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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/
EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini (1), einkum 2. mgr. 
1 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2006/126/EB er kveðið á um sameiginlega 
fyrirmynd að ökuskírteinum sem aðildarríkin gefa út sem 
eru með valkvæðan geymslumiðil (örflögu).

2) Upptaka slíkrar örflögu í ökuskírteini ætti að gera 
aðildarríkjunum kleift að efla enn frekar vernd gegn 
svikum. Slík vinnsla persónuupplýsinga þarf að vera í 
samræmi við reglur Sambandsins, eins og settar eru fram 
m.a. í 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).

3) Til að tryggja rekstrarsamhæfi og fullnægjandi mótstöðu 
gegn svikum skal tæknileg framkvæmd varðandi örflöguna 
uppfylla tilteknar kröfur og staðla, ef aðildarríkin velja að 
taka hana upp í ökuskírteini.

4) Ökuskírteini sem eru með örflögu skulu falla undir 
viðeigandi ESB-gerðarviðurkenningaraðferð til að stað-
festa að þau uppfylli kröfur. ESB-gerðarviður kenningar-
aðferðin skal ekki gilda um ökuskírteini sem eru ekki með 
örflögu.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2012, bls. 1. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2013 frá 15. júlí 2013 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18.
(2) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

5) Tæknilegu kröfurnar varðandi ökuskírteini með örflögu 
skulu byggðar á alþjóðlega samþykktum tæknistöðlum, 
einkum staðli Alþjóðlegu staðlasamtakanna/Alþjóða raf-
tækninefndarinnar (ISO/IEC) 18013, sem setur ramma 
um hönnunarsnið og gagnainnihald ökuskírteinis sem 
samræmist ISO-staðlinum.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um ökuskírteini.

SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:

1. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um ökuskírteini með örflögu sem eru 
gefin út í samræmi við tilskipun 2006/126/EB.

2. gr.

Almennar kröfur

1.  Örflagan og gögnin sem geymd eru á örflögunni, þ.m.t. 
valkvæðar upplýsingar eða viðbótarupplýsingar, skulu vera í 
samræmi við ákvæði I. viðauka við þessa reglugerð.

2.  Örflagan skal geyma þau samræmdu ökuskírteinisgögn 
sem um getur í lið l.2.1 í I. viðauka.

3.  Aðildarríkin skulu hafa samráð við framkvæmdastjórnina 
áður en þau geyma viðbótarupplýsingar, sem um getur í lið 
I.2.2 í I. viðauka, á örflögu ökuskírteinis.

3. gr.

Gildandi staðlar

Skráin með gildandi stöðlum fyrir ökuskírteini sem eru með 
örflögu er sett fram í II. viðauka við þessa reglugerð.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 383/2012

frá 4. maí 2012

um tæknilegar kröfur að því er varðar ökuskírteini með geymslumiðli (örflögu) (*)

2013/EES/56/10



10.10.2013 Nr. 56/165EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. gr.

Aðferð við veitingu ESB-gerðarviðurkenningar

Ökuskírteini með örflögu skulu falla undir ESB-gerðarviður-
kenningaraðferð í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um 
í III. viðauka við þessa reglugerð.

5. gr.

ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

1.  Þegar öll viðeigandi ákvæði ESB-gerðarviður kenning-
arinnar hafa verið uppfyllt að því er varðar öku skírteini sem er 
með örflögu í samræmi við 2., 3. og 4. gr. þessarar reglugerðar 
skulu aðildarríkin gefa út ESB-gerðarviðurkenningarvottorð 
handa framleiðandanum eða fulltrúa hans.

2.  Ef nauðsyn krefur getur aðildarríki afturkallað ESB-
gerðarviðurkenningu sem það hefur gefið út, einkum til að 
tryggja að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.

3.  ESB-gerðarviðurkenningarvottorð og tilkynningar um 
afturköllun þeirra skulu vera í samræmi við fyrirmyndina sem 
sett er fram í IV. viðauka við þessa reglugerð.

4.  Upplýsa skal framkvæmdastjórnina um öll ESB-gerðar-
viðurkenningarvottorð sem eru gefin út eða afturkölluð. Ef um 
er að ræða afturköllun skal veita ítarlegan rökstuðning.

Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin um hverja 
aftur köllun ESB-gerðarviðurkenningar.

5.  ESB-gerðarviðurkenningarvottorð sem gefin eru út af 
aðildarríkjum skulu njóta gagnkvæmrar viðurkenningar.

6. gr.

Einn tengiliður

1.  Hvert aðildarríki tilnefnir eitt yfirvald eða stofnun sem 
tengilið varðandi upplýsingar í tengslum við ökuskírteini sem 

eru með örflögu. Þessi eini tengiliður skal gera viðeigandi 
ráðstafanir að því er varðar gagnavernd.

2.  Aðildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni upplýs-
ingar innan þriggja mánaða frá því að þessi reglugerð öðlast 
gildi um nafn og samskiptaupplýsingar þessa eina tengiliðar, 
sem tilnefndur er skv. 1. mgr. Aðildarríkin skulu án tafar upp-
lýsa framkvæmdastjórnina um allar breytingar þar að lútandi.

3.  Framkvæmdastjórnin skal láta aðildarríkjunum í té skrá 
yfir tilnefnda tengiliði og viðhalda skránni.

7. gr.

Verndarákvæði

1.  Ef aðildarríki kemst að raun um að umtalsverður fjöldi 
ökuskírteina með örflögu reynist ítrekað ekki vera í samræmi 
við þessa reglugerð skal það tilkynna öllum tengiliðum um það, 
ásamt eftirlitsyfirvaldinu sem um getur í tilskipun 95/46/EB og 
framkvæmdastjórninni. Tilgreina skal númer viðkomandi ESB-
gerðarviðurkenningarvottorðs sem tengist þeim ökuskírteinum 
ásamt lýsingu á því með hvaða hætti ekki er farið að tilskildum 
ákvæðum.

2.  Aðildarríkið sem gaf út þessi ökuskírteini skal rannsaka 
málið án tafar og gera viðeigandi ráðstafanir til úrbóta, þ.m.t. 
afturkalla ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið ef nauðsyn 
krefur.

8. gr.

Gildistaka

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

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

Gjört í Brussel 4. maí 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 forseti.

 José Manuel BARROSO

__________
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I. VIÐAUKI

Almennar kröfur varðandi ökuskírteini sem eru með örflögu

Almennu kröfurnar varðandi ökuskírteini sem eru með örflögu sem lýst er í þessum viðauka eru byggðar á alþjóðlegum 
stöðlum, einkum ISO/IEC 18013-staðlaröðinni. Þeir ná yfir:

– nákvæmar skilgreiningar fyrir örflöguna og gagnaskipan á örflögunni,

– nákvæmar skilgreiningar fyrir samræmd gögn og viðbótarupplýsingar sem geyma á og

– nákvæmar skilgreiningar að því er varðar tilhögun gagnaverndar fyrir gögn sem geymd eru stafrænt á örflögunni.

I.1 SKAMMSTAFANIR

Skammstöfun Merking

AID Kennimerki notkunarforrits (e. Application Identifier)

BAP Grunnaðgangsvernd (e. Basic Access Protection)

DG Gagnaflokkur (e. Data Group)

EAL 4+ Aukin 4. stigs úttektarvottun (e. Evaluation Assurance Level 4 Augmented)

EF Frumskrá (e. Elementary File)

EFID Kennimerki frumskrár (e. Elementary File Identifier)

eMRTD Ferðaskilríki á tölvulesanlegu formi (e. Machine Readable Travel 
Documents) 

ICC Samrásarkort (e. Integrated Circuit Card)

ISO Alþjóðlegu staðlasamtökin (e. International Standard Organisation) 

LDS Gagnaskipan (e. Logical Data Structure)

PICC Nándarsamrásarkort (e. Proximity Integrated Circuit Card)

PIX Eigin nafnauki kennimerkis notkunarforrits (e. Proprietary Application 
Identifier Extension)

RID Skráð kennimerki notkunarforrits (e. Registered Application Identifier) 

SOd Skjalaöryggishlutur (e. Document Security Object) 

I.2  GÖGN SEM GEYMD ERU Á ÖRFLÖGUNNI

I.2.1 Samræmd, skyldubundin og valkvæð ökuskírteinisgögn

Örflagan skal geyma samræmd ökuskírteinisgögn sem tilgreind eru í 3. lið I. viðauka við tilskipun 2006/126/
EB. Ef aðildarríki ákveður að bæta við ökuskírteinisgögnin þeim atriðum sem tilgreind eru sem valkvæð í 3. lið 
I. viðauka við tilskipun 2006/126/EB skulu þessi atriði geymd á örflögunni.

