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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/502 

frá 28. febrúar 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/799 þar sem mælt er fyrir um kröfur um smíði, prófun, 

uppsetningu, virkni og viðgerðir ökurita og íhluta þeirra (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum 

(1), einkum 11. gr. og 7. mgr. 12. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) nr. 165/2014 var innleidd notkun snjallökurita, annarrar kynslóðar stafrænna ökurita sem 

innihalda tengingu við hnattrænan gervihnattaleiðsögubúnað (GNSS-búnaður), fjartengdan snemmgreiningarbúnað og 

valkvæðan skilflöt við skynvædd flutningakerfi (e. interface with intelligent transport systems (ITS-skilflötur)). 

2) Tæknilegar kröfur um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir ökurita og íhluta þeirra eru settar fram í fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/799 (2). 

3) Í samræmi við 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 skulu ökuritar, sem settir eru upp í ökutækjum sem eru 

skráð í fyrsta skipti 15. júní 2019 eða síðar, vera snjallökuritar. Breyta þarf því framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/799 

svo tæknileg ákvæði, sem þar er mælt fyrir um, gildi frá þeim degi. 

4) Í því skyni að uppfylla ákvæði 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, þar sem kveðið er á um að skrá verði staðsetningu 

ökutækis á þriggja klukkustunda fresti miðað við uppsafnaðan aksturtíma, ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/799 til að gera kleift að geyma upplýsingar um staðsetningu ökutækis á þriggja klukkustunda fresti, með því að 

nota mælikerfi sem ekki er unnt að núllstilla og til að koma í veg fyrir rugling við „samfelldan aksturstíma“ þar sem 

notuð er mælistærð með annarri virkni. 

5) Skráningarhluti ökurita getur annaðhvort verið stök eining eða nokkrar einingar sem eru dreifðar um ökutækið. GNSS-

búnaður og sérhæfður, skammdrægur fjarskiptabúnaður (DSRC) gætu því verið innri eða ytri búnaður í tengslum við 

megineiningu skráningarhluta ökurita. Ef báðar tegundir búnaðarins eru ytri búnaður ætti að vera mögulegt að 

gerðarviðurkenna þær báðar og megineiningu skráningarhluta ökurita sem íhluta, í því skyni að laga gerðarviður-

kenningarferli snjallökurita að þörfum markaðarins. 

6) Breyta verður geymslureglum um sértilvik um misræmi í tímamælingum og tímastillingum í því skyni að greina á milli 

sjálfvirkra tímastillinga, sem koma upp í kjölfar mögulegrar tilraunar til að gera óheimila breytingu á ökurita eða bilunar 

í honum og tímastillinga af öðrum ástæðum, eins og vegna viðhalds. 

7) Kennimerki fyrir gögn ættu að geta gert greinarmun á gögnum sem halað er niður af snjallökurita og gögnum sem halað 

er niður af fyrri kynslóð ökurita.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 85, 28.3.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2019 frá 

25. október 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/799 frá 18. mars 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 165/2014 þar sem mælt er fyrir um kröfur um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir ökurita og íhluta þeirra 

(Stjtíð. ESB L 139, 26.5.2016, bls. 1). 
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8) Framlengja verður gildistíma fyrirtækjakorts úr tveimur í fimm ár í því skyni að laga það að gildistíma ökumannskorts. 

9) Skilgreina ætti betur lýsingu á tilteknum bilunum og sértilvikum, sannprófun á tilgreiningu staða þar sem akstursdagur 

hefst og/eða endar, notkun á samþykki ökumanns varðandi ITS-skilflöt þegar um er að ræða gögn, sem skráningarhluti 

ökurita sendir með því að nota netkerfi ökutækis, og önnur tæknileg vandamál. 

10) Í því skyni að tryggja að innsigli ökurita séu vottuð í samræmi við nýjustu tækni þarf að aðlaga innsiglin að nýjum 

öryggiskröfum um vélræn innsigli sem notuð eru í ökuritum. 

11) Þessi reglugerð varðar smíði, prófun, uppsetningu og virkni kerfa sem samanstanda einnig af fjarskiptabúnaði sem fellur 

undir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB (1). Með þessari tilskipun eru settar reglur um að setja á markað 

og taka í notkun rafeinda- og rafbúnað þar sem notaðar eru hátíðnibylgjur í fjarskiptum og/eða við staðsetningar-

ákvörðun í láréttu plani, einkum að því er varðar rafmagnsöryggi, samrýmanleika við önnur kerfi, aðgengi að fjarskipta-

tíðnirófi, aðgengi að neyðarþjónustu og/eða hvers konar önnur afleidd viðbótarákvæði. Í því skyni að tryggja skilvirka 

notkun á fjarskiptatíðnirófi, til að koma í veg fyrir skaðlega rafsegultruflun, tryggja öryggi og rafsegulsviðssamhæfi 

þráðlauss fjarskiptabúnaðar og koma til móts við aðrar sértækar framseldar kröfur skal þessi reglugerð ekki hafa áhrif á 

fyrrnefnda tilskipun. 

12) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/799. 

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 3. mgr. 42. 

gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/799 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað annarrar og þriðju málsgreinar komi eftirfarandi: 

„2. Smíði, prófun, uppsetning, skoðun, starfræksla og viðgerðir snjallökurita og íhluta þeirra skulu uppfylla tæknilegu 

kröfurnar sem settar eru fram í I. viðauka C við þessa reglugerð. 

3. Ökuritar, aðrir en snjallökuritar, skulu áfram uppfylla kröfurnar í annaðhvort I. viðauka við reglugerð (ESB) 

nr. 165/2014 eða 1. viðauka B við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 (*) að því er varðar smíði, prófun, uppsetningu, 

skoðun, starfrækslu og viðgerðir, allt eftir því sem við á. 

  

(*) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 frá 20. desember 1985 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í 

flutningum á vegum (Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8).“, 

b) eftirfarandi 5. mgr. bætist við: 

„5. Þessi reglugerð skal hafa ekki áhrif á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB (*). 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að 

bjóða þráðlausan fjarskiptabúnað fram á markaði og niðurfellingu á tilskipun 1999/5/EB (Stjtíð. ESB L 153, 

22.5.2014, bls. 62).“ 

2) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 3. skilgreiningar komi eftirfarandi: 

„3) „upplýsingamappa“: mappan í heild, rafræn eða á pappírsformi, sem inniheldur allar þær upplýsingar sem 

framleiðandinn eða umboðsaðili hans leggur fyrir gerðarviðurkenningaryfirvaldið vegna gerðarviðurkenningar 

ökurita eða íhlutar hans, þ.m.t. vottorðin, sem um getur í 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, um 

framkvæmd prófananna sem eru skilgreindar í I. viðauka C við þessa reglugerð, sem og uppdrætti, ljósmyndir og 

önnur skjöl sem málið varða,“, 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða þráðlausan 

fjarskiptabúnað fram á markaði og niðurfellingu á tilskipun 1999/5/EB (Stjtíð. ESB L 153, 22.5.2014, bls. 62). 
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b) í stað 7. skilgreiningar komi eftirfarandi: 

„7) „snjallökuriti“ eða „annarrar kynslóðar ökuriti“: stafrænn ökuriti sem uppfyllir ákvæði 8., 9. og 10. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 165/2014 og einnig ákvæði I. viðauka C við þessa reglugerð,“, 

c) í stað 8. skilgreiningar komi eftirfarandi: 

„8) „íhlutur ökurita“: einhver af eftirfarandi þáttum: skráningarhluti ökurita, hreyfinemi, ökuritaskífa, ytri GNSS-

búnaður og ytri fjartengdur snemmgreiningarbúnaður,“, 

d) eftirfarandi 10. skilgreining bætist við: 

„10) „skráningarhluti ökurita“: ökuriti að undanskildum hreyfinema og tengiköplum hans. 

Hann getur verið stök eining eða nokkrar einingar sem eru dreifðar um ökutækið og samanstendur af vinnslu-

einingu, gagnaminni, tímamæliaðgerð, tveimur kortalesurum fyrir snjallkort fyrir ökumann og aðstoðarökumann, 

prentara, skjá, tengibúnaði og búnaði til að setja inn ílag notanda, GNSS-móttökubúnaði og fjarskiptabúnaði. 

Í skráningarhluta ökurita geta verið eftirfarandi íhlutir sem eru háðir gerðarviðurkenningu: 

— skráningarhluti ökurita, sem stök eining (þ.m.t. GNSS-móttökubúnaður og fjarskiptabúnaður), 

— megineining skráningarhluta ökurita (þ.m.t. fjarskiptabúnaður) og ytri GNSS-búnaður, 

— megineining skráningarhluta ökurita (þ.m.t. GNSS-móttökubúnaður) og ytri fjarskiptabúnaður, 

— megineining skráningarhluta ökurita, ytri GNSS-búnaður og ytri fjarskiptabúnaður; 

ef skráningarhluti ökurita samanstendur af nokkrum einingum sem eru dreifðar um ökutækið er megineining 

skráningarhluta ökurita sú eining sem inniheldur vinnslueiningu, gagnaminni og tímamæliaðgerð, 

„skráningarhluti ökurita (VU)“ er notað um „skráningarhluta ökurita“ eða „megineiningu skráningarhluta 

ökurita.“ 

3) Í 6. gr. komi eftirfarandi í stað þriðju málsgreinar: 

„Hins vegar gildir I. viðauki C frá og með 15. júní 2019, að undanskildum 16. viðbæti sem gildir frá og með 2. mars 2016.“ 

4) Ákvæðum I. viðauka C er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

5) Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

2. 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 28. febrúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka C við reglugerð (ESB) 2016/799 er breytt sem hér segir: 

 1) efnisyfirliti er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar 3.12.5 komi eftirfarandi: 

„3.12.5 Staðir og staðsetningar þar sem akstursdagar hefjast, enda og/eða þar sem þriggja klukkustunda uppsöfn-

uðum aksturstíma er náð“, 

b) í stað liðar 4.5.3.2.16 komi eftirfarandi: 

„4.5.3.2.16 Upplýsingar um staðsetningar þar sem uppsafnaður aksturstími nær þremur klukkustundum“, 

c) í stað liðar 4.5.4.2.14 komi eftirfarandi: 

„4.5.4.2.14 Upplýsingar um staðsetningar þar sem uppsafnaður aksturstími nær þremur klukkustundum“, 

d) í stað liðar 6.2 komi eftirfarandi: 

„6.2 Athuganir á nýjum íhlutum eða viðgerðum íhlutum“. 

 2) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. lið: 

a) í stað skilgreiningar (ll) komi eftirfarandi: 

„(ll) „fjarskiptabúnaður“ eða „fjartengdur snemmgreiningarbúnaður“: 

sá búnaður í skráningarhluta ökurita sem er notaður til að framkvæma markvisst vegaeftirlit,“, 

b) í stað skilgreiningar (tt) komi eftirfarandi: 

„(tt) „tímastilling“: 

stilling rauntíma; þessi stilling getur verið sjálfvirk með reglulegu millibili, með því að nota tíma úr GNSS-

móttökubúnaði sem viðmiðun, eða stilling sem er framkvæmd í kvörðunarham,“, 

c) í stað texta við fyrsta þankastrikið í skilgreiningu (yy) komi eftirfarandi: 

„— eingöngu settur upp og notaður í ökutækjum í flokki M1 og N1 (eins og þau eru skilgreind í II. viðauka við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EBE (*), með nýjustu breytingum),“, 

d) ný skilgreining (fff) bætist við: 

„(fff) „uppsafnaður aksturstími“: 

gildi sem stendur fyrir heildarfjölda uppsafnaðra akstursmínútna tiltekins ökutækis. 

Gildi fyrir uppsafnaðan aksturstíma er óslitin talning allra mínútna sem teljast til AKSTURS við vöktun skrán-

ingarbúnaðarins á akstursathöfnum, og er eingöngu notaður til að setja af stað skráningu á staðsetningu 

ökutækisins í hvert skipti sem margfeldi þriggja klukkustunda af uppsöfnuðum aksturstíma er náð. 

Uppsöfnunin hefst við virkjun skráningarbúnaðarins. Aðrar aðstæður, m.a. þegar ökutæki er utan gildissviðs 

eða þegar um er að ræða ferju/lest, hafa ekki áhrif á uppsöfnunina. 

Gildi fyrir uppsafnaðan aksturstíma er ekki ætlað til birtingar, útprentunar eða niðurhals.“  
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 3) Í stað síðasta undirliðar í kröfu 13 í lið 2.3 komi eftirfarandi: 

„— venjulegur gildistími notkunar skráningarhluta ökurita eru 15 ár frá gildistökudegi vottorða fyrir skráningarhluta 

ökurita, en heimilt er að nota skráningarhluta ökurita í þrjá mánuði til viðbótar, en einungis til að hlaða niður 

gögnum.“ 

 4) Í stað fyrsta liðar í lið 2.4 komi eftirfarandi: 

„Markmiðið með öryggiskerfinu er að vernda gagnaminnið þannig að óviðkomandi fái ekki aðgang að gögnum og geti 

ekki breytt gögnum og að greina tilraunir í þá átt, að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara á milli 

hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans, að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara á milli 

skráningarbúnaðarins og ökuritakortanna, að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara á milli 

skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar, ef einhver eru, að vernda leynd, heilleika og sannvottaðan uppruna gagna 

sem fara á milli með fjartengdum samskiptum um snemmgreiningu vegna eftirlits, og að sannprófa heilleika og 

sannvottaðan uppruna gagnanna sem var halað niður.“ 

 5) Í stað texta við annað þankastrik í kröfu 27 í lið 3.2 komi eftirfarandi: 

„— staðsetningar þar sem uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda,“. 

 6) Í stað kröfu 49 í lið 3.4 komi eftirfarandi: 

„49) 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, hafi átt sér stað þegar 

ökutækið nam staðar (því frestast mögulega breytingin yfir í VINNU).“ 

 7) Í stað kröfu 59 í lið 3.6.1 komi eftirfarandi: 

„59) Ökumaðurinn skal síðan tilgreina á hvaða stað ökutækið er á því augnabliki og skal það teljast vera tímabundin 

færsla. 

Fullgilding tímabundnar færslu (þ.e. ekki verður hægt að skrifa yfir hana lengur), sem var gerð þegar kortið var 

síðast tekið úr, fer fram við eftirfarandi skilyrði: 

— við innfærslu staðar þar sem núverandi akstursdagur hefst við handskráða færslu samkvæmt kröfu 61, 

— við næstu innfærslu staðar þar sem núverandi akstursdagur hefst, ef korthafi færir ekki inn neinn stað þar sem 

akstursdagur hefst eða endar, við handskráða færslu samkvæmt kröfu 61. 

Við eftirfarandi skilyrði er skrifað yfir tímabundna færslu, sem var gerð síðast þegar kortið var tekið úr, og nýtt 

gildi er fullgilt: 

— við næstu innfærslu staðar þar sem núverandi akstursdagur endar ef korthafi færir ekki inn neinn stað þar sem 

akstursdagur hefst eða endar, við handskráða færslu samkvæmt kröfu 61.“ 

 8) Í stað texta við sjötta og sjöunda þankastrik liðar 3.6.2 komi eftirfarandi: 

„— stað þar sem fyrri akstursdegi lauk, ásamt tilheyrandi tíma (og þannig skrifa yfir og fullgilda færsluna sem varð til 

þegar kortið var síðast tekið úr), 

— stað þar sem núverandi akstursdagur hófst, ásamt tilheyrandi tíma (og þannig fullgilda tímabundnu færsluna sem 

varð til þegar kortið var síðast tekið úr).“ 
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 9) Í stað liðar 3.9.15 komi eftirfarandi: 

„3.9.15 Sértilvikið „misræmi í tímamælingum“ 

86) Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham þegar skráningarhluti ökurita nemur meiri 

mismun en eina mínútu milli tímans í tímamæliaðgerð skráningarhluta ökuritans og þess tíma sem kemur frá 

GNSS-móttökubúnaðinum. Þetta sértilvik er skráð ásamt gildi innri klukku skráningarhluta ökuritans og því 

fylgir sjálfvirk tímastilling. Hafi sértilvik um misræmi í tímamælingum komið upp myndar skráningarhluti 

ökuritans ekki annað sértilvik um misræmi í tímamælingum næstu 12 klukkustundirnar. Þetta sértilvik skal 

ekki koma upp í tilvikum þar sem GNSS-móttökubúnaðurinn hefur ekki numið neitt gilt merki frá hnattrænu 

gervihnattaleiðsögukerfi í 30 daga eða meira.“ 

10) Eftirfarandi texti með þankastriki bætist við lið 3.9.17: 

„— Bilun í skilfleti skynvædda flutningakerfisins (ef við á).“ 

11) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 3.10: 

 i. í stað texta á undan töflu í kröfu 89 komi eftirfarandi: 

„Skráningarbúnaðurinn skal greina bilanir með sjálfsprófunum og innbyggðum prófunum í samræmi við eftirfarandi 

töflu:“, 

 ii. eftirfarandi lína bætist við töfluna: 

“Skilflötur skynvædds flutningakerfis 

(valkvætt) 

Rétt vinnsla“.  

12) Í stað texta við annað þankastrik liðar 3.12 komi eftirfarandi: 

„— er meðalfjöldi staðsetninga á dag skilgreindur sem minnst sex staðsetningar þar sem akstursdagur hefst, sex stað-

setningar þar sem uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda, og sex staðsetningar þar sem aksturs-

degi lýkur, þannig að „365 dagar“ fela í sér minnst 6570 staðsetningar,“. 

13) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 3.12.5: 

a) í stað fyrirsagnar og kröfu 108 komi eftirfarandi: 

„3.12.5 Staðir og staðsetningar þar sem akstursdagar hefjast, enda og/eða þar sem þriggja klukkustunda uppsöfn-

uðum aksturstíma er náð 

108) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu: 

— staði og staðsetningar þar sem ökumaður og/eða aðstoðarökumaður byrjar akstursdag sinn, 

— staðsetningar þar sem uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda, 

— staði og staðsetningar þar sem ökumaður og/eða aðstoðarökumaður lýkur akstursdegi sínum.“, 

b) í stað texta við fjórða þankastrik kröfu 110 komi eftirfarandi: 

„— tegund færslu (upphaf, endir eða þriggja klukkustunda uppsafnaður aksturstími),“,  
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c) í stað kröfu 111 komi eftirfarandi: 

„111) Gagnaminnið skal geta geymt staði og staðsetningar þar sem akstursdagar hefjast, enda og/eða þar sem þriggja 

klukkustunda uppsafnaður aksturstími næst, í a.m.k. 365 daga.“ 

14) Í stað kröfu 116 í lið 3.12.7 komi eftirfarandi: 

„116) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu augnablikshraða ökutækisins og samsvarandi dag-

setningu og tíma á hverri sekúndu í a.m.k. síðustu 24 klukkustundir sem ökutækið hefur verið á hreyfingu.“ 

15) Töflunni í lið 3.12.8 er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi atriði bætast við á milli atriðanna „Staðsetningarupplýsingar vantar frá GNSS-móttökubúnaði“ og „Villa í 

hreyfigögnum“: 

„Villa í samskiptum við ytri 

GNSS-búnað, 

— lengsta sértilvikið fyrir hvern af 

10 síðustu dögum þegar tilvik komu 

upp, 

— fimm lengstu sértilvikin á síðustu 

365 dögum, 

— dagsetning og tími upphafs sértilviks, 

— dagsetning og tími þegar sértilviki 

lauk, 

— gerð korts eða korta, númer, útgáfu-

aðildarríki og kynslóð allra ísettra 

korta við upphaf og/eða endi sértil-

viksins, 

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag,“, 

b) í stað atriðisins „Misræmi í tímamælingum“ komi eftirfarandi: 

„Misræmi í tímamælingum — alvarlegasta sértilvikið fyrir hvern af 

10 síðustu dögum þegar tilvik komu 

upp (þ.e. tilvikin þar sem mestur 

munur er á dagsetningu og tíma í 

skráningarbúnaði og dagsetningu og 

tíma í hnattrænu gervihnattaleið-

sögukerfi), 

— fimm alvarlegustu sértilvikin á 

síðustu 365 dögum, 

— dagsetning og tími í skráningarbúnaði, 

— dagsetning og tími í hnattræna gervi-

hnattaleiðsögukerfinu, 

— gerð korts eða korta, númer, útgáfu-

aðildarríki og kynslóð allra ísettra 

korta við upphaf og/eða endi sér-

tilviksins, 

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag,“, 

16) Í stað kröfu 200 í lið 3.20 komi eftirfarandi: 

„200) Skráningarbúnaðurinn getur einnig verið búinn stöðluðum skilflötum sem gera kleift að gögnin, sem eru skráð eða 

mynduð af ökuritum, séu notuð af ytri búnaði, í vinnsluham eða kvörðunarham. 

Í 13. viðbæti er tilgreint og staðlað valkvætt viðmót fyrir skynvætt flutningakerfi. Önnur viðmót skráningarhluta 

ökurita geta einnig verið samhliða til staðar, að því tilskildu að þau uppfylli að öllu leyti kröfurnar í 13. viðbæti að 

því er varðar lágmarksskrá yfir gögn, öryggi og samþykki ökumanns. 

Samþykki ökumanns gildir ekki um gögn sem eru send frá skráningarbúnaðinum til netkerfis ökutækis. Ef 

persónuupplýsingar, sem eru færðar í netkerfi ökutækis, eru unnar frekar utan netkerfisins er það á ábyrgð 

framleiðanda ökutækis að vinnsla þeirra samrýmist reglugerð (ESB) 2016/679 („almenna persónuverndar-

reglugerðin“). 

Samþykki ökumanns gildir ekki heldur um gögn ökurita sem er halað niður til fjartengds fyrirtækis (krafa 193) þar 

sem við þær aðstæður fer vöktun fram með því að nota aðgangsrétt fyrirtækiskortsins. 
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Eftirfarandi kröfur gilda um gögn úr skynvæddu flutningakerfi sem eru gerð aðgengileg gegnum þann skilflöt: 

— þessi gögn eru mengi af völdum fyrirliggjandi gögnum úr gagnalýsingasafni ökuritans (1. viðbætir), 

— undirmengi þessara völdu gagna er merkt sem „persónuupplýsingar“, 

— undirmengið „persónuupplýsingar“ er einungis aðgengilegt ef sannprófanlegt samþykki ökumannsins, þar 

sem hann samþykkir að taka megi persónuupplýsingar hans út úr netkerfi ökutækisins, er gert virkt; 

— það er hvenær sem er hægt að gera samþykki ökumanns virkt eða óvirkt með skipunum í valmyndinni, svo 

fremi að ökumannskortið sé ísett, 

— mengi og undirmengi gagnanna verða send í gegnum þráðlausar samskiptareglur fyrir Bluetooth í radíus 

innan stýrishúss ökutækisins, með einnar mínútu nýglæðingartíðni, 

— tenging ytri búnaðarins við skilflöt skynvædda flutningakerfisins verður varin með sérnota og slembivöldu 

PIN-númeri með a.m.k. fjórum tölum sem er skráð í og fáanlegt í gegnum skjá hvers skráningarhluta ökurita, 

— tilvist viðmótsins fyrir skynvædda flutningakerfið má ekki við neinar aðstæður hafa áhrif á rétta virkni og 

öryggi skráningarhluta ökuritans. 

Einnig má senda út önnur gögn auk mengis hinna völdu, fyrirliggjandi gagna sem talin eru mynda lágmarks-

listann, að því tilskildu að ekki sé hægt að líta á þau sem persónuupplýsingar. 

Skráningarbúnaðurinn skal hafa getu til að senda boð um stöðu samþykkis ökumanns til annarra verkvanga í 

netkerfi ökutækisins. 

Þegar kveikja ökutækisins er á skulu þessi gögn send stöðugt út.“ 

17) Í stað kröfu 211 í lið 3.23 komi eftirfarandi: 

„211) Endurstilla skal tímann í innri klukku skráningarhluta ökuritans sjálfkrafa á 12 klukkustunda fresti. Þegar þessi 

endurstilling er ekki möguleg vegna þess að merki næst ekki frá hnattræna gervihnattaleiðsögukerfinu skal tíma-

stillingin fara fram um leið og skráningarhluti ökuritans getur náð inn réttum tíma frá GNSS-móttökubúnaðinum, 

allt eftir því í hvaða stöðu kveikja ökutækisins er. Tímaviðmiðunin fyrir sjálfvirka tímastillingu innri klukku 

skráningarhluta ökuritans skal koma frá GNSS-móttökubúnaðinum.“ 

18) Í stað krafnanna 225 og 226 í lið 3.26 komi eftirfarandi: 

„225) Upplýsingaplata skal fest við hvern einstakan íhlut skráningarbúnaðarins og á henni skal tilgreina eftirfarandi: 

— nafn og heimilisfang framleiðanda, 

— hlutanúmer framleiðanda og framleiðsluár, 

— raðnúmer, 

— gerðarviðurkenningarmerki.  
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226) Þegar ekki er nægjanlegt pláss til að birta allar framangreindar upplýsingar skal upplýsingaplatan sýna hið 

minnsta: heiti framleiðanda eða kennimerki hans, og hlutanúmer.“ 

19) Í lið 4.1. er teikningunni sem svarar til fram- og bakhliðar ökumannskortsins skipt út fyrir eftirfarandi: 

 

20) Í stað texta við fyrsta þankastrik kröfu 263 í lið 4.5.3.1.8 komi eftirfarandi: 

„— Bilun í korti (þegar þetta kort er orsök bilunar),“. 

21) Í stað texta við fyrsta þankastrik kröfu 288 í lið 4.5.3.2.8 komi eftirfarandi: 

„— Bilun í korti (þegar þetta kort er orsök bilunar),“. 

22) Í stað liðar 4.5.3.2.16 komi eftirfarandi: 

„4.5.3.2.16 Upplýsingar um staðsetningar þar sem uppsafnaður aksturstími nær þremur klukkustundum 

305) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem tengjast staðsetningu ökutækisins þar sem 

uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda: 

— dagsetningu og tíma þegar uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda, 

— staðsetningu ökutækisins, 

— nákvæmni hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins, dagsetningu og tíma þegar staðsetningin var 

ákvörðuð, 

— stöðu kílómetramælis ökutækisins. 

306) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 252 slíkar skráningar.“ 

23) Í stað liðar 4.5.4.2.14 komi eftirfarandi: 

„4.5.4.2.14 Upplýsingar um staðsetningar þar sem uppsafnaður aksturstími nær þremur klukkustundum 

353) Verkstæðiskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem tengjast staðsetningu ökutækisins þar sem 

uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda: 

— dagsetningu og tíma þegar uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda,  

FRAMHLIÐ“ „BAKHLIÐ 



Nr. 90/286 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.11.2019 

 

— staðsetningu ökutækisins, 

— nákvæmni hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins, dagsetningu og tíma þegar staðsetningin var 

ákvörðuð, 

— stöðu kílómetramælis ökutækisins. 

354) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 18 slíkar skráningar.“ 

24) Í stað kröfu 396 í lið 5.2 komi eftirfarandi: 

„396)  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, 

— dagsetningin þegar einkennisstuðull ökutækisins og virkt ummál hjólbarðanna voru mæld, 

— verksmiðjunúmer ökutækis; 

— hvort ytri GNSS-búnaður er til staðar (eða ekki), 

— raðnúmer ytri GNSS-búnaðarins, ef við á, 

— raðnúmer fjarskiptabúnaðarins, ef slíkt er til staðar, 

— raðnúmer allra innsigla sem eru til staðar, 

— sá hluti ökutækisins þar sem aðlögunarbúnaðurinn 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 aðlögunarbúnaðinum.“ 

25) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5.3: 

a) Eftirfarandi krafa 398a bætist við á eftir kröfu 398: 

„398a) Framangreind innsigli skulu vottuð samkvæmt staðlinum EN 16882:2016.“,  
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b) í stað annars undirliðar í kröfu 401 komi eftirfarandi: 

„Þetta einkvæma auðkennisnúmer er skilgreint sem hér segir: MMNNNNNNNN með merkingu sem ekki er hægt að 

fjarlægja, með MM sem einkvæmt auðkenni framleiðanda (EB annast skráningu í gagnagrunn) og NNNNNNNN sem 

er alstafanúmer innsiglisins, sem er einkvæmt innan sviðs framleiðandans.“, 

c) í stað kröfu 403 komi eftirfarandi: 

„403) Framleiðendur innsigla skulu vera skráðir í sérstakan gagnagrunn þegar þeir fá tegund innsiglis vottaða 

samkvæmt EN 16882:2016 og skulu birta almenningi innsiglisnúmer sín með tilhögun sem framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins skal koma á fót.“, 

d) í stað kröfu 404 komi eftirfarandi: 

„404) Viðurkennd verkstæði og framleiðendur ökutækja skulu, innan ramma reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, 

einungis nota innsigli, sem eru vottuð samkvæmt EN 16882:2016, frá þeim framleiðendum innsigla sem eru 

skráðir í framangreindan gagnagrunn.“ 

26) Í stað liðar 6.2 komi eftirfarandi: 

„6.2. Athuganir á nýjum íhlutum eða viðgerðum íhlutum 

407) Hafa skal eftirlit með því að sérhvert tæki, nýtt eða viðgert, starfi rétt og gefi nákvæmar upplýsingar við 

aflestur og skráningu innan þeirra marka, sem mælt er fyrir um í liðum 3.2.1. 3.2.2, 3.2.3 og 3.3.“ 

27) Í stað kröfu 408 í lið 6.3 komi eftirfarandi: 

„408) Við uppsetningu í ökutæki skal allur uppsetti búnaðurinn (þ.m.t. skráningarbúnaður) uppfylla ákvæði um mestu 

vikmörk sem mælt er fyrir um í liðum 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3. Allur uppsetti búnaðurinn skal innsiglaður í 

samræmi við lið 5.3 og kvarðaður.“ 

28) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 8.1: 

a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á inngangstexta á undan kröfu 425 í lið 8.1: 

„Í þessum kafla merkir „skráningarbúnaður“ „skráningarbúnaður eða íhlutir hans“. Engrar gerðarviðurkenningar er 

krafist fyrir kapal eða kapla sem tengja hreyfinemann, ytri GNSS-búnaðinn eða ytri fjarskiptabúnaðinn við skrán-

ingarhluta ökuritans. Pappírinn, sem notaður er í skráningarbúnaðinn, telst íhlutur skráningarbúnaðarins. 

Sérhver framleiðandi getur óskað eftir gerðarviðurkenningu á íhlut eða íhlutum skráningarbúnaðar með sérhverjum 

öðrum íhlut eða íhlutum skráningarbúnaðar, að því tilskildu að hver íhlutur uppfylli kröfurnar í þessum viðauka. Að 

öðrum kosti geta framleiðendir einnig óskað eftir gerðarviðurkenningu á skráningarbúnaði. 

Eins og lýst er í 10. skilgreiningu 2. gr. þessarar reglugerðar er samsetning íhluta í skráningarhluta ökurita breytileg. 

Hvernig sem samsetningu íhluta skráningarhluta ökurita er háttað telst ytra loftnet og (ef við á) loftnetsdeilir, sem er 

tengdur við GNSS-móttökubúnaðinn, eða fjarskiptabúnaðinn ekki vera hluti af gerðarviðurkenningu skráningarhluta 

ökurita.  
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Engu að síður skulu framleiðendur, sem hafa fengið gerðarviðurkenningu fyrir skráningarbúnað, halda skrá, sem er 

aðgengileg öllum, yfir samrýmanleg loftnet og loftnetsdeila að því er varðar sérhvern gerðarviðurkenndan skráningar-

hluta ökurita, ytri GNSS-búnað og ytri fjarskiptabúnað.“, 

b) í stað kröfu 427 komi eftirfarandi: 

„427) Gerðarviðurkenningaryfirvöld aðildarríkjanna gefa ekki út gerðarviðurkenningarvottorð nema þau hafi undir 

höndum: 

— öryggisvottorð (ef þess er óskað samkvæmt þessum viðauka), 

— virknivottorð, 

— og vottorð um rekstrarsamhæfi (ef þess er óskað samkvæmt þessum viðauka) 

fyrir skráningarbúnaðinn eða ökuritakortið sem gerðarviðurkenningin varðar.“ 

29) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) efnisyfirliti er breytt sem hér segir: 

 i. Í stað liðar 2.63 komi eftirfarandi: 

„2.63 Geymist til síðari nota“, 

 ii. í stað liðar 2.78 komi eftirfarandi: 

„2.78 GNSSAccumulatedDriving“, 

 iii. í stað liðar 2.79 komi eftirfarandi: 

„2.79 GNSSAccumulatedDrivingRecord“, 

 iv. í stað liðar 2.111 komi eftirfarandi: 

„2.111 NoOfGNSSADRecords“, 

 v. í stað liðar 2.160 komi eftirfarandi: 

„2.160 Geymist til síðari nota“, 

 vi. í stað liðar 2.203 komi eftirfarandi: 

„2.203 VuGNSSADRecord“, 

 vii. í stað liðar 2.204 komi eftirfarandi: 

„2.204 VuGNSSADRecordArray“, 

 viii. í stað liðar 2.230 komi eftirfarandi: 

„2.230 Geymist til síðari nota“, 

 ix. í stað liðar 2.231 komi eftirfarandi: 

„2.231 Geymist til síðari nota“,  
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b) eftirfarandi texti bætist við á undan lið 2.1 í 2. lið: 

„Stærðin sem er tilgreind í þessum viðbæti fyrir gagnatög korta, sem eru notuð fyrir verkbúnað af fyrstu og annarri 

kynslóð, er stærðin sem notuð er fyrir verkbúnað af annarri kynslóð. Kortalesari ætti nú þegar að þekkja stærðina fyrir 

verkbúnað af fyrstu kynslóð. Viðeigandi númer kröfu í I. viðauka C sem varða slík gagnatög taka bæði til 

verkbúnaðar af fyrstu og annarri kynslóð.“, 

c) í stað liðar 2.19 komi eftirfarandi: 

„2.19. CardEventData 

Fyrsta kynslóð: 

Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða sértilvik sem tengjast korthafa 

(kröfur 260 og 318 í I. viðauka C). 

 

CardEventData er röð af cardEventRecords með hækkandi gildum af EventFaultType (nema skráningar á 

tilraunum til öryggisbrots sem er safnað saman í síðustu heild raðarinnar). 

cardEventRecords er mengi færslna um sértilvik af tiltekinni tegund (eða flokkur tilrauna til öryggisbrots). 

Önnur kynslóð: 

Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða sértilvik sem tengjast korthafa 

(kröfur 285 og 341 í I. viðauka C). 

 

CardEventData er röð af cardEventRecords með hækkandi gildum af EventFaultType (nema skráningar á 

tilraunum til öryggisbrots sem er safnað saman í síðustu heild raðarinnar). 

cardEventRecords er mengi færslna um sértilvik af tiltekinni tegund (eða flokkur tilrauna til öryggisbrots).“ 

d) í stað liðar 2.30 komi eftirfarandi: 

„2.30. CardRenewalIndex 

Útgáfunúmer korts (skilgreining i). 

 

Úthlutun gildis: (sjá 7. kafla þessa viðauka). 

„0“ Fyrsta útgáfa. 

Röð hækkunar: „0, …, 9, A, …, Z““,  
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e) í stað texta á eftir fyrirsögninni „Önnur kynslóð“ í lið 2.61 komi eftirfarandi: 

 

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gagnastök notuð: 

noOfGNSSADRecords er fjöldi skráninga um uppsafnaðan aksturstíma samkvæmt GNSS sem hægt er að geyma á 

kortinu. 

noOfSpecificConditionRecords er fjöldi skráninga um séraðstæður sem hægt er að geyma á kortinu. 

noOfCardVehicleUnitRecords er fjöldi skráninga um notaða skráningarhluta ökurita sem hægt er að geyma á 

kortinu.“, 

f) í stað liðar 2.63 komi eftirfarandi: 

„2.63. Geymist til síðari nota“, 

g) í stað texta á eftir fyrirsögninni „Önnur kynslóð:“ í lið 2.67 komi eftirfarandi: 

„Sömu gildin og fyrir fyrstu kynslóð eru notuð með eftirfarandi viðbótum: 

 

Athugasemd 1: Gildin fyrir aðra kynslóð, sem gilda um plötuna, tengistykkið og ytri tenginguna við GNSS, sem 

og gildin fyrir fyrstu kynslóð, sem gilda um skráningarhluta ökurita og hreyfinemann, má nota í SealRecord, þ.e., ef 

við á. 

