort ísett  - - - 

Staða kílómetramælis við upphaf tímabils x xxx xxx km 
 

10.2 Ísetning korts 

 
Kennimerki skráningar við ísetningu korts - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nafn ökumanns  Kenninafn_____________ 

Eiginafn ökumanns Eiginnafn eða -nöfn__________ 

Auðkenni ökumsannskorts Auðkenni korts______________ 

Fyrningardagsetning ökumannskorts dd/mm/áááá 

Aðildarríkið sem skráir ökutækið og skráningarnúmer ökutækis sem 
notað var áður 

 Nat/VRN______________ 

Dagsetning og tími úttektar korts úr fyrra ökutæki dd/mm/áááá hh:mm 

Auð lína  

Staða kílómetramælis við ísetningu korts, handskráð færsla á kóða 
fyrir starfsathafnir ökumanns (M ef já, eyða ef nei). 

x xxx xxx km M 

Hafi ekkert ökumannskort verið sett í þann dag sem útprentið fer 
fram skal, að því er varðar bálk 10.2, nota aflestur kílómetramælis 
við síðustu tiltæku ísetningu korts fyrir þann dag. 
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10.3 Starfsathöfn 

 

Táknmynd starfsathafnar, upphafstími, tímalengd, áhafnarstaða 
(táknmynd fyrir áhöfn ef staðan er ÁHÖFN, eyða ef hún er EINN 
ÖKUMAÐUR) 

A: hh:mm hhhmm    

 

10.3a Séraðstæður. Tími færslu, táknmynd fyrir séraðstæður (eða 
samsetning táknmynda). 

hh:mm - - - pppp - - - 

 

10.4 Úrtekt korts eða lok tímabilsins „Ekkert kort“ 

 

Staða kílómetramælis við úrtekt korts eða í lok „ekkert kort“-tímabils 
og ekin vegalengd frá ísetningu eða frá upphafi „ekkert kort“-
tímabilsins. 

x xxx xxx km; x xxx km 

 

11 Dagleg samantekt 

 

Kennimerki bálks - - - - - - - - - - - Σ - - - - - - - - - -  
 

11.1 Samantekt fyrir skráningarhluta ökurita á tímabilum þ egar ekkert 
kort er í rauf fyrir ökumannskort 

 

Kennimerki bálks 1  - - - 
 

11.2 Samantekt fyrir skráningarhluta ökurita á tímabilum þ egar ekkert 
kort er í rauf fyrir aðstoðarökumannskort 

 

Kennimerki bálks 2  - - - 
 

11.3 Dagleg samantekt skráningarhluta ökutækis fyrir hvern ökumann 

 

Kennimerki skráningar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kenninafn ökumanns  Kenninafn______________ 

Eiginnafn (-nöfn) ökumanns Eiginnafn eða -nöfn___________ 

Auðkenni ökumannskorts Auðkenni korts______________ 
 

11.4 Tilgreining staðar þar sem akstursdagur hefst og/eða endar 

 

pi = táknmynd fyrir upphafs-/endastað, tími, land, svæði, pihh:mm Cou Reg 

Kílómetramælir x xxx xxx km 
 

11.5 Heildarstarfsathafnir (af korti) 

 

Heildaraksturstími, ekin vegalengd  hhhmm x xxx km 

Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika  hhhmm   hhhmm 

Heildartími fyrir hvíld og óskráðar starfsathafnir  hhhmm  ? hhhmm  

Heildartími fyrir starfsathafnir áhafnar  hhhmm  
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11.6 Heildarstarfsathafnir (tímabil án korts í rauf fyrir ökumannskort) 

 

Heildaraksturstími, ekin vegalengd  hhhmm x xxx km 

Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika  hhhmm  hhhmm  

Heildartími fyrir hvíld  hhhmm 
 

11.7 Heildarstarfsathafnir (tímabil án korts í rauf fyrir aðstoðarökumannskort) 

  

Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika  hhhmm  hhhmm  

Heildartími fyrir hvíld  hhhmm 
 

11.8 Heildarstarfsathafnir (fyrir ökumann, báðar raufar meðtaldar) 

 

Heildaraksturstími, ekin vegalengd  hhhmm x xxx km 

Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika  hhhmm  hhhmm  

Heildartími fyrir hvíld  hhhmm 

Heildartími fyrir starfsathafnir áhafnar  hhhmm  
 

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 

 

 

 

 

 

1
  

12.4 Skráning á sértilviki og/eða bilun 

Kennimerki skráningar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Táknmynd fyrir sértilvik/bilun, tilgangur skráningar, dagsetning og 
tími upphafs 