I.2.2 Viðbótargögn

Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina er aðildarríkjunum heimilt að geyma viðbótargögn, svo fremi að 
það trufli ekki framkvæmd tilskipunar 2006/126/EB.
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Aðildarríki sem hafa í hyggju að taka upp viðbótargögn skulu veita framkvæmdastjórninni ítarlegar upplýsingar 
um tegund viðbótargagnanna og ástæður fyrir því að geyma slík gögn á örflögunni. Framkvæmdastjórnin skal 
taka þessar upplýsingar til athugunar og, eftir því sem við á, skila áliti með hliðsjón af kröfunum sem mælt er 
fyrir um í þessum viðauka og að höfðu samráði við starfshópinn sem komið var á fót skv. 29. gr. tilskipunar 
95/46/EB. Framkvæmdastjórnin skal einnig tilgreina í áliti sínu, eftir því sem við á, hvort viðbótargögnin skuli 
geymd í ESB-ökuskírteinisforritinu eða í öðru notkunarforriti.

I.3  ÖRFLAGA

I.3.1 Tegund geymslumiðils

Geymslumiðillinn fyrir ökuskírteinisgögnin skal vera örflaga með snertu, án snertu eða með samsettum skilfleti 
með og án snertu, eins og tilgreint er í 1. lið II. viðauka við þessa reglugerð.

I.3.2 Notkunarforrit

Öll gögn á örflögunni skulu geymd í notkunarforritum. Öll notkunarforrit á örflögunni skulu auðkennd með 
einkvæmum kóða sem nefnist kennimerki notkunarforrits, eins og tilgreint er í 2. lið II. viðauka.

I.3.2.1 ESB-ökuskírteinisforrit

Skyldubundin og valkvæð ökuskírteinisgögn skulu geymd í þar til gerðu ESB-ökuskírteinisforriti. Kennimerki 
notkunarforrits fyrir ESB-ökuskírteinisforritið skal vera:

„A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31“,

sem samanstendur af:

– skráðu kennimerki notkunarforrits fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins: „A0 00 00 04 56“,

– eigin nafnauka kennimerkis notkunarforrits fyrir ESB-ökuskírteinisforritið: „45 44 4C 2D 30 31“ (EDL-
01).

Gögnin skulu flokkuð í gagnaflokka sem hluti af gagnaskipan.

Gagnaflokka skal geyma sem frumskrár í ESB-ökuskírteinisforritinu og verja í samræmi við 3. lið II. viðauka.

I.3.2.2 Önnur notkunarforrit

Önnur viðbótargögn skulu geymd í einu eða fleirum þar til gerðum notkunarforritum, öðrum en ESB-
ökuskírteinisforritinu. Hvert slíkt notkunarforrit skal auðkennt með einkvæmu kennimerki notkunarforrits.

I.4  GAGNASKIPAN ESB-ÖKUSKÍRTEINISFORRITSINS

I.4.1 Gagnaskipan

Ökuskírteinisgögn skulu geymd á örflögunni með gagnaskipan sem tilgreind er í 4. lið II. viðauka. Í þessari 
málsgrein eru tilgreindar viðbótarkröfur fyrir gagnaflokka sem eru skyldubundnir, valkvæðir og til viðbótar.

Hver gagnaflokkur skal geymdur í einni frumskrá. Frumskrár sem eru notaðar fyrir ESB-ökuskírteinisforritið 
skal auðkenna með kennimerki frumskrár og stuttu kennimerki frumskrár (e. Short EF identifier) eins og 
tilgreint er í 5. lið II. viðauka.