Athugasemd 2: Á CardHolderAuthorisation-svæði vottorðs af annarri kynslóð, skulu gildin 1, 2 og 6 túlkuð sem 

tilgreining vottorðs um gagnkvæma sannvottun fyrir viðkomandi tegund búnaðar. Til að tilgreina viðkomandi vottorð 

við gerð stafrænnar undirskriftar skal nota gildin 17, 18 eða 19.“,  
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h) í stað texta á eftir fyrirsögninni „Önnur kynslóð:“ í lið 2.70 komi eftirfarandi: 

„Önnur kynslóð: 

 

Almenn sértilvik, 

Engar frekari upplýsingar, 

Ísetning ógilds korts, 

Kortaósamrýmanleiki, 

Tímaskörun, 

Akstur án viðeigandi korts, 

Ísetning korts við akstur, 

Síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt, 

Hraðabrot, 

Rof á straumi, 

Villa í hreyfigögnum, 

Ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis, 

Misræmi í tímamælingu (milli GNSS og innri klukku skráningarhluta ökurita), 

Villa í samskiptum við fjarskiptabúnað, 

Staðsetningarupplýsingar vantar frá GNSS-móttökubúnaði, 

Villa í samskiptum við ytri GNSS-búnað, 

Geymist til síðari nota, 

 

Tilvik um tilraun til öryggisbrots að því er varðar skráningarhluta ökurita, 

Engar frekari upplýsingar, 

Sannvottun hreyfinema brást, 

Sannvottun ökuritakorts brást, 

Óleyfileg breyting á hreyfinema, 

Heilleikavilla í ílagsgögnum korts, 

Heilleikavilla í notendagögnum sem geymd eru, 

Villa í innri gagnaflutningi, 

Óleyfileg opnun hlífar, 

Skemmdarverk á vélbúnaði, 

Skráning um að gerð hafi verið óheimil breyting á GNSS-búnaði, 

Sannvottun ytri GNSS-búnaðar brást, 

Vottorð ytri GNSS-búnaðar fallið úr gildi, 

Geymist til síðari nota, 

 

Tilvik um tilraun til öryggisbrots að því er varðar nema, 

Engar frekari upplýsingar, 

Sannvottun brást, 

Heilleikavilla í gögnum sem geymd eru, 

Villa í innri gagnaflutningi, 

Óleyfileg opnun hlífar, 

Skemmdarverk á vélbúnaði, 

Geymist til síðari nota, 

 

Bilanir í skráningarbúnaði, 

Engar frekari upplýsingar, 

Innri bilun í skráningarhluta ökurita, 

Bilun í prentara, 

Bilun í skjá, 

Bilun við niðurhal gagna, 

Bilun í nema, 

Innri GNSS-móttökubúnaður, 

Ytri GNSS-búnaður, 

Fjarskiptabúnaður, 

Skilflötur skynvædda flutningakerfisins, 

Geymist til síðari nota, 

 

Kortabilanir, 

Engar frekari upplýsingar, 

Geymist til síðari nota, 

 
Geymist til síðari nota, 

 
Sértækt að því er varðar framleiðanda.“, 
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i. Í stað liðar 2.71 komi eftirfarandi: 

„2.71. ExtendedSealIdentifier 

Önnur kynslóð: 

Framlengt kennimerki innsiglis auðkennir innsigli með einstökum hætti (krafa 401 í I. viðauka C). 

 

manufacturerCode er kóði fyrir framleiðanda innsiglisins. 

sealIdentifier er kennimerki fyrir innsigli sem er sérstakt fyrir framleiðandann.“, 

j) í stað liðanna 2.78 og 2.79 komi eftirfarandi: 

„2.78 GNSSAccumulatedDriving 

Önnur kynslóð: 

Upplýsingar, sem geymdar eru á ökumanns- eða verkstæðiskorti, varðandi stöðu ökutækis samkvæmt GNSS, 

ef uppsafnaður aksturstími ökumanns nær margfeldi þriggja klukkustunda (kröfur 306 og 354 í I. viðauka C). 

 

gnssADPointerNewestRecord er stuðull fyrir síðustu, uppfærðu skráninguna um uppsafnaðan aksturstíma 

samkvæmt GNSS. 

Value assignment er tala sem samsvarar teljara fyrir skráningu á uppsöfnuðum aksturstíma samkvæmt GNSS 

sem hefst á „0“ þegar skráning á uppsöfnuðum aksturtíma samkvæmt GNSS kemur fyrir í fyrsta sinn í 

gagnaskipaninni. 

gnssAccumulatedDrivingRecords er mengi skráninga sem innihalda dag- og tímasetningu þegar uppsafnaður 

aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda ásamt upplýsingum um staðsetningu ökutækisins. 

2.79. GNSSAccumulatedDrivingRecord 

Önnur kynslóð: 

Upplýsingar, sem geymdar eru á ökumanns- eða verkstæðiskorti, varðandi stöðu ökutækis samkvæmt GNSS, 

ef uppsafnaður aksturstími ökumanns nær margfeldi þriggja klukkustunda (kröfur 305 og 353 í I. viðauka C). 

 

timeStamp sýnir dagsetningu og tíma þegar uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda, 

gnssPlaceRecord inniheldur upplýsingar um staðsetningu ökutækisins. 

vehicleOdometerValue er staða kílómetramælis þegar uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja 

klukkustunda.“,  
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k) í stað liðar 2.86 komi eftirfarandi: 

„2.86. KeyIdentifier 

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

lykilsins. 

 

Fyrsti kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils skráningarhluta ökurita, ökuritakorts eða ytri GNSS-

búnaðar. 

Annar kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils skráningarhluta ökurita (þegar raðnúmer skráningarhluta 

ökurita er ekki þekkt á þeim tíma sem gengið er frá vottorðinu). 

Þriðji kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils aðildarríkis.“, 

l) í stað liðar 2.92 komi eftirfarandi: 

„2.92. MAC 

Önnur kynslóð: 

Dulkóðuð prófsumma sem er 8, 12 eða 16 bæti að lengd sem samsvarar dulmálsröðunum sem tilgreindar eru í 

11. viðbæti. 

 

m) í stað liðar 2.111 komi eftirfarandi: 

„2.111. NoOfGNSSADRecords 

Önnur kynslóð: 

Fjöldi skráninga um uppsafnaðan aksturstíma samkvæmt GNSS sem hægt er að geyma á kortinu. 

 

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.“, 

n) í stað úthlutun gildis fyrir „16H“ í lið 2.120 komi eftirfarandi: 

„ “; 

o) í stað liðar 2.160 komi eftirfarandi: 

„2.160. Geymist til síðari nota“,  
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p) í stað liðar 2.162 komi eftirfarandi: 

„2.162. TimeReal 

Kóði fyrir sameinað dagsetningar- og tímasvæði þar sem dagsetning og tími eru táknuð sem sekúndur frá 

00h.00m.00s hinn 1. janúar 1970 að samræmdum heimstíma. 

 

Úthlutun gildis — Áttundarsamræming: Fjöldi sekúndna frá miðnætti hins 1. janúar 1970 að samræmdum 

heimstíma. 

Síðasta hugsanlega dagsetning og tími er á árinu 2106.“, 

q) í stað liðar 2.179 komi eftirfarandi: 

„2.179 VuCardRecord 

Önnur kynslóð: 

Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans um ökuritakort sem hefur verið notað (krafa 132 í 

I. viðauka C). 

 

cardNumberAndGenerationInformation er heildarnúmer og kynslóð kortsins sem notað er (gagnatag 

2.74). 

cardExtendedSerialNumber, lesið úr skránni EF_ICC undir stofnskrá kortsins. 

cardStructureVersion, lesið úr skránni EF_Application_Identification undir DF_Tachograph_G2. 

cardNumber, lesið úr skránni EF_Identification undir DF_Tachograph_G2.“, 

r) í stað liða 2.203 og 2.204 komi eftirfarandi: 

„2.203 VuGNSSADRecord 

Önnur kynslóð: 

Upplýsingar, sem geymdar eru í skráningarhluta ökurita, varðandi stöðu ökutækis samkvæmt GNSS, ef 

uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda (kröfur 108 og 110 í I. viðauka C). 

 

timeStamp sýnir dagsetningu og tíma þegar uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda. 

cardNumberAndGenDriverSlot sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort, og kynslóð 

kortsins.  
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cardNumberAndGenCodriverSlot sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort, og 

kynslóð kortsins. 

gnssPlaceRecord inniheldur upplýsingar um staðsetningu ökutækisins. 

vehicleOdometerValue er staða kílómetramælis þegar uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja 

klukkustunda. 

2.204 VuGNSSADRecordArray 

Önnur kynslóð: 

Upplýsingar, sem geymdar eru í skráningarhluta ökurita, varðandi stöðu ökutækis samkvæmt GNSS, ef 

uppsafnaður aksturstími nær margfeldi þriggja klukkustunda (kröfur 108 og 110 í I. viðauka C). 

 

recordType táknar tegund skráningar (VuGNSSADRecord). 

Úthlutun gildis: Sjá RecordType. 

recordSize er stærð VuGNSSADRecord í bætum. 

noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu. 

records er mengi skráninga um uppsafnaðan aksturstíma samkvæmt GNSS.“, 

s) í stað liða 2.230 og 2.231 komi eftirfarandi: 

„2.230. Geymist til síðari nota 

2.231. Geymist til síðari nota“, 

t) í stað texta á eftir fyrirsögninni „Önnur kynslóð:“ í lið 2.234 komi eftirfarandi: 

 

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gagnastök notuð: 

noOfGNSSADRecords er fjöldi skráninga um uppsafnaðan aksturstíma samkvæmt GNSS sem hægt er að geyma á 

kortinu. 
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noOfSpecificConditionRecords er fjöldi skráninga um séraðstæður sem hægt er að geyma á kortinu. 

noOfCardVehicleUnitRecords er fjöldi skráninga um notaða skráningarhluta ökurita sem hægt er að geyma á 

kortinu.“ 

30) Ákvæðum 2. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi skammstafanir bætast við lið 1.1: 

„CHA Certificate Holder Authorisation (Heimild handhafa vottorðs) 

DO Data object (Gagnahlutur)“, 

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 3.3: 

 i. eftirfarandi komi í stað kröfu TCS_24: 

„TCS_24 Þessi öryggisskilyrði má tengja á eftirfarandi hátt: 

AND: Uppfylla verður öll öryggisskilyrði 

OR: Uppfylla verður a.m.k. eitt öryggisskilyrði 

Reglur um aðgang fyrir skráakerfið, s.s. skipanirnar SELECT, READ BINARY og UPDATE 

BINARY, eru tilgreindar í 4. kafla. Reglur um aðgang fyrir skipanirnar sem eftir standa eru 

tilgreindar í eftirfarandi töflum. Orðalagið „á ekki við“ er notað ef ekki er krafa um að styðja 

skipunina. Í því tilviki er skipunin studd eða ekki studd en aðgangsreglurnar eru utan gildissviðs.“, 

 ii. í stað töflunnar í kröfu TCS_25 komi eftirfarandi: 

„Skipun Ökumannskort Verkstæðiskort Eftirlitskort Fyrirtækiskort 

External Authenticate     

— Fyrir fyrstu kyns-

lóðar sannvottun 

ALW ALW ALW ALW 

— Fyrir annarrar kyns-

lóðar sannvottun 

ALW PWD ALW ALW 

Internal Authenticate ALW PWD ALW ALW 

General Authenticate ALW ALW ALW ALW 

Get Challenge ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

Process DSRC Message Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

PSO: Compute Digital 

Signature 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Á ekki við Á ekki við 

PSO: Hash Á ekki við Á ekki við ALW Á ekki við 
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„Skipun Ökumannskort Verkstæðiskort Eftirlitskort Fyrirtækiskort 

PERFORM HASH OF 

FILE 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Á ekki við Á ekki við 

PSO: Verify Certificate ALW ALW ALW ALW 

PSO: Verify Digital 

Signature 

Á ekki við Á ekki við ALW Á ekki við 

Verify Á ekki við ALW Á ekki við Á ekki við“ 

 iii. í stað töflunnar í kröfu TCS_26 komi eftirfarandi: 

„Skipun Ökumannskort Verkstæðiskort Eftirlitskort Fyrirtækiskort 

External Authenticate     

— Fyrir fyrstu kyns-

lóðar sannvottun 

Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

— Fyrir annarrar kyns-

lóðar sannvottun 

ALW PWD ALW ALW 

Internal Authenticate Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

General Authenticate ALW ALW ALW ALW 

Get Challenge ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

Process DSRC Message Á ekki við ALW ALW Á ekki við 

PSO: Compute Digital 

Signature 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Á ekki við Á ekki við 

PSO: Hash Á ekki við Á ekki við ALW Á ekki við 

PERFORM HASH OF 

FILE 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Á ekki við Á ekki við 

PSO: Verify Certificate ALW ALW ALW ALW 

PSO: Verify Digital 

Signature 

Á ekki við Á ekki við ALW Á ekki við 

Verify Á ekki við ALW Á ekki við Á ekki við“ 
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 iv. í stað töflunnar í kröfu TCS_27 komi eftirfarandi: 

„Skipun Ökumannskort Verkstæðiskort Eftirlitskort Fyrirtækiskort 

External Authenticate     

— Fyrir fyrstu kyns-

lóðar sannvottun 

Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

— Fyrir annarrar kyns-

lóðar sannvottun 

ALW PWD ALW ALW 

Internal Authenticate Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

General Authenticate ALW ALW ALW ALW 

Get Challenge ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

Process DSRC Message Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

PSO: Compute Digital 

Signature 

Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

PSO: Hash Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

PERFORM HASH OF 

FILE 

Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

PSO: Verify Certificate ALW ALW ALW ALW 

PSO: Verify Digital 

Signature 

Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

Verify Á ekki við ALW Á ekki við Á ekki við“ 

c) í stað kröfu TCS_29 í lið 3.4. komi eftirfarandi: 

„TCS_29 Stöðuorðin SW1 SW2 eru send í öllum svarboðum og tákna vinnslustöðu skipunarinnar. 

SW1 SW2 Merking 

90 00 Venjuleg vinnsla. 

61 XX Venjuleg vinnsla. XX = fjöldi svarbæta sem tiltæk eru. 

62 81 Vinnsluviðvörun. Hluti gagna, sem skilað er, kann að vera skemmdur 

63 00 Sannvottun brást (viðvörun) 

63 CX Rangar sannprófunarupplýsingar um korthafa (CHV) (PIN-númer). „X“ er teljari fyrir 

tilraunir sem eftir eru. 
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SW1 SW2 Merking 

64 00 Inningarvilla — Staða fastheldins minnis óbreytt. Heilleikavilla. 

65 00 Inningarvilla — Stöðu fastheldins minnis breytt 

65 81 Inningarvilla — Stöðu fastheldins minnis breytt — Minnisbilun 

66 88 Öryggisvilla: röng dulkóðuð prófsumma (við örugg boðskipti) eða 

rangt vottorð (við sannprófun vottorðs) eða 

rangur dulmálstexti (við ytri sannvottun) eða 

röng undirskrift (við sannprófun á undirskrift) 
 

67 00 Röng lengd (röng Lc eða Le) 

68 83 Síðasta skipun væntanlegrar keðju 

69 00 Óheimil skipun (ekkert svar fyrir hendi í T=0) 

69 82 Öryggisstaða ekki uppfyllt. 

69 83 Sannvottunaraðferð hindruð. 

69 85 Notkunarskilyrði ekki uppfyllt. 

69 86 Skipun ekki leyfileg (engin gildandi frumskrá (EF)). 

69 87 Vantar gagnahluti sem vænst er í öruggum boðskiptum 

69 88 Rangir gagnahlutir í öruggum boðskiptum 

6A 80 Rangar breytur í gagnasvæði 

6A 82 Skrá finnst ekki. 

6A 86 Rangar breytur P1-P2. 

6A 88 Gögn, sem vísað er til, finnast ekki. 

6B 00 Rangar breytur (hliðrun utan frumskrárinnar (EF)). 

6C XX Röng lengd, SW2 tilgreinir nákvæma lengd. Engu gagnasvæði skilað. 

6D 00 Skipanakóði ekki studdur, eða ógildur. 

6E 00 Klasi ekki studdur. 

6F 00 — Aðrar prófunarvillur 

Senda má viðbótarstöðuorð, eins og skilgreint er í ISO/IEC 7816-4, ef virkni þeirra er ekki tilgreind með 

skýrum hætti í þessum viðbæti.  
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Til dæmis er valfrjálst að skila eftirfarandi stöðuorði : 

6881: Rökrás er ekki studd 

6882: Örugg boðskipti eru ekki studd“, 

d) í stað síðasta undirliðar í kröfu TCS_38 í lið 3.5.1.1 komi eftirfarandi: 

„— Ef verkbúnaður, sem valinn er, telst skemmdur (heilleikavilla finnst í eigindum skrár) er vinnslustöðunni „6400“ 

eða „6500“ skilað.“, 

e) í stað síðasta undirliðar í kröfu TCS_41 í lið 3.5.1.2 komi eftirfarandi: 

„— Ef skráin, sem valin er, telst skemmd (heilleikavilla finnst í eigindum skrár) er vinnslustöðunni „6400“ eða 

„6500“ skilað.“, 

f) í stað sjötta undirliðar í kröfu TCS_43 í lið 3.5.2.1 komi eftirfarandi: 

„— Ef heilleikavilla finnst í eigindum skrár skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og 

vinnslustöðunni „6400“ eða „6500“ er skilað.“, 

g) ákvæðum liðar 3.5.2.1.1 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað töflunnar í kröfu TCS_45 komi eftirfarandi: 

„Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1 1 „81h“ TPV: Merki fyrir einfalt gagnagildi 

#2 L „NNh“ eða 

„81 NNh“ 

LPV: lengd gagna sem skilað er (= upphafleg Le). 

L er 2 bæti ef LPV > 127 bæti. 

#(2+L)-#(1+L+NN) NN „XX..XXh“ Einfalt gagnagildi 

#(2+L+NN) 1 „99h“ Merki fyrir vinnslustöðu (SW1-SW2) – valkvætt fyrir 

fyrstu kynslóð öruggra boðskipta 

#(3+L+NN) 1 „02h“ Lengd vinnslustöðu – valkvætt fyrir fyrstu kynslóð 

öruggra boðskipta 

#(4+L+NN) - #(5+L+NN) 2 „XX XXh“ Vinnslustaða óvarins APDU-svars – valkvætt fyrir fyrstu 

kynslóð öruggra boðskipta 

#(6+L+NN) 1 „8Eh“ TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu 

#(7+L+NN) 1 „XXh“ LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur 

„04h“ fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta (sjá A-hluta 

11. viðbætis) 

„08h“, „0Ch“ eða „10h“ eftir því hversu AES-lykillinn er 

langur fyrir annarrar kynslóðar örugg skilaboð (sjá  

B-hluta 11. viðbætis) 
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„Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN) M „XX..XXh“ Dulkóðuð prófsumma 

SW 2 „XXXXh“ Stöðuorð (SW1, SW2)“ 

 ii. í stað töflunnar í kröfu TCS_46 komi eftirfarandi: 

„Bæti Lengd Gildi Lýsing 

#1 1 „87h“ TPI CG: Merki fyrir dulkóðuð gögn (dulmálstexti) 

#2 L „MMh“ eða 

„81 MMh“ 

LPI CG: lengd dulkóðaðra gagna sem skilað er (frábrugðin 

upphaflegu Le skipunarinnar vegna fyllingar). 

L er 2 bæti ef LPI CG > 127 bæti. 