Táknm. (p) dd/mm/áááá hh:mm 

Viðbótarkóði fyrir sértilvik/bilun, tími ! xx hhhmm 

Aðildarríkið, þar sem ökutækið er skráð, og skráningarnúmer 
ökutækis þar sem sértilvikið eða bilunin átti sér stað 

 Nat/VRN________________ 

 

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 

 - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 

 

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  - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - -  
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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 og 
tími upphafs 

Táknm. (p) dd/mm/áááá hh:mm 

Viðbótarkóði fyrir sértilvik/bilun (ef einhver), fjöldi svipaðra 
sértilvika þennan dag, tímalengd 

!  xx (xxx) hhhmm 

Auðkenni korta sem eru sett í við upphaf eða lok sértilviks eða 
bilunar (allt að 4 línur án þess að sama kortanúmer sé tvítekið) 

Auðkenni korts 

 Auðkenni korts 

 Auðkenni korts 

 Auðkenni korts 

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. 

 

14 Auðkenni skráningarhluta ökurita 

 

Kennimerki bálks  - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 

Heiti framleiðanda skráningarhluta ökurita  Heiti ___________________ 

Heimilisfang framleiðanda skráningarhluta ökurita Heimilisfang________________ 

Hlutarnúmer skráningarhluta ökurita Hlutarnúmer________________ 

Viðurkenningarnúmer skráningarhluta ökurita Viðurk.____________________ 

Raðnúmer skráningarhluta ökurita S/N_______________________ 

Framleiðsluár skráningarhluta ökurita áááá 

Útgáfa hugbúnaðar fyrir skráningarhluta ökurita og 
uppsetningardagsetning 

V xxxx dd/mm/áááá 

 

15 Auðkenni nema 

 
Kennimerki bálks  - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - -  

Raðnúmer nema   

Viðurkenningarnúmer nema Viðurk 

Dagsetning fyrstu uppsetningar nema dd/mm/áááá“ 
 

10.2 Í stað liðar 3.1, Daglegt útprent af korti um starfsathafnir ökumanns, komi eftirfarandi: 

„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: 

1 Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
2 Tegund útprents 
3 Auðkenni eftirlitsmanns (ef eftirlitskort er ísett í skráningarhluta ökurita) 
3 Auðkenni ökumanns (af kortinu sem prentað er út af) 
4 Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 
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5 Auðkenni skráningarhluta ökurita (skráningarhluta ökurita sem útprentið kemur frá) 
6 Síðasta kvörðun þessa skráningarhluta ökurita 
7 Síðasta eftirlit sem haft var með ökumanninum 
8 Afmarkari fyrir starfsathafnir ökumanns 
8a Aðstæðurnar „utan gildissviðs“ í upphafi þessa dags 

8.1a / 8.1b / 8.1c / 8.2 / 8.3 
/ 8.3a / 8.4 

Starfsathafnir ökumanns í þeirri röð sem þær eiga sér stað 

11 Afmarkari fyrir daglega samantekt 

11.4 Staðir færðir inn í tímaröð 

11.5 Heildarstarfsathafnir 
12.1 Afmarkari fyrir sértilvik og bilanir af korti 

12.4 Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd á kortinu) 

13.1 Afmarkari fyrir sértilvik og bilanir úr skráningarhluta ökurita 

13.4 Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd í 
skráningarhluta ökurita eða eru yfirstandandi) 

21.1 Eftirlitsstaður 
21.2 Undirskrift eftirlitsmanns 
21.5 Undirskrift ökumanns“ 

 

10.3 Í stað liðar 3.2, Daglegt útprent úr skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns, komi eftirfarandi: 

„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: 

1 Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 
2 Tegund útprents 

3 Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita) 
4 Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 
5 Auðkenni skráningarhluta ökurita (skráningarhluta ökurita sem útprentið kemur frá) 
6 Síðasta kvörðun þessa skráningarhluta ökurita 
7 Síðasta eftirlit með þessum skráningarbúnaði 
9 Afmarkari fyrir starfsathafnir ökumanns 

10 Afmarkari fyrir rauf fyrir ökumannskort (rauf 1) 
10a Aðstæðurnar „utan gildissviðs“ í upphafi þessa dags 

10.1 / 10.2 / 10.3 /10.3a / 
10.4 Starfsathafnir í tímaröð (rauf fyrir ökumannskort) 
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10 Afmarkari fyrir rauf fyrir aðstoðarökumannskort (rauf 2) 
10a Aðstæðurnar „utan gildissviðs“ í upphafi þessa dags 

10.1 / 10.2 / 10.3 /10.3a / 
10.4 Starfsathafnir í tímaröð (rauf fyrir aðstoðarökumannskort) 