I.4.2 Skyldubundnir gagnaflokkar

Skyldubundin og valkvæð gagnastök skal geyma í eftirfarandi gagnaflokkum:

– DG1: öll skyldubundin og valkvæð gagnastök eins og prentuð eru á skjalið, nema andlitsmynd og mynd af 
undirritun,

– DG5: mynd af undirritun handhafa skírteinisins,

– DG 6: mynd af andliti handhafa skírteinisins.

Högun gagna í DG 1 skal vera eins og tilgreint er í lið I.6 í þessum viðauka og 6. lið II. viðauka. Gögn sem 
geymd eru í öðrum gagnaflokkum skal geyma samkvæmt skilgreiningunum í II. viðauka, eins og tilgreint er í 
7. lið II. viðauka.
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I.4.3 Viðbótargagnaflokkar

Viðbótargagnastök skal geyma í eftirfarandi gagnaflokkum:

– DG 2: upplýsingar um handhafa skírteinisins, að undanskildum lífkenniupplýsingum,

– DG 3: upplýsingar um útgáfuyfirvald,

– DG 4: andlitsmynd,

– DG 7: lífkenniupplýsingar varðandi fingrafar handhafa skírteinisins,

– DG 8: lífkenniupplýsingar varðandi lithimnu handhafa skírteinisins,

– DG 11: aðrar upplýsingar, s.s. fullt nafn handhafans með landsbundnum rittáknum.

Gögn sem geymd eru í þessum gagnaflokkum skal geyma samkvæmt skilgreiningunum í 8. lið II. viðauka.

I.5  FYRIRKOMULAG GAGNAVERNDAR

Nota skal viðeigandi fyrirkomulag til að sannreyna áreiðanleika og heilleika örflögunnar og þeirra gagna sem 
á henni eru og til að takmarka aðgang að ökuskírteinisgögnum.

Verja skal gögn á örflögunni í samræmi við skilgreiningarnar sem mælt er fyrir um í 3. lið II. viðauka. Í þessari 
málsgrein eru tilgreindar viðbótarkröfur sem þarf að uppfylla.

I.5.1 Sannprófun áreiðanleika

I.5.1.1 Skyldubundin hlutlaus sannvottun

Verja skal alla gagnaflokka sem geymdir eru í ESB-ökuskírteinisforritinu með hlutlausri (e. passive) sannvottun.

Gögn sem tengjast hlutlausri sannvottun skulu vera í samræmi við kröfurnar sem tilgreindar eru í 9. lið II. 
viðauka.

I.5.1.2 Valkvæð virk sannvottun

Nota skal valkvæðar virkar sannvottunaraðferðir til að tryggja að upprunalegu örflögunni hafi ekki verið skipt 
út.

I.5.2 Aðgangstakmarkanir

I.5.2.1 Skyldubundin grunnaðgangsvernd

Nota skal grunnaðgangsvernd fyrir öll gögn í ESB-ökuskírteinisforritinu. Til að stuðla að rekstrarsamhæfi við 
fyrirliggjandi kerfi, eins og t.d. þau sem nota ferðaskilríki á tölvulesanlegu formi, er skylt að nota einnar línu 
tölvulesanlegt svæði (e. Machine Readable Zone, MRZ), eins og tilgreint er í 10. lið II. viðauka.

Skjalalykillinn Kdoc sem notaður er til að fá aðgang að örflögunni er myndaður úr einnar línu tölvulesanlega 
svæðinu, sem hægt er að slá inn handvirkt eða lesa inn með því að nota ljóskennsl stafa (e. Optical Character 
Recognition, OCR). Nota skal BAP 1-samskipanina sem skilgreind er fyrir einnar línu tölvulesanlegt svæði, 
eins og skilgreint er í 10. lið II. viðauka.

I.5.2.2 Skilyrt aukin aðgangsstýring

Þegar viðkvæmari gögn eru geymd á örflögunni skal takmarka aðgang að slíkum gögnum með frekari 
ráðstöfunum.