#(2+L)-#(1+L+MM) MM „01XX..XXh“ Dulkóðuð gögn: Fyllingarvísir og dulmálstexti 

#(2+L+MM) 1 „99h“ Merki fyrir vinnslustöðu (SW1-SW2) – valkvætt fyrir 

fyrstu kynslóð öruggra boðskipta 

#(3+L+MM) 1 „02h“ Lengd vinnslustöðu – valkvætt fyrir fyrstu kynslóð 

öruggra boðskipta 

#(4+L+MM) - #(5+L+MM) 2 „XX XXh“ Vinnslustaða óvarins APDU-svars – valkvætt fyrir fyrstu 

kynslóð öruggra boðskipta 

#(6+L+MM) 1 „8Eh“ TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu 

#(7+L+MM) 1 „XXh“ LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur 

„04h“ fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta (sjá A-hluta 

11. viðbætis) 

„08h“, „0Ch“ eða „10h“ eftir því hversu AES-lykillinn er 

langur fyrir annarrar kynslóðar örugg skilaboð (sjá  

B-hluta 11. viðbætis) 

#(8+L+MM)-

#(7+N+L+MM) 

N „XX..XXh“ Dulkóðuð prófsumma 

SW 2 „XXXXh“ Stöðuorð (SW1, SW2)“ 

h) í stað sjötta undirliðar í kröfu TCS_50 í lið 3.5.2.2 komi eftirfarandi: 

„— Ef heilleikavilla finnst í eigindum skrár skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og 

vinnslustöðunni „6400“ eða „6500“ er skilað.“, 

i. eftirfarandi breytingar eru gerðar á kröfu TCS_52 í lið 3.5.2.3: 

 i. í stað síðustu línu töflunnar komi eftirfarandi: 

„Le 1 „XXh“ Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4“ 
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 ii. eftirfarandi málsliður bætist við: 

„Ef T = 0 tekur kortið gildið Le = „00h“ ef öruggum boðskipum er ekki beitt. 

Ef T = 1 er vinnslustöðunni „6700“ skilað ef Le = „01h“.“, 

j) í stað sjötta undirliðar í kröfu TCS_53 í lið 3.5.2.3 komi eftirfarandi: 

„— Ef heilleikavilla finnst í eigindum skrár skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og vinnslu-

stöðunni „6400“ eða „6500“ er skilað.“, 

k) í stað sjötta undirliðar í kröfu TCS_63 í lið 3.5.3.2 komi eftirfarandi: 

„— Ef heilleikavilla finnst í eigindum skrár skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og vinnslu-

stöðunni „6400“ eða „6500“ er skilað.“, 

l) í stað kröfu TCS_72 í lið 3.5.5 komi eftirfarandi: 

„TCS_72 Kortalesarinn verður að ASCII-kóða og fylla út PIN-númerið, sem notandinn slær inn, til hægri með 

„FFh“ bætum þannig að lengd þess verði 8 bæti; sjá einnig gagnatagið WorkshopCardPIN í 1. viðbæti.“, 

m) í stað kröfu TCS_95 í lið 3.5.8 komi eftirfarandi: 

„TCS_95 Ef skipunin INTERNAL AUTHENTICATE ber árangur er lykli fyrstu kynslóðar fyrir yfirstandandi lotu, 

ef hann er til, eytt og hann verður þá ekki lengur tiltækur. Til að hafa nýjan fyrstu kynslóðar lotulykil 

tiltækan verður skipunin EXTERNAL_AUTHENTICATE fyrir fyrstu kynslóðar sannvottunaraðferð að 

bera árangur. 

Athugasemd: Fyrir annarrar kynslóðar lotulykla sjá CSM_193 og CSM_195 í 11. viðbæti. Ef annarrar 

kynslóðar lotulyklar eru ákvarðaðir og ökuritakortið móttekur APDU-skipunina INTERNAL 

AUTHENTICATE án sniðtákna, hættir ökuritinn við annarrar kynslóðar öruggu boðskiptalotuna og eyðir 

annarrar kynslóðar lotulyklunum.“, 

n) í stað kröfu TCS_97 í lið 3.5.9 komi eftirfarandi: 

„TCS_97 Afbrigði skipunar fyrir gagnkvæma sannvottun annarrar kynslóðar skráningarhluta ökurita og korts má 

framkvæma í stofnskrá, DF Tachograph og DF Tachograph_G2, sá einnig TCS_34. Ef þessi annarrar 

kynslóðar EXTERNAL AUTHENTICATE skipun ber árangur er lykli fyrstu kynslóðar fyrir yfirstandandi 

lotu, ef hann er til, eytt og hann verður þá ekki lengur tiltækur. 

Athugasemd: Fyrir annarrar kynslóðar lotulykla sjá CSM_193 og CSM_195 í 11. viðbæti. Ef annarrar 

kynslóðar lotulyklar eru ákvarðaðir og ökuritakortið móttekur APDU-skipunina EXTERNAL 

AUTHENTICATE án sniðtákna, hættir ökuritinn við annarrar kynslóðar öruggu boðskiptalotuna og eyðir 

annarrar kynslóðar lotulyklunum.“,  
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o) eftirfarandi lína bætist við töfluna í kröfu TCS_101 í lið 3.5.10: 

„5 + L + 1 1 „00h“ Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4“, 

p) eftirfarandi málsgreinar bætast við í kröfu TCS_114 í lið 3.5.11.2.3: 

„— Ef tímagildið currentAuthenticatedTime er seinna en Expiration Date á völdum dreifilykli, er vinnslustöðunni 

„6A88“ skilað. 

Athugasemd: Þegar um er ræða skipunina MSE: SET AT fyrir sannvottun skráningarhluta ökuritans, er 

VU_MA dreifilykill sá lykill sem vísað er til. Kortið skal stilla VU_MA-dreifilykilinn sem er notaður, ef hann er 

tiltækur í minni þess, og sem samsvarar tilvísun til handhafa vottorðs (Certificate Holder Reference) sem er gefinn 

upp á gagnasvæði skipunarinnar (kortið getur auðkennt VU_MA-dreifilykla með CHA-svæði vottorðsins). Kortið 

skal svara þessari skipun með „6A 88“ ef eingöngu VU_Sign-dreifilykill eða enginn dreifilykill skráningarhluti 

ökurita er tiltækur. Sjá skilgreiningu á CHA-svæði í 11. viðbæti og á gagnataginu equipmentType í 1. viðbæti. 

Að sama skapi ef skipunin MSE: SET DST, sem vísar í EQT (þ.e. skráningarhluta ökurita eða kort), er send til 

eftirlitskorts, samkvæmt CSM_234, er lykilinn sem vísað er í alltaf EQT_Sign-lykillinn sem á að nota til að sannprófa 

stafræna undirskrift. Samkvæmt mynd 13 í 11. viðbæti geymir eftirlitskort alltaf viðeigandi EQT_Sign-dreifilykil. Í 

sumum tilvikum kann eftirlitskortið að hafa geymt samsvarandi EQT_MA-dreifilykil. Eftirlitskort skal alltaf stilla 

EQT_Sign-dreifilykil til notkunar við móttöku á MSE: SET DST-skipun.“, 

q) lið 3.5.13 er breytt sem hér segir: 

 i. eftirfarandi komi í stað kröfu TCS_121: 

„TCS_121 Gildi fyrir tætingu skrár, sem er geymt til bráðabirgða, skal eytt ef nýtt gildi er reiknað með 

PERFORM HASH of FILE-skipuninni, ef sérnotaskrá er valin og ef kortið er endurstillt.“, 

 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu TCS_123: 

„TCS_123 Annarrar kynslóðar verkbúnaður ökurita skal styðja SHA-2 reikniritið (SHA-256, SHA-384 eða 

SHA-512), tilgreint með dulmálsröðinni í B-hluta 11. viðbætis fyrir Card_Sign undirskriftarlykil 

korts.“, 

 iii. í stað töflunnar í kröfu TCS_124 komi eftirfarandi: 

„Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 „80h“ CLA 

INS 1 „2Ah“ Framkvæma öryggisaðgerð 

P1 1 „90h“ Merki: Hash 

P2 1 „00h“ Reiknirit þekkt óbeint 

Fyrir fyrstu kynslóðar verkbúnað ökurita: SHA-1 

Fyrir annarrar kynslóðar verkbúnað ökurita: SHA-2 reikniritið (SHA-256, SHA-384 

eða SHA-512), tilgreint með dulmálsröðinni í B-hluta 11. viðbætis fyrir Card_Sign 

undirskriftarlykil korts“, 
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r) lið 3.5.2014 er breytt sem hér segir: 

í stað texta á eftir fyrirsögn og að kröfu TCS_126 komi eftirfarandi: 

„Þessi skipun er notuð til að reikna stafræna undirskrift áður reiknaðs tætikóða (sjá PERFORM HASH of FILE í lið 

3.5.13). 

Einungis þarf ökumannskort og verkstæðiskort til að styðja þessa skipun í DF Tachograph og DF Tachograph_G2. 

Aðrar gerðir ökuritakorta geta ýmist framkvæmt þessa skipun eða ekki. Í tilviki annarrar kynslóðar verkbúnaðar 

ökurita eru það einungis ökumannskort og verkstæðiskort sem búa yfir annarrar kynslóðar undirskriftarlykli, önnur 

kort geta ekki framkvæmt skipunina á fullnægjandi hátt og skal henni lokið með viðeigandi villukóða. 

Þessi skipun er ýmist aðgengileg í stofnskránni eða ekki. Ef skipunin er ekki aðgengileg í stofnskránni, skal henni 

lokið með viðeigandi villukóða. 

Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-8. Notkun þessarar skipunar er bundin við staðalinn sem tengist henni.“, 

s) lið 3.5.2015 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað töflunnar í kröfu TCS_133 komi eftirfarandi: 

„Bæti Lengd Gildi Lýsing 

CLA 1 „00h“ CLA 

INS 1 „2Ah“ Framkvæma öryggisaðgerð 

P1 1 „00h“  

P2 1 „A8h“ Merki: gagnasvæði inniheldur gagnahluti sem varða sannprófun 

Lc 1 „XXh“ Lengd Lc gagnasvæðisins sem á eftir kemur 

#6 1 „9Eh“ Merki fyrir stafræna undirskrift 

#7 eða 

#7-#8 

L „NNh“ eða 

„81 NNh“ 

Lengd stafrænar undirskriftar (L er 2 bæti ef stafræn undirskrift er 

lengri en 127 bæti): 

128 bæti, kóðað í samræmi við A-hluta 11. viðbætis fyrir fyrstu 

kynslóð verkbúnaðar ökurita. 

Fer eftir hvaða sporbaugur er valinn fyrir aðra kynslóð verkbúnaðar 

ökurita (sjá B-hluta 11. viðbætis). 

#(7+L)-#(6+L+NN) NN „XX..XXh“ Innihald stafrænnar undirskriftar“ 

 ii. eftirfarandi undirliður bætist við kröfu TCS_134: 

„— Ef dreifilykillinn sem valinn er (notaður til að sannprófa stafrænu undirskriftina) hefur að geyma CHA.LSB 

(CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) sem hentar ekki til sannprófunar stafrænnar undirskriftar 

skv. 11. viðbæti, er vinnslustöðunni „6985“ skilað.“  
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t) lið 3.5.16 er breytt sem hér segir: 

 i. í kröfu TCS_138 bætist eftirfarandi lína við töfluna: 

„5 + L + 1 1 „00h“ Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4“ 

 ii. eftirfarandi undirliður bætist við kröfu TCS_139: 

„— „6985“ gefur til kynna að 4-bæta tímastimpillinn, sem er gefinn upp á gangasvæðinu, vísar í tíma sem er á 

undan cardValidityBegin eða seinna en cardExpiryDate.“, 

u) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4.2.2: 

 i. í gagnaskipan í kröfu TCS 154, í stað línanna frá DF Tachograph G2 til EF CardMA_Certificate og línanna frá 

EF GNSS_Places til enda kröfunnar komi eftirfarandi: 

„ 

“  

Fjöldi 

færsla Skrá/gagnastak 

Sjálfgildi 
Stærð (bæti) 

Lágmark Hámark 
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 ii. í kröfu TCS_155, í stað NoOfGNSSCDRecords í töflunni komi eftirfarandi: 

„n8 NoOfGNSSADRecords 252 336“ 

v. í stað texta sem samsvarar skammstöfuninni SC4 í kröfu TCS_156 í lið 4.3.1 komi eftirfarandi: 

„SC4 Fyrir READ BINARY-skipunina með ójöfnu INS-bæti: 

(SM-C-MAC-G1 AND SM-R-ENC-MAC-G1) EÐA 

(SM-C-MAC-G2 AND SM-R-ENC-MAC-G2) 

Fyrir READ BINARY-skipunina með ójöfnu INS-bæti (ef þau eru studd): NEV“, 

w. eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4.3.2: 

 i. í gagnaskipan í kröfu TCS_162, í stað línanna frá DF Tachograph G2 til EF CardMA_Certificate og línanna frá 

EF Calibration að extendedSealIdentifier og línanna frá EF GNSS_Places til vehicleOdometerValue komi 

eftirfarandi:  
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„

 

  

Skrá/gagnastak 

Fjöldi 

færsla 
Sjálfgildi Stærð (bæti) 

Lágmark Hámark 
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“ 

 ii. í stað NoOfGNSSCDRecords í töflunni í kröfu TCS_163 komi eftirfarandi: 

„n8 NoOfGNSSADRecords 18 24“ 

31) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 2. lið í 3. viðbæti: 

a) eftirfarandi lína bætist við á eftir línunni með táknmyndunum „Staður þar sem akstursdagur hefst“ og „Staður þar sem 

akstursdegi lýkur“: 

„  Staðsetning eftir þriggja klukkustunda uppsafnaðan aksturstíma.“, 

b) í stað táknmyndasamsetningarinnar „Tímastilling (á verkstæði)“ komi eftirfarandi: 

„  Misræmi í tímamælingu eða tímastilling (á verkstæði).“, 

c) eftirfarandi táknmyndarsamsetningar bætast við skrána yfir sértilvik: 

„  Staðsetningarupplýsingar vantar frá GNSS-móttökubúnaði.  

 Villa í samskiptum við fjarskiptabúnað.“ 

32) Ákvæðum 4. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 2. lið: 

 i. í stað texta í reit 11.4 komi eftirfarandi: 

„11.4 Tilgreining staðar þar sem akstursdagur hefst og/eða endar 

pi = táknmynd fyrir upphafs-/endastað, tími, land, svæði 

lengdargráða skráðrar staðsetningar 

breiddargráða skráðrar staðsetningar 

tímastimpill þegar staðsetning var ákvörðuð 

Kílómetramælir 

pihh:mm Cou Reg 

lon ±DDDoMM.M’ 

lat ± DDoMM.M’ 

hh:mm 

x xxx xxx km“ 
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 ii. í stað texta í reit 11.5 komi eftirfarandi: 

„11.5 Staðsetningar eftir þriggja klukkustunda uppsafnaðan aksturstíma 

pi = staðsetning eftir þriggja klukkustunda uppsafnaðan aksturstíma 

tími 

lengdargráða skráðrar staðsetningar 

breiddargráða skráðrar staðsetningar 

tímastimpill þegar staðsetning var ákvörðuð 

Kílómetramælir 
 

b) í stað texta við staðsetningu 11.5 að því er varðar snið daglegs útprents í lið 3.1 komi eftirfarandi: 

„11.5 Staðsetningar í tímaröð eftir þriggja klukkustunda uppsafnaðan aksturstíma“ 

c) í stað sniðs daglegs útprents í lið 3.2 komi eftirfarandi: 

„1 Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað 

2 Tegund útprents 

3 Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita + GEN) 

4 Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá) 

5 Auðkenni skráningarhluta ökurita (skráningarhluta ökurita sem útprentið kemur frá 

+ GEN) 

6 Síðasta kvörðun þessa skráningarhluta ökurita 

7 Síðasta eftirlit með þessum ökurita 

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) 

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 

11.5 Staðsetningar í tímaröð eftir þriggja klukkustunda uppsafnaðan aksturstíma 

11.7 Heildarstarfsathafnir 

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

11.4 Staðir færðir inn í tímaröð 

11.5 Staðsetningar í tímaröð eftir þriggja klukkustunda uppsafnaðan aksturstíma 
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11.8 Heildarstarfsathafnir 

11.3 Samantekt á starfsathöfnum ökumanns, báðar raufar meðtaldar 

 11.4  Staðir sem ökumaðurinn færir inn í tímaröð 

 11.5  Staðsetningar í tímaröð eftir þriggja klukkustunda uppsafnaðan aksturstíma 

11.9 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) 

22.1 Eftirlitsstaður 

22.2 Undirskrift eftirlitsmanns 

22.3 Frá klukkan (rými sem er tiltækt fyrir ökumann án korts til að tilgreina hvaða tímabil 

eiga við um hann) 

22.4 Til klukkan  

22.5 Undirskrift ökumanns“, 

d) í stað kröfu PRT_014 í lið 3.7. komi eftirfarandi: 

„PRT_014 Útprent yfirlits ísettra korta 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) 

23 Síðasta kort sem sett var í skráningarhluta ökurita 

23.1 Ísett kort (að hámarki 88 skráningar) 

12.3 Afmarkari fyrir bilanir“. 

33) Ákvæðum 7. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar 1.1 komi eftirfarandi: 

„1.1. Gildissvið 

Hægt er að niðurhala gögn til ytri geymslumiðils: 

— úr skráningarhluta ökurita með því að nota sérnota, tölvustýrðan búnað (IDE-búnað) sem er tengdur við 

skráningarhluta ökuritans, 

— af ökuritakorti með því að nota IDE-búnað sem er búinn kortalesara (IFD), 

— af ökuritakorti um skráningarhluta ökurita með því að nota IDE-búnað sem er tengdur við skráningarhluta 

ökuritans. 

Til að hægt sé að sannprófa sannvottaðan uppruna og heilleika niðurhöluðu gagnanna sem eru geymd í ytri 

geymslumiðli eru gögnin niðurhöluð með undirskrift í samræmi við 11. viðbæti (sameiginlegar 

öryggisaðferðir). Auðkenni grunnbúnaðarins (skráningarbúnaður ökurita eða kort) og öryggisvottorð þess 

(aðildarríki og búnaður) eru einnig niðurhöluð. Sá sem sannreynir gögnin skal sjálfur vera handhafi öruggs, 

evrópsks dreifilykils.  
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Gögn sem halað er niður úr skráningarhluta ökurita eru undirrituð með hliðsjón af B-hluta 11. viðbætis 

Sameiginlegar öryggisaðferðir (annarrar kynslóðar ökuritakerfi), nema þegar eftirlitsyfirvöld landa utan ESB 

geta haft eftirlit með ökumönnum með því að nota fyrstu kynslóðar eftirlitskort, þar sem gögn eru undirrituð 

með hliðsjón af A-hluta 11. viðbætis Sameiginlegar öryggisaðferðir (fyrstu kynslóðar ökuritakerfi), eins og 

samkvæmt kröfu MIG_015 í 15. viðbæti Umbreyting. 