11 Afmarkari fyrir daglega samantekt 
11.1 Samantekt á tímabilum þar sem kort er ekki í rauf fyrir ökumannskort 

11.4 Staðir færðir inn í tímaröð 

11.6 Heildarstarfsathafnir 
11.2 Samantekt á tímabilum þar sem kort er ekki í rauf fyrir aðstoðarökumannskort 

11.4 Staðir færðir inn í tímaröð 
11.8 Heildarstarfsathafnir 

11.3 Samantekt á starfsathöfnum ökumanns, báðar raufar meðtaldar 
   

Staðir sem ökumaðurinn færir inn í tímaröð  11.4  
   

11.7 Heildarstarfsathafnir ökumannsins 
13.1 Afmarkari fyrir sértilvik/bilanir 

13.4 Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd í 
skráningarhluta ökurita eða eru yfirstandandi) 

21.1 Eftirlitsstaður 
21.2 Undirskrift eftirlitsmanns 
21.3 Frá kl. (rými sem er tiltækt fyrir ökumann án korts til að 
21.4 Til kl. tilgreina hvaða tímabil eiga við um hann) 
21.5 Undirskrift ökumanns“ 

 

11. BREYTINGAR Á 7. VIÐBÆTI (SAMSKIPTAREGLUR FYRIR NIÐURHAL GAGNA) 

11.1 Í stað neðanmálsgreinar í lið 2.1, að því er varðar verklagsreglur við niðurhal gagna, komi eftirfarandi: 

„1) Við ísetningu kortsins kemur upp viðeigandi aðgangsréttur að niðurhalsaðgerðinni og gögnunum. Hins vegar 
skal vera hægt að hala niður gögnum af ökumannskorti sem sett er í aðra raufina í skráningarhluta ökuritans ef 
ekkert kort hefur verið sett í hina raufina.“ 

12. BREYTINGAR Á 9. VIÐBÆTI (GERÐARVIÐURKENNING — SKRÁ YFIR LÁGMARKSKRÖFUR UM 
PRÓFANIR) 

12.1 Eftirfarandi ISO-staðall bætist við fyrstu málsgrein I. kafla: 

„1.2. Tilvísanir 

ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Road vehicles – Tachograph systems – Part 3: Motion sensor interface (with vehicle 
units)“. 

 

12.2 Eftirfarandi ný krafa bætist við 3. lið um aðgerðaprófanir sem ber að gera í II. kafla, AÐGERÐAPRÓFANIR Á 
SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA: 

„3.36 Skilflötur fyrir hreyfinema, tengdar kröfur 001a, krafa 099“ 
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12.3 Eftirfarandi ný krafa bætist við í II. kafla: 

„Aðgerðaprófun (skráningarhluti ökurita) 

3.37 Sannprófa að skráningarhluti ökurita greinir, skráir og geymir sértilvik og/eða bilanir, sem skilgreindar eru af 
framleiðanda skráningarhluta ökuritans, þegar tengdur hreyfinemi bregst við segulsviðum sem trufla 
greiningu á hreyfingu ökutækis, krafa 161a.“ 

 

12.4 Eftirfarandi ný krafa bætist við í III. kafla: 

Aðgerðaprófanir (hreyfinemi) 

„3.5 Athuga hvort hreyfineminn sé ónæmur fyrir segulsviði. Að öðrum kosti skal sannprófa að hreyfineminn 
bregðist við segulsviðum sem trufla greiningu á hreyfingu ökutækis þ annig að samtengdur skráningarhluti 
ökurita geti greint, skráð og geymt bilanir, tengd krafa 161a.“ 

 

12.5 Eftirfarandi ný krafa bætist við 3. lið um aðgerðaprófanir sem ber að gera í III. kafla, AÐGERÐAPRÓFANIR 
FYRIR HREYFINEMA: 

„3.4. Skilflötur fyrir skráningarhluta ökurita, krafa 001a.“ 

 

13 BREYTINGAR Á 12. VIÐBÆTI (AÐLÖGUNARBÚNAÐUR FYRIR ÖKUTÆKI Í FLOKKI M1 OG N1) 

Eftirfarandi ný krafa bætist við lið 7.2 í VII. kafla: 

„3.3 Athuga hvort aðlögunarbúnaðurinn sé ónæmur fyrir segulsviði. Að öðrum kosti skal sannprófa að 
aðlögunarbúnaðurinn bregðist við segulsviðum sem trufla greiningu á hreyfingu ökutækis þannig að tengdur 
skráningarhluti ökurita geti greint, skráð og geymt bilanir, tengd krafa 161a.“ 

 
 

 

 
 
 
 