Fyrirkomulagið fyrir aukna aðgangsstýringu skal uppfylla forskriftirnar í 11. lið II. viðauka

I.5.3 Dreifilyklaskipulag (e. Public Key Infrastructure, PKI) fyrir ökuskírteini með örflögu

Tengiliðurinn sem skilgreindur er í 6. gr. skal koma á nauðsynlegri landsbundinni tilhögun fyrir stjórnun 
dreifilykla, í samræmi við viðauka A við ISO-staðal 18013-3.
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I.6  FRAMSETNING GAGNA

I.6.1 Snið gagna í gagnaflokki 1

Merki L Gildi Kóðun Skyldub./
Valkv.

61 V DG1 gagnastök (földuð)

Merki L Gildi

5F 01 V Gerðarviðurkenningarnúmer ans Skyldub.

5F 02 V Samsettur gagnahlutur með lýðfræðilegum gagnastökum Skyldub.

Merki L Gildi

5F 03 3 Útgáfuaðildarríki a3 Skyldub.

5F 04 V Kenninafn/-nöfn handhafa 
skírteinis

as Skyldub.

5F 05 V Annað nafn/nöfn handhafa 
skírteinis

as Skyldub.

5F 06 4 Fæðingardagur og -ár 
(ddmmáááá)

n8 Skyldub.

5F 07 V Fæðingarstaður ans Skyldub.

5F 08 3 Þjóðerni a3 Valkv.

5F 09 1 Kyn M/F/U Valkv.

5F 0A 4 Útgáfudagur skírteinisins 
(ddmmáááá)

n8 Skyldub.

5F 0B 4 Hvaða dag fellur skírteinið úr 
gildi (ddmmáááá)

n8 Skyldub.

5F 0C V Útgáfuyfirvald ans Skyldub.

5F 0D V Stjórnsýslunúmer (annað en 
númer skilríkis)

ans Valkv.

5F 0E V Númer skilríkis an Skyldub.

5F 0F V Fastur búsetustaður eða 
póstfang

ans Valkv.

7F 63 V Samsettur gagnahlutur með flokkum ökutækja/
takmarkana/skilyrða

Skyldub.

Merki L Gildi (táknað eins og er 
skilgreint hér að neðan)

02 1 Fjöldi flokka/takmarkana/
skilyrða

N Skyldub.

87 V Flokkur/takmörkun/skilyrði ans Skyldub.

87 V Flokkur/takmörkun/skilyrði ans Valkv.

… … … … …

87 V Flokkur/takmörkun/skilyrði ans Valkv.
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I.6.2 Röklegt færslusnið

Flokka ökutækja, takmarkana eða skilyrða skal taka saman í gagnahlut samkvæmt gagnaskipaninni sem 
tilgreind er í eftirfarandi töflu:

Kóði ökutækjaflokks Útgáfudagur Síðasti gildisdagur Kóði Tákn Gildi

þar sem:

– kóðar ökutækjaflokka skulu settir fram eins og skilgreint er í 4. gr. tilskipunar 2006/126/EB (t.d. AM, A1, 
A2, A, B1, B, o.s.frv.),

– útgáfudagur skal vera með sniðinu DDMMÁÁÁÁ (tveir tölustafir fyrir dag, þar næst tveir tölustafir fyrir 
mánuð og svo fjórir tölustafir fyrir ár) fyrir ökutækjaflokkinn,

– lok gildistíma skal vera með sniðinu DDMMÁÁÁÁ (tveir tölustafir fyrir dag, þar næst tveir tölustafir fyrir 
mánuð og svo fjórir tölustafir fyrir ár) fyrir ökutækjaflokkinn,

– kóði, tákn og gildi vísa til viðbótarupplýsinga eða takmarkana sem varða ökutækjaflokkinn eða 
ökumanninn.