Í þessum viðbæti eru því tilgreindar tvær gerðir niðurhals gagna frá skráningarhluta ökuritans: 

— niðurhal annarrar kynslóðar gagna úr skráningarhluta ökurita með annarrar kynslóðar gagnaskipan, 

undirrituð með hliðsjón af B-hluta 11. Viðbætis Sameiginlegar öryggisaðferðir, 

— niðurhal fyrstu kynslóðar gagna úr skráningarhluta ökurita með fyrstu kynslóðar gagnaskipan, undirrituð 

með hliðsjón af A-hluta 11. viðbætis Sameiginlegar öryggisaðferðir; 

að sama skapi eru tvær gerðir niðurhals gagna af annarrar kynslóðar ökumannskortum sem sett eru í skrán-

ingarhluta ökurita, eins og tilgreint er í 3. og 4. mgr. í þessum viðbæti.“, 

b) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 2.2.2: 

 i. í stað töflunnar komi eftirfarandi: 

„Skipan boða Að hámarki 4 bæti Haus Að hámarki 255 bæti Gögn 
1 bæti 

Prófsumma 

IDE -> <- VU FMT TGT SRC LEN SID 
DS_ / 

TRTP 
DATA CS 

Start Communication Request 81 EE F0  81   E0 

Positive Response Start Communication 80 F0 EE 03 C1  EA, 8F 9B 

Start Diagnostic Session Request 80 EE F0 02 10 81  F1 

Positive Response Start Diagnostic 80 F0 EE 02 50 81  31 

Link Control Service  

Verify Baud Rate (stage 1)  

9 600 Bd 80 EE F0 04 87  01,01,01 EC 

19 200 Bd 80 EE F0 04 87  01,01,02 ED 

38 400 Bd 80 EE F0 04 87  01,01,03 EE 

57 600 Bd 80 EE F0 04 87  01,01,04 EF 

115 200 Bd 80 EE F0 04 87  01,01,05 F0 

Positive Response Verify Baud Rate 80 F0 EE 02 C7  01 28 

Transition Baud Rate (stage 2) 80 EE F0 03 87  02.03 ED 

Request Upload 80 EE F0 0A 35  00,00,00, 

00,00,FF,FF, 

FF,FF 

99 

Positive Response Request Upload 80 F0 EE 03 75  00,FF D5 

Transfer Data Request  

Overview 80 EE F0 02 36 01 eða 21  97 

Activities 80 EE F0 06 36 02 eða 22 Date CS 

Events & Faults 80 EE F0 02 36 03 eða 23 Date 99 

Detailed Speed 80 EE F0 02 36 04 eða 24 Date 9A 

Technical Data 80 EE F0 02 36 05 eða 25 Date 9B 

Card download 80 EE F0 02 36 06 Slot CS 
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Skipan boða Að hámarki 4 bæti Haus Að hámarki 255 bæti Gögn 
1 bæti 

Prófsumma 

IDE -> <- VU FMT TGT SRC LEN SID 
DS_ / 

TRTP 
DATA CS 

Positive Response Transfer Data 80 F0 EE Len 76 TREP Gögn CS 

Request Transfer Exit 80 EE F0 01 37   96 

Positive Response Request Transfer Exit 80 F0 EE 01 77   D6 

Stop Communication Request 80 EE F0 01 82   E1 

Positive Response Stop Communication 80 F0 EE 01 C2   21 

Acknowledge sub message 80 EE F0 Len 83  Data CS 

Negative responses  

General reject 80 F0 EE 03 7F Sid Req 10 CS 

Service not supported 80 F0 EE 03 7F Sid Req 11 CS 

Sub function not supported 80 F0 EE 03 7F Sid Req 12 CS 

Incorrect Message Length 80 F0 EE 03 7F Sid Req 13 CS 

Conditions not correct or Request sequence 

error 

80 F0 EE 03 7F Sid Req 22 CS 

Request out of range 80 F0 EE 03 7F Sid Req 31 CS 

Upload not accepted 80 F0 EE 03 7F Sid Req 50 CS 

Response pending 80 F0 EE 03 7F Sid Req 78 CS 

Data not available 80 F0 EE 03 7F Sid Req FA CS“ 

 ii. eftirfarandi undirliðir bætast við athugasemdirnar á eftir töflunni: 

„— TRTP 21 til 25 eru notuð fyrir beiðni um niðurhal annarrar kynslóðar gagna úr skráningarhluta ökurita, 

TRTP 01 til 05 eru notuð fyrir beiðni um niðurhal fyrstu kynslóðar gagna úr skráningarhluta ökurita sem 

ökuriti getur eingöngu samþykkt í tengslum við eftirlit með ökumönnum af hálfu eftirlitsyfirvalda utan ESB 

með því að nota fyrstu kynslóðar eftirlitskort, 

— TRTP 11 til 19 og 31 til 39 eru frátekin fyrir sértækar beiðnir framleiðanda um niðurhal.“, 

c) lið 2.2.2.9 er breytt sem hér segir: 

 i. eftirfarandi komi í stað kröfu DDP_011: 

„DDP_011 IDE-búnaðurinn sendir Transfer Data Request (Beiðni um gagnaflutning) til að gera skráningarhluta 

ökuritans viðvart um hvers konar gögn eigi að niðurhala. Breyta (TRTP) með eitt bæti fyrir beiðni 

um flutning gefur til kynna tegund flutningsins. 

Um er að ræða sex tegundir gagnaflutnings: Fyrir niðurhal gagna úr skráningarhluta ökurita er hægt 

að nota tvö mismunandi TRTP-gildi fyrir hverja gerð flutnings: 

Gerð gagnaflutnings 

TRTP-gildi fyrir niðurhal fyrstu 

kynslóðar gagna úr 

skráningarhluta ökurita 

TRTP-gildi fyrir niðurhal 

annarrar kynslóðar gagna úr 

skráningarhluta ökurita 

Yfirlit 01 21 

Starfsathafnir á nánar tilgreindum 

dögum 

02 22 

Sértilvik og bilanir 03 23 

Nákvæmur hraði 04 24 

Tæknigögn 05 25 
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Gerð gagnaflutnings TRTP-gildi 

Niðurhal af korti 06“ 

 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu DDP_054: 

„DDP_054 IDE-búnaðurinn verður að biðja um gagnayfirlitsflutning (TRTP 01 eða 21) meðan niðurhalslota er í 

gangi þar sem þetta er eina leiðin til að tryggja að vottorð skráningarhluta ökuritans skráist í 

niðurhöluðu skrána (og gerir kleift að sannreyna stafrænu undirskriftina). 

Í öðru tilviki (TRTP 02 eða 22) fela boð varðandi beiðni um gangaflutning í sér upplýsingar um 

almanaksdaginn (TimeReal sniðið) sem á að hala niður.“, 

d) í stað kröfu DDP_055 í lið 2.2.2.10 komi eftirfarandi: 

„DDP_055 Í fyrsta tilvikinu (TREP 01 eða 21) sendir skráningarhluti ökuritans gögn sem auðvelda þeim sem 

stjórnar IDE-búnaðinum að velja hvaða önnur gögn hann vilji niðurhala. Boðin innihalda eftirfarandi 

upplýsingar: 

— öryggisvottorð, 

— Auðkenni ökutækis, 

— raundagsetningu og -tíma skráningarhluta ökurita, 

— minnsta og mesta magn gagna sem unnt er að hala niður (gögn skráningarhluta ökuritans), 

— upplýsingar um ísett kort í skráningarhluta ökurita, 

— síðasta niðurhal gagna til fyrirtækis, 

— fyrirtækislása, 

— síðasta eftirlit.“, 

e) í stað texta við síðasta þankastrik í kröfu DDP_018 í lið 2.2.2.16 komi eftirfarandi: 

„— FA-gögn liggja ekki fyrir 

Gagnahlutur í beiðni um gagnaflutning er ekki tiltækur í skráningarhluta ökuritans (t.d. ekkert ísett kort, beiðni 

um niðurhal fyrstu kynslóðar gagna er utan ramma eftirlits með ökumanni af hálfu eftirlitsyfirvalda utan  

ESB ...).“, 

f) lið 2.2.6.1 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu DDP_029 komi eftirfarandi: 

„Á gagnasvæði boðanna „Positive Response Transfer Data Overview” skulu vera eftirfarandi gögn í eftirfarandi 

röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 eða 21 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi talningu:“, 

 ii. í stað fyrirsagnarinnar „Fyrstu kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Fyrstu kynslóðar gagnaskipan (TREP 01 Hex)“,  
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 iii. í stað fyrirsagnarinnar „Annarrar kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Annarrar kynslóðar gagnaskipan (TREP 21 Hex)“, 

g) lið 2.2.6.2 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu DDP_030 komi eftirfarandi: 

„Á gagnasvæði boðanna „Positive Response Transfer Data Activities“ skulu vera eftirfarandi gögn í eftirfarandi 

röð, undir SID 76 Hex, TREP 02 eða 22 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi talningu:“, 

 ii. í stað fyrirsagnarinnar „Fyrstu kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Fyrstu kynslóðar gagnaskipan (TREP 02 Hex)“, 

 iii. í stað fyrirsagnarinnar „Annarrar kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Annarrar kynslóðar gagnaskipan (TREP 22 Hex)“, 

 iv. í stað VuGNSSCDRecordArray undir fyrirsögninni „Annarrar kynslóðar gagnaskipan (TREP 22 Hex)“, komi 

eftirfarandi: 

„VuGNSSADRecordArray  Staðsetning ökutækisins samkvæmt GNSS-búnaði þegar 

uppsafnaður aksturstími ökutækis nær margfeldi þriggja 

klukkustunda. Ef liður er tómur er haus fylkis með 

noOfRecords = 0 sendur.“ 

h) lið 2.2.6.3 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu DDP_031 komi eftirfarandi: 

„Gagnasvæði „Positive Response Transfer Data Events and Faults”-boðanna skal láta í té eftirfarandi gögn í 

eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 03 eða 23 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi 

talningu:“, 

 ii. í stað fyrirsagnarinnar „Fyrstu kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Fyrstu kynslóðar gagnaskipan (TREP 03 Hex)“, 

 iii. í stað fyrirsagnarinnar „Annarrar kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Annarrar kynslóðar gagnaskipan (TREP 23 Hex)“, 

 iv. undir fyrirsögninni „Annarrar kynslóðar gagnaskipan (TREP 23 Hex)“ falli VuTimeAdjustmentGNSSRecord-

Array brott, 

i) lið 2.2.6.4 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu DDP_032 komi eftirfarandi: 

„Gagnasvæði boðanna „Positive Response Transfer Data Detailed Speed” skal hafa að geyma eftirfarandi gögn í 

eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 04 eða 24 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi 

talningu:“,  
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 ii. í stað fyrirsagnarinnar „Fyrstu kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Fyrstu kynslóðar gagnaskipan (TREP 04)“, 

 iii. í stað fyrirsagnarinnar „Annarrar kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Annarrar kynslóðar gagnaskipan (TREP 24)“, 

j) lið 2.2.6.5 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu DDP_033 komi eftirfarandi: 

„Gagnasvæði boðanna „Positive Response Transfer Data Technical Data“ skal hafa að geyma eftirfarandi gögn í 

eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi talningu:“, 

 ii. í stað fyrirsagnarinnar „Fyrstu kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Fyrstu kynslóðar gagnaskipan (TREP 05)“, 

 iii. í stað fyrirsagnarinnar „Annarrar kynslóðar gagnaskipan“ komi eftirfarandi: 

„Annarrar kynslóðar gagnaskipan (TREP 25)“, 

k) í stað kröfu DDP_035 í lið 3.3. komi eftirfarandi: 

„DDP_035 Niðurhal af ökuritakorti felur í sér eftirfarandi þrep: 

—  Niðurhal sameiginlegra upplýsinga af kortinu í frumskrárnar ICC og IC Þessar upplýsingar eru 

valkvæðar og ekki verndaðar með stafrænni undirskrift. 

— (fyrir fyrstu og annarrar kynslóðar ökuritakort) Niðurhal frumskránna í Tachograph DF: 

— Niðurhal Card_Certificate og CA_Certificate Þessar upplýsingar eru ekki 

verndaðar með stafrænni undirskrift.  

Lögboðið er að hala þessum skrám niður fyrir hverja niðurhalslotu. 

— Niðurhal annarra frumskráa verkbúnaðargagna (í Tachograph DF) nema frumskrá 

Card_Download. Þessar upplýsingar eru verndaðar með stafrænni undirskrift, með hliðsjón 

af B-hluta 11. viðbætis Sameiginlegar öryggisaðferðir. 

— Lögboðið er að hala niður a.m.k. frumskránum Application_Identification og 

Identification fyrir hverja niðurhalslotu. 

— Einnig er lögboðið að hala niður eftirfarandi frumskrám þegar gögnum er halað niður af 

ökumannskorti: 
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— (aðeins fyrir annarrar kynslóðar ökuritakort) Nema þegar gögnum er halað niður af öku-

mannskorti, ísettu í skráningarhluta ökurita, á meðan eftirlitsyfirvöld utan ESB viðhafa eftirlit 

með ökumönnum með því að nota fyrstu kynslóðar eftirlitskort, er frumskránum halað niður í 
Tachograph_G2 DF: 

— Niðurhal frumskránna CardSignCertificate, CA_Certificate og Link_Certificate (ef þær eru 

til staðar). Þessar upplýsingar eru ekki verndaðar með stafrænni undirskrift. 

Lögboðið er að hala þessum skrám niður fyrir hverja niðurhalslotu. 

— Niðurhal annarra frumskráa verkbúnaðargagna (í Tachograph_G2 DF) nema 

frumskránni Card_Download. Þessar upplýsingar eru verndaðar með stafrænni 

undirskrift, með því að nota B-hluta 11. viðbætis Sameiginlegar öryggisaðferðir. 

— Lögboðið er að hala niður a.m.k. frumskránum Application_Identification og 

Identification fyrir hverja niðurhalslotu. 

— Einnig er lögboðið að hala niður eftirfarandi frumskrám þegar gögnum er halað niður af 

ökumannskorti: 

 

— Þegar gögnum er halað niður af ökumannskorti skal uppfæra dagsetninguna 

LastCardDownload í frumskránni Card_Download, í sérnotaskránni Tachograph 

og, ef við á, sérnotaskránni Tachograph_G2. 

— Þegar gögnum er halað niður af verkstæðiskorti skal endurstilla kvörðunarteljarann í 

frumskránni Card_Download, í sérnotaskránni Tachograph og, ef við á, í 

sérnotaskránni Tachograph_G2.  
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— Þegar gögnum er halað niður af verkstæðiskorti skal frumskránni 

Sensor_Installation_Data í sérnotaskránni Tachograph og, ef við á, sérskránni 

Tachograph_G2 ekki halað niður.“, 

l) í stað fyrstu málsgreinar í kröfu DDP_037 í lið 3.3.2 komi eftirfarandi: 

„Röðin til að hala niður frumskránum ICC, IC, Card_Certificate (eða CardSignCertificate fyrir DF Tachograph_G2), 

CA_Certificate og Link_Certificate (fyrir DF Tachograph_G2 eingöngu) er eftirfarandi:“, 

m) í stað töflunnar í lið 3.3.3 komi eftirfarandi: 

„Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir 

  Select file  

OK    

  Perform Hash of File — Reiknar út tætigildið miðað við 

gagnainnihald völdu skrárinnar 

með því að nota staðlað tæti-

reiknirit samkvæmt A- eða B-

hluta 11. viðbætis. Þessi skipun er 

ekki ISO-skipun. 

Reikna skal út tætigildi 

skrárinnar og geyma það til 

bráðabirgða 

   

OK    

  Read Binary Ef skráin inniheldur fleiri gögn en 

biðminni kortalesarans eða kortsins 

rúmar skal endurtaka skipunina þar til 

öll skráin hefur verið lesin. 

File Data 

OK 

 Geyma gögn í ytri 

geymslumiðli 

samkvæmt lið 3.4 Snið gagnageymslu 

  PSO: Compute Digital 

Signature 

 

Framkvæma 

öryggisaðgerðina „Compute 

Digital Signature“ með því að 

nota tætigildi sem er geymt til 

bráðabirgða 

   

Signature 

OK 

 Bæta gögnum við síðustu 

gögnin sem eru geymd í ytri 

geymslumiðli 

samkvæmt lið 3.4 Snið gagnageymslu“ 
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n) í stað kröfu DDP_046 í lið 3.4.2 komi eftirfarandi: 

„DDP_046 Geyma skal undirskrift sem næsta TLV-hlut strax á eftir TLV-hlutnum sem inniheldur gögn skrárinnar. 

Skilgreining Merking Lengd 

FID (2 bæti) || „00“ Merki fyrir frumskrá (FID) í 

Tachograph eða fyrir sam-

eiginlegar upplýsingar af kortinu 

3 bæti 

FID (2 bæti) || „01“ Merki fyrir undirskrift frumskrár 

(FID) í sérnotaskrá 
Tachograph 

3 bæti 

FID (2 bæti) || „02“ Merki fyrir frumskrá (FID) í 

sérnotaskrá Tachograph_G2 
3 bæti 

FID (2 bæti) || „03“ Merki fyrir undirskrift frumskrár 

(FID) í sérnotaskrá 
Tachograph_G2 

3 bæti 

xx xx Lengd gildissvæðis 2 bæti 

Dæmi um gögn í niðurhalaðri skrá í ytri geymslu: 

Merki Lengd Gildi 

  
— Gögn í frumskránni ICC 

  
— Gögn í frumskránni Card_Certificate 

  — … 

  
Gögn í frumskránni Vehicles_Used (í sérnotaskrá 

Tachograph) 

  
Undirskrift í frumskránni Vehicles_Used (í sérnotaskrá 

Tachograph) 

  
Gögn í frumskránni Vehicles_Used í sérnotaskrá 
Tachograph_G2 

  
Undirskrift í frumskránni Vehicles_Used í sérnotaskrá 

Tachograph_G2“ 

o) í stað kröfu DDP_049 í lið 4. komi eftirfarandi: 

„DDP_049 Fyrstu kynslóðar ökumannskort: Hala skal niður gögnum með því að nota fyrstu kynslóðar 

samskiptareglur um niðurhal gagna og skulu gögnin vera með sama sniði og gögn sem er halað niður af 

fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita. 