_________
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II. VIÐAUKI

Skrá yfir staðla sem gilda fyrir ökuskírteini sem eru með geymslumiðil

Liður Viðfangsefni Krafa Gildir um

1 Skilflötur geymslumiðils, skipu-
lagning og skipanir

ISO/IEC 7816-röðin (með snert-
um), ISO/IEC 14443-röðin 
(snertu laus) eins og um getur í 
ISO/IEC 18013-2:2008, viðauka 
C

lið I.3.1 í I. viðauka

2 Kennimerki notkunarforrits ISO/IEC 7816-5:2004 lið I.3.2 í I. viðauka

3 Fyrirkomulag gagnaverndar ISO/IEC 18013-3:2009 lið I.3.2.1 í I. viðauka

lið I.5 í I. viðauka

4 Gagnaskipan ISO/IEC 18013-2:2008 lið I.4.1 í I. viðauka

5 Kennimerki frumskrár ISO/IEC 18013-2:2008, tafla C.2 lið I.4.1 í I. viðauka

6 Framsetning gagna í DG 1 ISO 18013-2:2008, viðauki C.3.8 lið I.4.2 í I. viðauka

lið I.6.1 í I. viðauka

7 Skyldubundin framsetning gagna í 
DG 5 og DG 6

ISO/IEC 18013-2:2008, viðauki 
C.6.6 and viðauki C.6.7, mynd 
af andliti og undirritun skal 
geymd með sniðinu JPEG eða 
JPEG2000

lið I.4.2 í I. viðauka

8 Valkvæð og skyldubundin framsetning 
gagna

ISO/IEC 18013-2:2008,  
viðauki C

lið I.4.3 í I. viðauka

9 Hlutlaus sannvottun ISO/IEC 18013-3:2009, liður 
8.1, gögn skulu geymd í EF.SOd 
(skjalaöryggishlut) í gagna-
skipaninni

lið I.5.1.1 í I. viðauka

10 Grunnaðgangsvernd ISO/IEC 18013-3:2009 og  
1. viðauki staðalsins

lið I.5.2.1 í I. viðauka

Tilhögun grunnaðgangsverndar ISO/IEC 18013-3:2009, viðauki 
B.8

11 Aukin aðgangsvernd Tæknilegar viðmiðunarreglur 
TR-03110, Advanced Security 
Mechanisms for Machine 
Readable Travel Documents – 
Extended Access Control (EAC), 
útgáfa 1.11

lið I.5.2.2 í I. viðauka

12 Prófunaraðferðir ISO 18013-4:2011 lið III.1 í III. viðauka

13 Öryggisvottorð Aukin 4. stigs úttektarvottun 
(EAL 4+) eða samvarandi

lið III.2 í III. viðauka

14 Virknivottorð Snjallkortaprófun samkvæmt 
ISO 10373-staðlaröðinni

lið III.3 í III. viðauka
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III. VIÐAUKI

Aðferð við veitingu ESB-gerðarviðurkenningar ökuskírteina sem eru með örflögu

III.1  ALMENN ÁKVÆÐI

Framleiðendur sem sækja um ESB-gerðarviðurkenningu ökuskírteina með örflögu skulu leggja fram 
öryggisvottorð og virknivottorð.

Tilkynna skal allar fyrirhugaðar breytingar á framleiðsluferlinu, þ.m.t. á hugbúnaði, til yfirvaldsins sem veitir 
gerðarviðurkenninguna. Yfirvaldið getur óskað eftir frekari upplýsingum og prófunum áður en það samþykkir 
breytinguna.

Við prófanir skal nota þær aðferðir sem mælt er fyrir um í 12. lið II. viðauka við þessa reglugerð.

III.2  ÖRYGGISVOTTORÐ

Við öryggisúttekt á örflögum ökuskírteina skulu þau metin samkvæmt viðmiðunum sem tilgreind eru í 13. lið 
II. viðauka.

Öryggisvottorð skal aðeins afhent ef úttekt sýnir fram á að örflagan geti staðist tilraunir til að eiga við eða 
breyta gögnum.

III.3  VIRKNIVOTTORÐ

Úttekt á virkni ökuskírteina með örflögu skal fara fram með prófun á rannsóknarstofu í samræmi við 
viðmiðunina sem tilgreind er í 14. lið II. viðauka.

Aðildarríki sem innleiða örflögur á ökuskírteini skulu tryggja að viðkomandi staðlar varðandi virkni og 
kröfurnar í I. viðauka séu uppfylltir.

Virknivottorð skal afhent framleiðandanum þegar:

– til er gilt öryggisvottorð fyrir örflöguna,

– sýnt hefur verið fram á að kröfurnar í II. viðauka hafi verið uppfylltar og

– virkniprófunum er lokið með tilskildum árangri.