Annarrar kynslóðar ökumannskort: skráningarhluti ökuritans skal síðan hala niður öllum gögnum af 

kortinu, skrá fyrir skrá, í samræmi við samskiptareglur um niðurhal gagna af korti, eins og skilgreint er í 

3. lið og framsenda öll móttekin gögn frá kortinu til IDE-búnaðarins á viðeigandi TLV-skrársniði (sjá lið 

3.4.2) og hjúpa þau með boðunum „Positive Response Transfer Data.“ 

34) Í stað málsgreinarinnar undir fyrirsögninni „Tilvísanir“ í 2. lið 8. viðbætis komi eftirfarandi: 

„ISO 14230-2: Road Vehicles -Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000- Part 2: Data Link Layer. 

First edition: 1999.“  
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35) Ákvæðum 9. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) í stað 6. liðar í efnisyfirlitinu komi eftirfarandi: 

„6. PRÓFANIR Á YTRI FJARSKIPTABÚNAÐI“, 

b) í stað texta við fyrsta þankastrik í lið 1.1 komi eftirfarandi: 

„— öryggisvottun sem byggist á forskriftum um sameiginlegar viðmiðanir á grundvelli öryggismarkmiðs sem 

samræmist að fullu 10. viðbæti við þennan viðauka,“, 

c) í 2. lið er töflunni sem svarar til virkniprófunar skráningarhluta ökurita skipt út fyrir eftirfarandi: 

„Nr. Prófun Lýsing Tengdar kröfur 

1 Stjórnsýsluathugun 

1.1 Skjöl Réttleiki skjala  

1.2 Prófunarniðurstöður 

framleiðanda 

Niðurstöður prófunar sem framleiðandi gerir meðan á 

ísetningu stendur. 

Niðurstöður sýndar á pappír á eftir. 

88, 89, 91 

2 Sjónræn skoðun 

2.1 Samræmi við skjöl  

2.2 Auðkenni/merkingar 224 til 226 

2.3 Smíðaefni 219 til 223 

2.4 Innsiglun 398, 401 til 405 

2.5 Ytri skilfletir  

3 Virkniprófanir 

3.1 Aðgerðir sem í boði eru 02, 03, 04, 05, 07, 382 

3.2 Vinnuhamir 09 til 11*, 134, 135 

3.3 Aðgangsréttur að aðgerðum og gögnum 12* 13*, 382, 383, 386 til 

389 

3.4 Vöktun á ísetningu korta og úrtekt þeirra 15, 16, 17, 18, 19*, 20*, 

134 

3.5 Hraða- og vegalengdarmæling 21 til 31 

3.6 Tímamæling (prófun framkvæmd við 20°C) 38 til 43 

3.7 Vöktun starfsathafna ökumanns 44 til 53, 134 

3.8 Vöktun áhafnarstöðu ökumanns 54, 55, 134 

3.9 Handvirkar færslur 56 til 62 

3.10 Stjórnun fyrirtækislása 63 til 68 

3.11 Vöktun eftirlitsathafna 69, 70 

3.12 Greining á sértilvikum og/eða bilunum 71 til 88, 134 
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3.13 Gögn til að auðkenna búnað 93*, 94*, 97, 100 

3.14 Gögn um ísetningu ökumannskorts og úrtekt þess 102* til 104* 

3.15 Gögn um starfsathafnir ökumanns 105* til 107* 

3.16 Gögn um staði og staðsetningar 108* til 112* 

3.17 Gögn um kílómetramæli 113* til 115* 

3.18 Nákvæm gögn um hraða 116* 

3.19 Gögn um sértilvik 117* 

3.20 Gögn um bilanir 118* 

3.21 Kvörðunargögn 119* til 121* 

3.22 Tímastillingargögn 124*, 125* 

3.23 Gögn um eftirlitsathafnir 126*, 127* 

3.24 Gögn um fyrirtækislása 128* 

3.25 Niðurhal gagna um starfsathöfn 129* 

3.26 Gögn um séraðstæður 130*, 131* 

3.27 Skráning og geymsla á ökuritakortum 136, 137, 138*, 139*, 

141*, 142, 143 

144, 145, 146*, 147*, 

148*, 149, 150 

3.28 Birting á skjá 90, 134, 

151 til 168, 

PIC_001, DIS_001 

3.29 Prentun 90, 134, 

169 til 181, PIC_001, 

PRT_001 til PRT_014 

3.30 Viðvörun 134, 182 til 191 

PIC_001 

3.31 Niðurhal gagna til ytri miðla 90, 134, 192 til 196 

3.32 Fjarskipti vegna markviss vegaeftirlits 197 til 199 

3.33 Frálagsgögn til ytri viðbótarbúnaðar 200, 201 

3.34 Kvörðun 202 til 206*, 383, 384, 

386 til 391 

3.35 Athugun á kvörðun á vegum úti 207 til 209 

3.36 Tímastilling 210 til 212* 

3.37 Viðbótaraðgerðir sem eru lausar við truflanir 06, 425 
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3.38 Skilflötur fyrir hreyfinema 02, 122 

3.39 Ytri GNSS-búnaður 03, 123 

3.40 Sannprófa að skráningarhluti ökurita greini, skrái og geymi sértilvik og/eða 

bilanir, sem skilgreindar eru af framleiðanda skráningarhluta ökuritans, þegar 

tengdur hreyfinemi bregst við segulsviðum sem trufla greiningu á hreyfingu 

ökutækis. 

217 

3.41 Dulmálssvíta og staðlaðar breytur léns CSM_48, CSM_50 

4 Umhverfisprófanir 

4.1 Hitastig Sannprófa virkni með: 

Prófun samkvæmt ISO 16750-4, kafli 5.1.1.2: prófun við 

lágt hitastig (72 klst. við – 20 °C) 

Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-1: Environmental 

testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold 

Prófun samkvæmt ISO 16750-4: kafli 5.1.2.2: Prófun við 

hátt hitastig (72 klst. við 70 °C) 

Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-2: Basic 

environmental testing procedures; part 2: tests; tests B: 

dry heat  

Prófun samkvæmt ISO 16750-4: kafli 5.3.2: Hröð 

breyting á hitastigi með tilgreindri tímalengd umskipta  

(– 20 °C/70 °C, 20 lotur, viðstöðutími 2 klst. við hvert 

hitastig) 

Heimilt er að framkvæma færri prófanir (af þeim sem 

skilgreindar eru í 3. lið þessarar töflu) við lægra 

hitastigið, hærra hitastigið og í hitastigslotunum 

213 

4.2 Raki Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti staðist lotu-

bundinn raka (hitaprófun) með IEC 60068-2-30, prófun 

Db, sex 24 klukkustunda lotur, hvert hitastig á bilinu  

+25 °C til +55 °C og rakastig sem nemur 97% við  

+25 °C og sem samsvarar 93% við +55 °C 

214 

4.3 Álag 1. Sínustitringur 

sannprófa að skráningarhluti ökurita geti staðist 

sínustitring sem hefur eftirfarandi eiginleika: 

stöðug sveifluvik frá 5 til 11 Hz: 10 mm toppgildi 

stöðug hröðun frá 11 til 300 Hz: 5g 

Þessi krafa er sannprófuð með IEC 60068-2-6, 

prófun Fc, þar sem lágmarksprófunarlengd er 3 × 12 

klukkustundir (12 klukkustundir á hvern ás) 

Í ISO-staðli 16750-3 er ekki krafist prófunar með 

sínustitringi á búnaði sem er staðsettur í aftengdu 

stýrishúsi. 

219 
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  2. Handahófskenndur titringur: 

Prófun samkvæmt ISO 16750-3: kafli 4.1.2.8: Test 

VIII: Commercial vehicle, decoupled vehicle cab  

Prófun á handahófskenndum titringi, 10…2000 Hz, 

RMS lóðrétt 21,3 m/s2, RMS langsum 11,8 m/s2, 

RMS á hlið 13,1 m/s2, 3 ásar, 32 klst. á hvern ás, 

þ.m.t. hitastigslotan – 20…70 °C. 

Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-64: Environmental 

testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broa-

dband random and guidance 

3. Högg: 

kraftrænt högg með 3 g hálfri sínusbylgju samkvæmt 

ISO 16750. 

Prófanirnar, sem lýst er hér að framan, eru framkvæmdar 

á mismunandi sýnishornum af þeirri tegund búnaðar sem 

verið er að prófa 

 

4.4 Vörn gegn vatni og 

aðskotahlutum 

Prófun samkvæmt ISO 20653: Road vehicles – Degree of 

protection (IP code) – Protection of electrical equipment 

against foreign objects, water and access (No change in 

parameters);  

Minimum value IP 

40220, 221 

4.5 Vörn gegn yfirspennu Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti þolað straum 

frá straumgjafa sem nemur: 

24 V-útfærslur: 34V við +40°C í 1 klukkustund 

12V útfærslur: 17V við +40°C í 1 klukkustund (ISO 

16750-2) 
 

216 

4.6 Vörn gegn umskautun Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti þolað umsnún-

ing á straumstefnu straumgjafans 

(ISO 16750-2) 

216 

4.7 Vörn gegn 

skammhlaupi 

Sannprófa að ílags-/frálagsmerkin séu varin gegn 

skammhlaupi til straumgjafa og jarðar 

(ISO 16750-2) 

216 

5 EMC-prófanir (prófanir á rafsegulsviðssamhæfi) 

5.1 Geislun og næmleiki Samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu R10 

218 

5.2 Rafstöðuafhleðsla Samræmi við ISO 10605:2008 +  

tæknileg leiðrétting: 2010 +  

AMD1:2014: +/– 4 kV fyrir afhleðslu snertu og +/– 8 kV 

fyrir frástreymi lofts 

218 
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5.3 Næmi fyrir sveipum 

frá rafmagnsleiðslum í 

straumgjafa 

Fyrir 24V-útfærslur; samræmi við ISO 7637-2 + 

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 10, 3. endurskoðun: 

púls 1a: Vs = 450 V Ri = 50 ohm 

púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

púls 2b: Vs =+20 V Ri = 0,05 ohm 

púls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

púls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm 

púls 4: Vs = – 16V Va = – 12V t6 = 100 ms 

púls 5: Vs =+120 V Ri = 2,2 ohm td= 250 ms 

Fyrir 12V-útfærslur: samræmi við ISO 7637– 1 + Reglu-

gerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

nr. 10, 3. endurskoðun: 

púls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm 

púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

púls 2b: Vs =+10V Ri = 0,05 ohm 

púls 3a: Vs = – 112V Ri = 50 ohm 

púls 3b: Vs = +75V Ri = 50 ohm 

púls 4: Vs = – 6V Va= – 5V t6 = 15 ms 

púls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100ms 

Púls 5 skal einungis prófaður fyrir skráningarhluta 

ökurita sem hannaðir eru til ísetningar í ökutæki þar sem 

engin sameiginleg ytri vörn er notuð gegn orkuríkum 

sveipum (e. load dump) 

Fyrir mögulega orkuríka sveipi skal vísa til ISO 16750-2, 

4. útgáfu, kafla 4.6.4. 

218“, 

d) í stað 6. liðar komi eftirfarandi: 

„6. PRÓFUN Á YTRI FJARSKIPTABÚNAÐI 

Nr. Prófun Lýsing Tengdar kröfur 

1. Stjórnsýsluathugun 

1.1 Skjöl Réttleiki skjala  

2. Sjónræn skoðun 

2.1. Samræmi við skjöl  

2.2. Auðkenni/merkingar 225, 226 

2.3 Smíðaefni 219 til 223 

3. Virkniprófanir 

3.1 Fjarskipti vegna markviss vegaeftirlits 4, 197 til 199 
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3.2 Skráning og geymsla í gagnaminni 91 

3.3 Boðskipti við skráningarhluta ökurita 14. viðbætir DSC_66 til 

DSC_70, DSC_71 til 

DSC_76 

4. Umhverfisprófanir 

4.1 Hitastig Sannprófa virkni með: 

Prófun samkvæmt ISO 16750-4, kafli 5.1.1.2: Prófun 

á vinnslu við lágt hitastig (72 klst. við – 20 °C) 

Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-1: 

Environmental testing - Part 2-1: Tests — Test A: 

Cold  

Prófun samkvæmt ISO 16750-4: kafli 5.1.2.2: 

prófun við hátt hitastig (72 klst. við 70 °C)  

Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-2: Basic 

environmental testing procedures; part 2: tests; tests 

B: dry heat 

Prófun samkvæmt ISO 16750-4: kafli 5.3.2: Hröð 

breyting á hitastigi með tilgreindri tímalengd 

umskipta (– 20 °C/70 °C, 20 lotur, viðstöðutími 

1 klst. við hvert hitastig) 

Heimilt er að framkvæma færri prófanir (af þeim 

sem skilgreindar eru í 3. lið þessarar töflu) við 

lægra hitastigið, hærra hitastigið og í hitastigslot-

unum 

213 

4.2 Vörn gegn vatni og 

aðskotahlutum 

Prófun samkvæmt ISO 20653: Road vehicles — 

Degree of protection (IP code) — Protection of 

electrical equipment against foreign objects, water 

and access (targeted value IP40) 

220, 221  

5 EMC-prófanir (prófanir á rafsegulsviðssamhæfi) 

5.1 Geislun og næmleiki Samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sam-

einuðu þjóðanna fyrir Evrópu R10 

218 

5.2 Rafstöðuafhleðsla Samræmi við ISO 10605:2008 + tæknileg 

leiðrétting:2010 + AMDI:2014: +/– 4 kV fyrir 

afhleðslu snertu og +/– 8 kV fyrir frástreymi lofts 

218 
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5.3 Næmi fyrir sveipum 

frá rafmagnsleiðslum 

í straumgjafa 

Fyrir 24V-útfærslur: samræmi við ISO 7637-2 + 

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 10, 3. endurskoðun: 

púls 1a: Vs = – 450V Ri = 50 ohm 

púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

púls 2b: Vs =+20 V Ri = 0,05 ohm 

púls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

púls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm 

púls 4: Vs = – 16V Va = – -12V t6 = 100 ms 

púls 5: Vs =+120 V Ri = 2,2 ohm td= 250 ms 

Fyrir 12V-útfærslur; samræmi við ISO 7637-1 + 

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 10, 3. endurskoðun: 

púls 1: Vs = – -75V Ri = 10 ohm 

púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

púls 2b: Vs =+10V Ri = 0,05 ohm 

púls 3a: Vs = – 112V Ri = 50 ohm 

púls 3b: Vs = +75V Ri = 50 ohm 

púls 4: Vs = – 6V Va= – 5V t6 = 15 ms 

púls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100 ms 

Púls 5 skal einungis prófaður fyrir skráningarhluta 

ökurita sem hannaðir eru til ísetningar í ökutæki þar 

sem engin sameiginleg ytri vörn er notuð gegn 

orkuríkum sveipum (e. load dump) 

Fyrir mögulega orkuríka sveipi skal vísa til ISO 

16750-2, 4. útgáfu, kafla 4.6.4. 

218“, 

e) í stað töflunnar í 8. lið um rekstrarsamhæfisprófanir komi eftirfarandi: 

„Nr. Prófun Lýsing 

8.1 Prófanir á rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorta 

1 Gagnkvæm sannvottun Athuga hvort gagnkvæm sannvottun milli skráningarhluta ökurita og ökurita-

kortsins sé með eðlilegum hætti 

2 Skrif-/lestrarprófanir Framkvæma dæmigerða atburðarás starfsathafnar á skráningarhluta ökurita. 

Atburðarásin skal löguð að þeirri kortagerð sem verið er að prófa og fela í sér 

að skrifað sé í eins margar frumskrár á kortinu og mögulegt er 

Sannprófa, með því að hala niður upplýsingum af skráningarhluta ökurita, að 

allar samsvarandi skráningar hafi verið rétt færðar 

Sannprófa, með því að hala niður upplýsingum af kortinu, að allar samsvarandi 

skráningar hafi verið rétt færðar 

Sannprófa með daglegu útprenti að unnt sé að lesa allar samsvarandi 

skráningar með réttum hætti 
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8.2 Prófanir á rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema 

1 Tenging Athuga hvort tengingin milli skráningarhluta ökurita og hreyfinemanna virki 

eins og vera ber 

2 Prófanir á starfsathöfnum Framkvæma dæmigerða atburðarás starfsathafnar á hreyfinemanum. Atburðar-

ásin skal fela í sér venjulega starfsathöfn og framkalla eins mörg sértilvik eða 

bilanir og mögulegt er. 

Sannprófa, með því að hala niður upplýsingum af skráningarhluta ökurita, að 

allar samsvarandi skráningar hafi verið rétt færðar 

Sannprófa, með því að hala niður upplýsingum af kortinu, að allar samsvarandi 

skráningar hafi verið rétt færðar 

Sannprófa með daglegu útprenti að unnt sé að lesa allar samsvarandi 

skráningar með réttum hætti 

8.3 Prófanir á rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar (eftir því sem við á) 

1 Gagnkvæm sannvottun Athuga hvort gagnkvæm sannvottun (samtenging) milli skráningarhluta ökurita 

og ytri GNSS-einingar sé með eðlilegum hætti. 

2 Prófanir á starfsathöfnum Framkvæma dæmigerða atburðarás starfsathafnar á ytri GNSS-búnaðinum. 

Atburðarásin skal fela í sér venjulega starfsathöfn og framkalla eins mörg 

sértilvik eða bilanir og mögulegt er. 

Sannprófa, með því að hala niður upplýsingum af skráningarhluta ökurita, að 

allar samsvarandi skráningar hafi verið rétt færðar 

Sannprófa, með því að hala niður upplýsingum af kortinu, að allar samsvarandi 

skráningar hafi verið rétt færðar 

Sannprófa með daglegu útprenti að unnt sé að lesa allar samsvarandi 

skráningar með réttum hætti“. 

36) Ákvæðum 11. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) í stað kröfu CSM_49 í lið 8.2.3 komi eftirfarandi: 

„CSM_49 Skráningarhlutar ökurita, ökuritakort og ytri GNSS-búnaður skulu styðja SHA-256, SHA-384 and SHA-

512-reikniritin sem tilgreind eru í [SHS].“, 

b) í stað fyrstu málsgreinar í kröfu CSM_58 í lið 9.1.2 komi eftirfarandi: 

„CSM_58 Þegar hún býr til nýtt evrópskt rótarlyklapar skal evrópska rótarvottunarstöðin búa til tengivottorð fyrir 

nýja evrópska dreifilykilinn og undirrita hann með fyrri evrópska dreifilyklinum. Gildistími tengivottorðs 

skal vera 17 ár og 3 mánuður. Þetta er einnig sýnt á mynd 1 í lið 9.1.7.“, 

c) í stað kröfu CSM_72 í lið 9.1.4 komi eftirfarandi: 

„CSM_72 Tvö einstök ECC-lyklapör skulu búin til fyrir hvorn skráningarhluta ökurita, tilgreind sem VU_MA og 

VU_Sign. Framleiðendur skráningarhluta ökurita sjá um þessa verkeiningu. Þegar lyklapar 

skráningarhluta ökurita er búið til skal aðilinn sem býr til lykilinn senda dreifilykilinn til vottunarstöðvar 

sinnar í því skyni að fá samsvarandi vottorð skráningarhluta ökurita undirritað af vottunarstöð aðildarríkis. 