Viðkomandi yfirvald aðildarríkis er ábyrgt fyrir útgáfu virknivottorðsins. Virknivottorðið skal tilgreina hvert 
útgáfuyfirvaldið sé, auðkenni umsækjandans, auðkenni örflögunnar og ítarlegan lista yfir prófanirnar og 
niðurstöður þeirra.

III.4  ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

III.4.1 Fyrirmynd að vottorði

Aðildarríki skulu afhenda ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið þegar öryggis- og virknivottorð hafa verið lögð 
fram eins og kveðið er á um í þessum viðauka. ESB-gerðarviðurkenningarvottorð skulu vera í samræmi við 
fyrirmyndina í IV. viðauka.

III.4.2 Númerakerfi

ESB-gerðarviðurkenningarnúmerið skal samanstanda af:

a)  Bókstafnum ,,e“, þar á eftir komi auðkennandi númer aðildarríkisins sem veitir ESB-gerðarviðurkenninguna

— 1 fyrir Þýskaland

— 2 fyrir Frakkland

— 3 fyrir Ítalíu

— 4 fyrir Holland

— 5 fyrir Svíþjóð
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— 6 fyrir Belgíu

— 7 fyrir Ungverjaland

— 8 fyrir Tékkland

— 9 fyrir Spán

— 11 fyrir Bretland

— 12 fyrir Austurríki

— 13 fyrir Lúxemborg

— 17 fyrir Finnland

— 18 fyrir Danmörku

— 19 fyrir Rúmeníu

— 20 fyrir Pólland

— 21 fyrir Portúgal

— 23 fyrir Grikkland

— 24 fyrir Írland

— 26 fyrir Slóveníu

— 27 fyrir Slóvakíu

— 29 fyrir Eistland

— 32 fyrir Lettland

— 34 fyrir Búlgaríu

— 36 fyrir Litháen

— 49 fyrir Kýpur

— 50 fyrir Möltu.

b)  Bókstöfunum DL, á undan þeim skal vera skal vera bandstrik en á eftir þeim skulu vera tveir tölustafir 
sem tilgreina raðnúmer, sem úthlutað er þessari reglugerð eða nýjustu tæknilegum breytingum við þessa 
reglugerð. Raðnúmerið fyrir þessa reglugerð er 00.

c)  Einkvæmu auðkennisnúmeri ESB-gerðarviðurkenningarinnar sem útgáfuaðildarríkið úthlutar.

Dæmi um númerakerfi ESB-gerðarviðurkenningar: e50-DL00 12345

Viðurkenningarnúmerið skal geymt á örflögunni í DG 1 fyrir hvert ökuskírteini sem er með slíka örflögu.

____________
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IV. VIÐAUKI

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði varðandi ökuskírteini með örflögu

Heiti lögbæra yfirvaldsins:  ..................................................................................................................................................

Tilkynning um (3):

– viðurkenningu ▢

– afturköllun viðurkenningar ▢

ESB-ökuskírteinis með örflögu

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

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

2. Heiti tegundar:  .............................................................................................................................................................

3.  Nafn framleiðanda eða fulltrúa hans, eftir atvikum:  ....................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

4.  Heimilisfang framleiðanda eða fulltrúa hans, eftir atvikum:  .......................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

5.  Prófunarskýrslur rannsóknarstofu:

5.1 Öryggisvottorð nr.  ....................................................... Dagsetning:  ....................................................................

Útgefandi:  .............................................................................................................................................................

5.2  Virknivottorð nr. .......................................................... Dagsetning:  ....................................................................

Útgefandi:  .............................................................................................................................................................

6.  Dagsetning viðurkenningar:  .........................................................................................................................................

7.  Dagsetning afturköllunar á viðurkenningu:  .................................................................................................................

8.  Staður:  ..........................................................................................................................................................................

9.  Dagsetning:  ..................................................................................................................................................................

10.  Skýringargögn í viðauka:  .............................................................................................................................................

11.  Undirritun:  ...................................................................................................................................................................

___________

(3) Merkið í viðeigandi reit.