Einkalykillinn skal einungis notaður af skráningarhluta ökurita.“, 
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d) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 9.1.5: 

 i. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_83: 

„CSM_83 Eitt, einstakt ECC-lyklapar sem tilgreint er sem Card_MA skal búið til fyrir hvert ökuritakort. 

Annað, einstakt ECC-lyklapar sem tilgreint er sem Card_Sign skal til viðbótar búið til fyrir hvert 

ökumannskort og hvert verkstæðiskort. Framleiðendur korta eða þeir sem persónutengja kort geta séð 

um þessa verkeiningu. Þegar lyklapar korts er búið til skal aðilinn sem býr til lykilinn senda 

dreifilykilinn til vottunarstöðvar sinnar í því skyni að fá samsvarandi vottorð korts undirritað af 

vottunarstöð aðildarríkis. Einkalykillinn skal einungis notaður af ökuritakortinu.“, 

 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_88: 

„CSM_88 Gildistími Card_MA-vottorðs skal vera eftirfarandi: 

— Fyrir ökumannskort: 5 ár 

— Fyrir fyrirtækiskort: 5 ár 

— Fyrir eftirlitskort: 2 ár 

— Fyrir verkstæðiskort: 1 ár“, 

 iii. eftirfarandi texti bætist við kröfu CSM_91: 

„— Þar að auki, að því er varðar eftirlitskort, fyrirtækiskort og verkstæðiskort eingöngu, og eingöngu ef slík 

kort eru gefin út á fyrstu þremur mánuðum gildistímabils nýs EUR-vottorðs: EUR-vottorð sem er tveimur 

kynslóðum eldra, ef það er til staðar. 

Athugasemd við síðasta lið: Til dæmis í fyrstu þrjá mánuði ERCA-vottorðsins (3) (sjá mynd 1) skulu 

tilgreind kort innihalda ERCA-vottorð (1). Þetta er nauðsynlegt svo unnt sé að nota þessi kort til að hala 

niður gögnum af skráningarhluta ökurita með ERCA-vottorði (1) sem er með venjulegan líftíma sem nemur 

15 árum auk 3 mánaða tímabils fyrir niðurhal gagna sem rennur út á þessum mánuðum. Sjá síðustu 

athugasemd við kröfu 13) í I. viðauka C.“, 

e) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 9.1.6: 

 i. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_93: 

„CSM_93 Eitt einstakt ECC-lyklapar skal búið til fyrir hvern ytri GNSS-búnað sem tilgreindur er sem 

EGF_MA. Framleiðendur ytri GNSS-búnaðar sjá um þessa verkeiningu. Þegar EGF_MA-lyklapar er 

búið til skal aðilinn sem býr til lykilinn senda dreifilykilinn til vottunarstöðvar sinnar í því skyni að fá 

samsvarandi EGF_MA-vottorð undirritað af vottunarstöð aðildarríkis. Einkalykillinn skal einungis 

notaður af ytri GNSS-búnaði.“, 

 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_95: 

„CSM_95 Ytri GNSS-búnaður skal nota EGF_MA-lyklapar sitt sem samanstendur af einkalyklinum 

EGF_MA.SK og dreifilyklinum EGF_MA.PK, eingöngu til að framkvæma gagnkvæma sannvottun 

og samþykki lotulykils gagnvart skráningarhluta ökurita, eins og tilgreint er í lið 11.4 í þessum 

viðbæti.“,  
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f) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 9.1.7: 

 i. í stað myndar 1 komi eftirfarandi: 

„Mynd 1 

Útgáfa og notkun mismunandi kynslóða rótarvottorða evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar, tengivottorða 

evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar, vottorða vottunarstöðvar aðildarríkis og vottorða búnaðar 

“ 

 ii. í stað athugasemda við mynd 1 í 6. lið komi eftirfarandi: 

„6. Til að spara pláss er munurinn á milli gildistíma Card_MA og Card_Sign vottorðanna einungis sýndur fyrir 

fyrstu kynslóðina.“,  

Skýringartexti 

Notkunartímabil einkalykils / Eftirlifandi gildistími vottorðs 

Fyrstu kynslóðar vottorð evrópskrar rótarvottunarstöðvar og vottorð byggð á því 

Annarrar kynslóðar vottorð evrópskrar rótarvottunarstöðvar og vottorð byggð á því 

Þriðju kynslóðar vottorð evrópskrar rótarvottunarstöðvar og vottorð byggð á því 
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g) lið 9.2.1.1 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað texta við fyrsta þankastrik í kröfu CSM_106 komi eftirfarandi: 

„— Fyrir 128-bita aðallykla hreyfinema: CV = „B6 44 2C 45 0E F8 D3 62 0B 7A 8A 97 91 E4 5D 83““, 

 ii. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu CSM_107 komi eftirfarandi: 

„Sérhver framleiðandi hreyfinema skal búa til, með slembiaðferð, einstakan tengilykil KP fyrir hvern hreyfinema 

og skal senda hvern tengilykil til vottunarstöðvar í sínu aðildarríki. Vottunarstöð aðildarríkis skal dulkóða hvern 

tengilykil sérstaklega með aðallykli hreyfinemans KM og skal skila dulkóðaða lyklinum til framleiðanda 

hreyfinemans. Fyrir hvern dulkóðaðan lykil skal vottunarstöð aðildarríkis tilkynna framleiðanda hreyfinemans 

um útgáfunúmer tilheyrandi KM lykils.“, 

 iii. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_108: 

„CSM_108 Sérhver framleiðendi hreyfinema skal útbúa einstakt raðnúmer fyrir hvern hreyfinema og skal senda 

öll raðnúmer til vottunarstöðvar í sínu aðildarríki. Vottunarstöð aðildarríkis skal dulkóða hvert 

raðnúmer sérstaklega með auðkennislyklinum KID og skal skila dulkóðaða raðnúmerinu til fram-

leiðanda hreyfinemans. Fyrir hvert dulkóðað raðnúmer skal vottunarstöð aðildarríkis tilkynna 

framleiðanda hreyfinemans um útgáfunúmer tengda KID lykilsins.“, 

h) lið 9.2.2.1 er breytt sem hér segir: 

 i. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_123: 

„CSM_123 Fyrir hvern skráningarhluta ökurita skal framleiðandi skráningarhluta ökurita búa til sérstakt 

raðnúmer skráningarhluta ökurita og skal senda þetta númer til vottunarstöðvar í aðildarríki sínu í 

beiðni um að fá samstæðu tveggja sértækra DSRC-lykla fyrir skráningarhluta ökurita. Raðnúmer 

skráningarhluta ökuritans skal hafa gagnatagið VuSerialNumber. 

Athugasemd: 

— Raðnúmer skráningarhluta ökurita skal vera eins og gagnastakið VuSerialNumber í 

VuIdentification, sjá 1. viðbæti, og tilvísun handhafa vottorðs í vottorðum skráningarhluta 

ökurita. 

— Hugsanlegt er að raðnúmer skráningarhluta ökurita sé ekki þekkt þegar framleiðandi skrán-

ingarhluta ökurita leggur fram beiðni um sértæka DSRC-lykla fyrir skráningarhluti ökurita. Í 

því tilviki skal framleiðandi skráningarhluta ökurita senda í staðinn sérstakt auðkenni vottorðs-

beiðninnar sem hann notaði þegar hann óskaði eftir vottorðum skráningarhluta ökurita, sjá 

CSM_153. Auðkenni þessarar vottorðsbeiðni skal því samsvara tilvísun handhafa vottorðs í 

vottorð skráningarhluta ökurita.“, 

 ii. í stað beiðni um upplýsingar í skrefi 2 í kröfu CSM_124 komi eftirfarandi: 

„info = raðnúmer skráningarhluta ökurita eða auðkenni vottorðsbeiðni eins og tilgreint er í CSM_123“, 

 iii. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_128: 

„CSM_128 Vottunarstöð aðildarríkis skal geyma skrár yfir alla DSRC-lykla sem hún bjó til og eru sértækir fyrir 

skráningarhluta ökurita, útgáfunúmer þeirra og raðnúmer skráningarhluta ökurita eða auðkenni 

vottorðsbeiðni sem voru notuð til að leiða út lyklana.“, 

i) í stað fyrstu málsgreinar í kröfu CSM_135 í lið 9.3.1 komi eftirfarandi: 

„Aðgreinanlegu kóðunarreglurnar (DER) samkvæmt [ISO 8825-1] skulu notaðar til að kóða gagnahluti innan 

vottorðanna. Tafla 4 sýnir heildarkóðun vottorða, þ.m.t. öll merki og lengdarbæti.“,  
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j) í stað kröfu CSM_141 í lið 9.3.2.3 komi eftirfarandi: 

„CSM_141 Heimild handhafa vottorðs skal notuð til að auðkenna tegund vottorðs. Hún samanstendur af sex mikil-

vægustu bætum kennimerkis verkbúnaðar ökuritans sem er samtengdur við gerð búnaðar sem gefur til 

kynna gerð þess búnaðar sem vottorðið er ætlað fyrir. Í tilviki vottorðs skráningarhluta ökurita, öku-

mannskorts eða verkstæðiskorts er gerð búnaðar einnig notuð til að greina á milli vottorðs fyrir gagn-

kvæma sannvottun og vottorðs við gerð stafrænnar undirskriftar (sjá lið 9.1 og 1. viðbæti, gagnatagið 

EquipmentType).“, 

k) eftirfarandi málsgreinar bætast við kröfu CSM_146 í lið 9.3.2.5: 

„Athugasemd: Fyrir vottorð korts skal gildið fyrir CHR samsvara gildinu fyrir cardExtendedSerialNumber í EF_ICC, 

sjá 2. viðbæti. Fyrir EGF-vottorð skal gildið fyrir CHR samsvara gildinu fyrir sensorGNSSSerialNumber í EF_ICC, 

sjá 14. viðbæti. Fyrir vottorð skráningarhluta ökurita, skal gildið fyrir CHR samsvara gagnastaki vuSerialNumber í 

VuIdentification, sjá 1. viðbæti, nema ef framleiðandi hefur ekki vitneskju um sértækt raðnúmer framleiðanda þegar 

beiðni um vottorð er lagt fram.“, 

l) í stað kröfu CSM_148 í lið 9.3.2.6 komi eftirfarandi: 

„CSM_148 Gildistökudagur vottorðs skal gefa til kynna upphafsdagsetningu og tímasetningu gildistímabils 

vottorðsins.“, 

m) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 9.3.3: 

 i. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu CSM_151 komi eftirfarandi: 

„Þegar hann óskar eftir vottorði skal vottunarstöð aðildarríkis senda eftirfarandi gögn til evrópsku rótarvottunar-

stöðvarinnar:“, 

 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_153: 

„CSM_153 Framleiðandi búnaðar skal senda eftirfarandi gögn í beiðni um vottorð til vottunarstöðvar 

aðildarríkis, sem gerir vottunarstöðinni kleift að búa til tilvísun fyrir handhafa vottorðs hins nýja 

vottorðs fyrir búnað: 

— Ef það er þekkt (sjá CSM_154), raðnúmer búnaðarins sem er sérstakt fyrir framleiðandann, gerð 

búnaðarins og framleiðslumánuðinn. Að öðrum kosti sérstakt auðkenni vottorðsbeiðninnar. 

— Mánuð og ár sem búnaðurinn er framleiddur eða þegar óskað er eftir vottorðinu. 

Framleiðandinn skal tryggja að þessi gögn séu rétt og að vottorðið sem vottunarstöð aðildarríkisins skilar sé sett í 

fyrirhugaðan búnað.“, 

n) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 10.2.1: 

 i. í stað texta á undan athugasemdum við mynd 4 í kröfu CSM_157 komi eftirfarandi: 

„Skráningarhlutar ökurita skulu nota samskiptareglurnar sem sýndar eru á mynd 4 til að sannprófa vottorðakeðju 

ökuritakorts. Fyrir sérhvert vottorð sem hann les af kortinu skal skráningarhluti ökurita sannprófa að svæðið fyrir 

heimild handhafi vottorðs (CHA) sé rétt: 

— Á CHA-svæði fyrir vottorð korts skal tilgreina vottorð korts fyrir gagnkvæma sannvottun (sjá 1. viðbæti, 

gagnatagið EquipmentType).  
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— Á CHA-svæði Card.CA-vottorðsins skal tilgreina vottunarstöð aðildarríkis. 

— Á CHA-svæði Card.Link-vottorðsins skal tilgreina evrópsku rótarvottunarstöðina.“, 

 ii. eftirfarandi málsliður bætist við í kröfu CSM_159: 

„Geymsla allra annarra gerða vottorða er valkvæð en lögboðið er að skráningarhluti ökurita geymi nýtt 

tengivottorð sem er á kortinu.“, 

o) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 10.2.2: 

 i. í stað textans á undan mynd 5 í kröfu CSM_161 komi eftirfarandi: 

„Ökuritakort skulu nota samskiptareglurnar sem sýndar eru á mynd 5 til að sannprófa vottorðakeðju 

skráningarhluta ökurita. Fyrir sérhvert vottorð sem skráningarhluti ökurita sendir skal kortið sannprófa að svæðið 

fyrir heimild handhafa vottorðs (CHA) sé rétt: 

— Á CHA-svæði VU.Link-vottorðsins skal tilgreina evrópsku rótarvottunarstöðina. 

— Á CHA-svæði VU.CA-vottorðsins skal tilgreina vottunarstöð aðildarríkis. 

— Á CHA-svæði fyrir vottorð skráningarhluta ökurita skal tilgreina vottorð skráningarhluta ökurita fyrir 

gagnkvæma sannvottun (sjá 1. viðbæti, gagnatagið EquipmentType).“, 

 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_165: 

„CSM_165 Ef MSE: Set AT skipunin ber árangur skal kortið stilla tilgreint VU.PK til síðari notkunar við 

sannvottun ökutækis og geyma tímabundið Comp(VU.PKeph). Ef tvær eða fleiri árangursríkar 

MSE: Set AT skipanir eru sendar áður en samþykki lotulykils fer fram skal kortið aðeins geyma 

síðasta Comp(VU.PKeph) sem móttekið var. Kortið skal endurstilla Comp(VU.PKeph) eftir 

árangursríka GENERAL AUTHENTICATE-skipun.“, 

p) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 10.3: 

 i. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu CSM_170 komi eftirfarandi: 

Við hlið kenniskröfu kortsins skal skráningarhluti ökuritans láta fylgja með undirrituninni tilvísun í handhafa 

vottorðsins sem koma skal af vottorði kortsins.“,  
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 ii. í stað myndar 6 í kröfu CSM_171 komi eftirfarandi: 

„Mynd 6 

Samskiptareglur við sannvottun skráningarhluta ökurita 

 

 iii. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_174: 

„CSM_174 Þegar kortið hefur móttekið undirskriftina frá skráningarhluta ökuritans í EXTERNAL 

AUTHENTICATE-skipun skal það: 

— reikna út sannvottunartókann með því að tengja sama Card.CHR, kortakenniskröfuna rcard og 

kennimerki skammvinns dreifilykils skráningarhluta ökuritans Comp(VU.PKeph), 

— sannprófa undirskrift skráningarhluta ökuritans með því að nota ECDSA-reikniritið, tæti-

reikniritið sem er tengt lykilstærð VU_MA lyklapars skráningarhluta ökuritans, eins og tilgreint 

er í CSM_50, ásamt VU.PK og útreiknaða sannvottunartókanum.“, 

q) kröfu CSM_176 í lið 10.4 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað 2. liðar komi eftirfarandi: 

„2. Skráningarhluti ökuritans sendir VU.PKeph-dreifipunkt skammvinna lyklaparsins til kortsins. Dreifipunkti 

skal breytt í áttundarstreng eins og tilgreint er í [TR-03111]. Nota skal óþjappaða kóðunarsniðið. Eins og 

útskýrt er í CSM_164 myndaði skráningarhluti ökuritans þetta skammvinna lyklapar áður en vottorðakeðja 

skráningarhluta ökuritans var sannprófuð. Skráningarhluti ökurita sendi auðkenni skammvinna dreifilykilsins 

Comp(VU.PKeph) til kortsins og kortið vistaði það.“, 

 ii. í stað 6. liðar komi eftirfarandi: 

„6. Kortið reiknar sannvottunartóka með KMAC miðað við skammvinnan dreifipunkt skráningarhluta ökurita: 

TPICC = CMAC(KMAC, VU.PKeph). Dreifipunkturinn skal vera á því sniði sem skráningarhluti ökurita notar 

(sjá 2. lið hér að framan). Kortið sendir NPICC og TPICC til skráningarhluta ökuritans.“ 

CARD 

VU Authentication 

Yes 

No 

VU 

Card is Workshop card? 

Require PIN from user and send PIN 

to card for verification 

Get challenge from card 

Auth Token is Card.CHR || rcard || Comp(VU.PKeph) 
Sign Auth Token with VU.SK using ECDSA Send 

signature to card 

OK? 

Continue with Chip 
Authentication Ignore Card 

No 

Yes 

OK? 

External Authenticate (signature) 

OK / NOK 

Yes 

No 

Verify (PIN) 

OK / NOK 
Verify PIN 

Auth Token is Card.CHR || rcard || Comp(VU.PKeph) 
Verify signature with VU.PK using ECDSA 

If OK, send OK 
Otherwise, send Not OK 

Get Challenge 

rcard 
Create and store 8-byte random challenge rcard 

“ 
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r) í stað kröfu CSM_191 í lið 10.5.2 komi eftirfarandi: 

„CSM_191 Allir gagnahlutir sem á að dulkóða skulu fylltir samkvæmt [ISO 7816-4] og nota fyllingarvísinn „01“. 

Til að reikna út MAC skulu gagnahlutir í APDU fylltir samkvæmt [ISO 7816-4]. 

Athugasemd: Fylling í öruggum boðskiptum er alltaf framkvæmd af örugga boðskiptalaginu, ekki af 

CMAC- eða CBC-reikniritunum. 

Samantekt og dæmi 

APDU-skipun, þar sem öruggum boðskiptum hefur verið beitt, hefur eftirfarandi uppbyggingu, eftir því um hvaða 

óvörðu skipun er að ræða í hverju tilviki (DO er gagnahlutur): 

Tilvik 1: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘8E’ || Le 

Tilvik 2: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘97’ || DO‘8E’ || Le 

Tilvik 3 (INS-bæti sem er slétt tala): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘81’ || DO‘8E’ || Le 

Tilvik 3 (INS-bæti sem er oddatala): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘B3’ || DO‘8E’ || Le 

Tilvik 4 (INS-bæti sem er slétt tala): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘81’ || DO‘97’ || DO‘8E’ || Le 

Tilvik 4 (INS-bæti sem er oddatala): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘B3’ || DO‘97’ || DO‘8E’ || Le 

þar sem Le = ‘00’ eða ‘00 00’ með hliðsjón af því hvort stutt gagnasvæði eða gagnasvæði með aukinni lengd eru 

notuð; sjá [ISO 7816-4]. 

APDU-svar þar sem öruggum boðskiptum hefur verið beitt hefur eftirfarandi uppbyggingu, eftir því um hvaða óvarða 

svar er að ræða í hverju tilviki: 

Tilvik 1 eða 3: DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilvik 2 eða 4 (INS-bæti sem er slétt tala) án dulkóðunar: DO ‘81’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilvik 2 eða 4 (INS-bæti sem er slétt tala) með dulkóðun: DO ‘87’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilvik 2 eða 4 (INS-bæti sem er oddatala) án dulkóðunar: DO ‘B3’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Athugasemd: Tilvik 2 eða 4 (INS-bæti sem er oddatala) með dulkóðun er aldrei notað í boðskiptum milli 

skráningarhluta ökurita og korts. 

Hér á eftir eru þrjú dæmi um APDU-ummyndanir fyrir skipanir með INS-kóða sem er slétt tala. Mynd 8 sýnir 

sannvottaða APDU-skipun í tilviki 4, mynd 9 sýnir sannvottað APDU-svar í tilviki 1/tilviki 3, og mynd 10 sýnir 

dulkóðað og sannvottað APDU-svar í tilviki 2/tilviki 4.  
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Mynd 8 

Ummyndun sannvottaðrar APDU-skipunar í tilviki 4 

 

Mynd 9 

Ummyndun sannvottaðs APDU-svars í tilviki 1/tilviki 3 
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Mynd 10 

Ummyndun dulkóðaðs og sannvottaðs APDU-svars í tilviki 2/tilviki 4 

“ 

s) í stað kröfu CSM_193 í lið 10.5.3 komi eftirfarandi: 

„CSM_193 Ökuritakort skal einungis hætta við yfirstandandi örugga boðskiptalotu við eftirfarandi aðstæður: 

— það fær APDU-svar án sniðtákna, 

— það greinir villu í öruggum boðskiptum í APDU-svari: 

— Gagnahlut sem vænst er í öruggum boðskiptum vantar, röð gagnahluta er ekki rétt eða óþekktur 

gagnahlutur fylgir með. 

— Gagnahlutur í öruggum boðskiptum er rangur, þ.e. MAC-gildi er rangt eða uppbygging lengdar-

gildis merkis er röng. 

— slökkt er á því eða það endurstillt, 

— skráningarhluti ökuritans hefur sannvottunarferli skráningarhluta ökurita, 

— hámarkinu fyrir fjölda skipana og tengdra svara í yfirstandandi lotu er náð. Þetta hámark skal 

skilgreint af framleiðanda fyrir hvert kort, með tilliti til öryggiskrafna vélbúnaðarins sem notaður er, 

með hámarksgildið 240 skipanir og tengd svör í öruggum boðskiptum í lotu“,  
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t) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 11.3.2: 

 i. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu CSM_208 komi eftirfarandi: 

„Meðan á tengingu við skráningarhluta ökurita stendur skal ytri GNSS-búnaður nota samskiptareglurnar sem 

sýndar eru á mynd 5 (liður 10.2.2) til að sannprófa vottorðakeðju skráningarhluta ökuritans“, 

 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu CSM_210: 

„CSM_210 Þegar ytri GNSS-búnaður hefur sannprófað VU_MA-vottorðið, skal hann geyma þetta vottorð til 

notkunar meðan á venjulegri notkun stendur, sjá lið 11.3.3“, 

u) í stað fyrstu málsgreinar í kröfu CSM_211 í lið 11.3.3 komi eftirfarandi: 

„Meðan á venjulegri notkun stendur skulu skráningarhluti ökurita og ytri GNSS-búnaður nota samskiptareglurnar sem 

sýndar eru á mynd 11 til að sannprófa hvort geymda EGF_MA-vottorðið gildi tímabundið og til að setja VU_MA-

dreifilykilinn til síðari sannvottunar skráningarhluta ökurita. Engin frekari gagnkvæm sannprófun á vottorðakeðjunum 

skal fara fram meðan á venjulegri notkun stendur.“, 

v) Í stað töflu 6 í lið 12.3 komi eftirfarandi: 

„Tafla 6 

Fjöldi gagnabæta með texta án sniðtákna og dulkóðaðra gagnabæta í hverri skipun eins og skilgreint er í [ISO 16844-3] 

Skipun Beiðni/svar Lýsing á gögnum 

Fjöldi gagnabæta með 

texta án sniðtákna 

samkvæmt 

[ISO 16844-3] 

Fjöldi gagnabæta með 

texta án sniðtákna sem 

nota AES-lykla 

Fjöldi dulkóðaðra gagnabæta þegar 

notaðir eru AES-lyklar með 

bitalengd: 

128 192 256 

10 beiðni Sannvottunargögn + 

skrárnúmer 

8 8 16 16 16 

11 svar sannvottunargögn + 

innihald skrár 

16 eða 32, fer eftir 

skrá 

16 eða 32, fer eftir 

skrá 

32/48 32/48 32/48 

41 beiðni Raðnúmer hreyfinema 8 8 16 16 16 

41 svar Tengilykill 16 16/24/32 16 32 32 

42 beiðni Lotulykill 16 16/24/32 16 32 32 

43 beiðni Tengingarupplýsingar 24 24 32 32 32 

50 svar Tengingarupplýsingar 24 24 32 32 32 

70 beiðni Sannvottunargögn 8 8 16 16 16 

80 svar Teljaragildi og 

sannvottunargögn 

hreyfinema 

8 8 16 16 16“ 

w) í stað kröfunnar um raðnúmer skráningarhluta ökurita í kröfu CSM_224 í lið 13.1 komi eftirfarandi: 

„Raðnúmer skráningar-

hluta ökurita 

raðnúmer skráningarhluta ökurita eða auðkenni vottorðsbeiðni (gagnatag VuSerialNumber 

eða CertificateRequestID) – sjá kröfu CSM_123“, 
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x) í stað 2. liðar í kröfu CSM_228 í lið 13.3 komi eftirfarandi: 

„2. skal eftirlitskortið nota uppgefinn DSRC-aðallykil ásamt raðnúmeri skráningarhluta ökuritans eða auðkenni 

vottorðsbeiðni í DSRC-öryggisgögnunum til að fá DSRC-lyklana K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC sem 

eru sértækir fyrir skráningarhluta ökurita, eins og tilgreint er í CSM_124.“, 

y) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 14.3: 

 i. í stað texta á undan athugasemdum við mynd 13 í kröfu CSM_234 komi eftirfarandi: 

„Sérnota, tölvustýrður búnaður getur sjálfur framkvæmt sannprófun á undirskrift á niðurhöluðum gögnum eða 

hann getur notað eftirlitskort í þessum tilgangi. Ef hann notar eftirlitskort skal sannprófun á undirskrift fara fram 

eins og sýnt er á mynd 13. Til sannprófunar á tímabundnu gildi vottorðs, sem sérnota, tölvustýrður búnaður 

sendir, skal eftirlitskortið nota innri rauntíma sinn, eins og tilgreint er í kröfu CSM_167. Eftirlitskortið skal 

uppfæra rauntíma sinn ef gildistökudagur ósvikins vottorðs sem er „gild tímaheimild“ er nýrri en rauntími 

kortsins. Kortið skal aðeins viðurkenna eftirfarandi vottorð sem gilda tímaheimild: 

— annarrar kynslóðar ERCA-tengivottorð 

— annarrar kynslóðar MSCA-vottorð 

— annarrar kynslóðar VU_Sign- eða Card_Sign-vottorð sem eru gefin út af sama landi og eigin vottorð 

eftirlitskortsins. 

Ef hann framkvæmdir sannprófun undirskriftarinnar sjálfur, skal sérnota, tölvustýrði búnaðurinn sannprófa 

sannvottaðan uppruna og gildi allra vottorða í vottorðakeðjunni í gagnaskránni og sannprófa undirskriftina á 

gögnunum með því að fylgja undirskriftakerfinu sem skilgreint er í [DSS]. Í báðum tilvikum er nauðsynlegt að 

sannprófa fyrir sérhvert vottorð, sem lesið er úr gagnaskránni, að svæðið fyrir heimild handhafa vottorðs (CHA) 

sé rétt: 

— Á CHA-svæði fyrir EQT-vottorð skal tilgreina vottorð skráningarhluta ökurita eða korts (eftir því sem við á) 

til undirritunar (sjá gagnatagið EquipmentType í 1. viðbæti). 

— Á CHA-svæði EQT.CA-vottorðsins skal tilgreina vottunarstöð aðildarríkis. 

— Á CHA-svæði EQT.Link-vottorðsins skal tilgreina evrópsku rótarvottunarstöðina.“, 

 ii. í stað myndar 13 komi eftirfarandi:  
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„Mynd 13 

Samskiptareglur fyrir sannprófun undirskriftar á niðurhalaðri gagnaskrá 

 
 

Verification of signature on 

download data by control 
card 

 

Retrieve EQT certificate from file to be analysed and 

set EQT.CA public key for digital signature 

verification 

Retrieve EQT.CA certificate from file to be analysed 
and set EQT.CA.EUR public key for digital signature 

verification 

MSE : SET DST (EQT.Link.EUR.CHR) 

OK / NOK 

Verify Certificate(EQT.Link.C) 

OK / NOK 

MSE : SET DST (EQT.Link.CHR) 

OK / NOK 

Verify Certificate(EQT.CA.C) 
 

OK / NOK 

MSE : SET DST (EQT.CA.CHR) 

OK / NOK 

Verify Certificate (EQT.C) 

OK / NOK 

MSE : SET DST (EQT.CHR) 

OK / NOK 

PSO : Hash (M) 

OK / NOK 

PSO : Verify Digital Signature 

(Signature) 

OK / NOK 

OK? 

No 

OK? 

No 

Reset 

 

No 

Select File (Tachograph AID) 

MSE : SET DST (EQT.CA.CHR) 

ATR 

OK 

No 

OK / NOK 

No 

MSE : SET DST (EQT.Link.EUR.CHR) 

OK / NOK 

No 

No 

No 

No 

Reset Card 

Select Tachograph Application 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

OK? 

OK? 

ESM / IDE 

OK? 

CONTROL CARD 

OK? 

OK? 

Set EQT.Link.EUR public key for digital 

signature verification 

OK? 

Send EQT.Link certificate for 
verification 

Yes 

Yes 

Select Application 

If EQT.CA.PK known by card and EQT.CA.C valid: 
OK, set EQT.CA.PK for use. Otherwise: Not OK 

EQT.Link certificate available? 

Set EQT.Link public key for digital 
signature verification 

Send EQT.CA certificate for 
verification 

Set EQT.CA public key for digital 
signature verification 

Set EQT public key for signature 
verification 

Send EQT certificate for verification 

Send EQT's signature for verification 

Hash Data; result is M 
Send M to control card 

Retrieve Data to be analysed and the 

EQT's signature from file 

Signature successfully 
verified  

Signature could not be 
verified or verification 

unsuccessful 

If EQT.CA.EUR.PK known by card and 
EQT.CA.EUR.C valid:  

OK, set EQT.CA.EUR.PK for use. Otherwise: Not OK 

If EQT.Link.EUR.PK known by card and 
EQT.Link.EUR.C valid: OK, set EQT.Link.EUR.PK for 

use. Otherwise: Not OK 

Verify EQT.Link.C with EQT.Link.EUR.PK 
If OK and EQT.Link.C valid: OK, store EQT.Link.C  

Otherwise: Not OK 

Set EQT.Link.PK for use 

Verify EQT.CA.C with EQT.CA.EUR.PK or 
EQT.Link.PK. If OK and EQT.CA.C valid: OK, store 

EQT.CA.C. Otherwise: Not OK 

Set EQT.CA.PK for use 

Set EQT. PK for use 

Store M 

Verify signature using M and EQT.PK 

Verify EQT.C with EQT.CA.PK If OK and EQT.C 
valid: OK, store EQT.C. Otherwise: Not OK 

“ 
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37) Ákvæðum 12. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 3. lið: 

 i. í stað annarrar málsgreinar á eftir mynd 2 í kröfu GNS_4 komi eftirfarandi: 

„Nákvæmni staðsetningarinnar er byggð á sniði RMC-setningarinnar sem lýst er hér að framan. Fyrsti hluti reita 

3 og 5 er notaður til að sýna gráðurnar. Afgangurinn er notaður til að sýna mínútur með þremur aukastöfum. 

Þannig er nákvæmnin 1/1000 úr mínútu eða 1/60 000 af gráðu (vegna þess að ein mínúta er 1/60 af gráðu).“, 

 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu GNS_5: 

„GNS_5 Skráningarhluti ökurita skal geyma staðsetningarupplýsingar um breiddargráðu og lengdargráðu með 

nákvæmnina 1/10 úr mínútu eða 1/600 af gráðu, í gagnagrunni skráningarhluta ökurita eins og lýst er í 

1. viðbæti fyrir GeoCoordinates. 

Skráningarhluti ökurita getur notað skipunina GPS DOP og virkir gervihnettir (GSA) til að ákvarða og 

skrá hvort merki er tiltækt og hversu nákvæmt það er. Einkum er lárétt þynning nákvæmni (HDOP) 

notuð til að gefa vísbendingu um nákvæmnisstig skráðra staðsetningargagna (sjá 4.2.2). Skráningarhluti 

ökurita geymir HDOP-gildið sem er reiknað sem lágmark þeirra HDOP-gilda sem er safnað um tiltæk 

GNSS-kerfi. 

GNSS-auðkennið tilgreinir samsvarandi NMEA-auðkenni fyrir sérhvern GNSS-klasa og leiðréttingar-

kerfi um gervihnött (SBAS). 

Mynd 3 

Uppbygging GSA-setningar 

“ 

 iii. eftirfarandi komi í stað kröfu GNS_6: 

„GNS_6 GSA-setningin skal geymd með skrárnúmeri ‘02’ til ‘06’“, 

b) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4.2.1: 

 i. eftirfarandi komi í stað kröfu GNS_16: 

„GNS_16 Boðskiptareglurnar skulu ekki styðja gagnasvæði með aukinni lengd.“,  

Valhamur 

Hamur 

Auðkenni fyrsta gervihnattar sem notaður er til að fá staðsetningu 

Auðkenni annars gervihnattar sem notaður er til að fá staðsetningu 

Auðkenni tólfta gervihnattar sem notaður er til að fá staðsetningu 

PDOP 

HDOP 

VDOP 

Prófsumma“ 
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 ii. eftirfarandi komi í stað kröfu GNS_18: 

„GNS_18 Varðandi aðgerðirnar fyrir 1) söfnun og dreifingu GNSS-gagna og 2) söfnun samskipunargagna ytri 

GNSS-búnaðar og 3) stjórnunarreglur, skal örugga GNSS-sendiviðtækið líkja eftir snjallkorti með 

skráakerfisuppbyggingu sem samanstendur af stofnskrá, sérnota skrá með kennimerki verkbúnaðar 

sem tilgreint er í kafla 6.2 í 1. viðbæti („FF 44 54 45 47 4D“) og með 3 frumskrám sem innihalda 

vottorð og eina staka frumskrá (EF.EGF) með kennimerki skrár sem er jafngilt „2F2F“ eins og lýst er í 

töflu 1.“, 

 iii. eftirfarandi komi í stað kröfu GNS_20: 

„GNS_20 Örugga GNSS-sendiviðtækið skal geyma gögnin í minni og geta framkvæmt a.m.k. 20 milljón skrif/ 

lestrarlotur. Fyrir utan þennan þátt er innri hönnun og framkvæmd örugga GNSS-sendiviðtækisins í 

höndum framleiðenda. 

Kortlagning skrárnúmera og gagna er gefin upp í töflu 1. Hafa skal í huga að það eru fimm GSA-

setningar fyrir GNSS-klasana og leiðréttingarkerfi um gervihnött (SBAS).“, 

c) í stað 5. liðs í kröfu GNS_23 í lið 4.2.2 komi eftirfarandi: 

„5. Örgjörvi skráningarhluta ökurita kannar mótteknu gögnin og tekur út upplýsingar (t.d. breiddargráðu, 

lengdargráðu, tíma) úr RMC NMEA-setningunni. RMC NMEA-setningin inniheldur upplýsingar um hvort 

staðsetningin sé gild. Ef staðsetningin er ekki gild eru staðsetningargögnin ennþá ekki tiltæk og ekki er hægt að 

nota þau til að skrá staðsetningu ökutækisins. Ef staðsetningin er gild tekur örgjörvi skráningarhluta ökurita líka 

HDOP-gildin úr GSA NMEA-setningunum og reiknar út lágmarksgildi fyrir þau gervihnattakerfi sem tiltæk eru 

(þ.e. þegar staðsetning er tiltæk).“, 

d) í stað kröfu GNS_28 í lið 4.4.1 komi eftirfarandi: 

„GNS_28 Ef skráningarhluta ökurita tekst ekki að eiga samskipti við tengdan ytri GNSS-búnað í meira en  

20 samfelldar mínútur skal skráningarhluti ökuritans mynda og skrá í skráningarhluta ökuritans sértilvik af 

gerðinni EventFaultType með upptalningartagsgildið ‘0E’H Villa í samskiptum við ytri GNSS-búnað og 

með tímastimpli sem er núverandi tímagildi. Sértilvikið er aðeins myndað ef eftirfarandi tvö skilyrði eru 

uppfyllt: a) snjallökuritinn er ekki í kvörðunarham og b) ökutækið er á hreyfingu. Í þessu samhengi er villa 

í samskiptum sett af stað þegar öruggt sendiviðtæki skráningarhluta ökurita fær ekki svarboð eftir boð um 

beiðni eins og lýst er í 4.2.“, 

e) í stað kröfu GNS_29 í lið 4.4.2 komi eftirfarandi: 

„GNS_29 Ef ytri GNSS-búnaður hefur verið rofinn skal örugga GNSS-sendiviðtækið þurrka allt út úr minninu, þ.m.t. 

dulkóðað efni. Eins og lýst er í kröfu GNS_25 og GNS_26 skal skráningarhluti ökurita greina að gerð hafi 

verið óheimil breyting á búnaðinum ef svarið hefur stöðuna ‘6690’. Skráningarhluti ökurita skal þá mynda 

sértilvik af gerðinni EventFaultType með upptalningartagið ‘19’H Óheimil breyting á GNSS-búnaði. Að 

öðrum kosti er ekki víst að ytri GNSS-búnaður svari einhverjum utanaðkomandi beiðnum lengur.“, 

f) í stað kröfu GNS_30 í lið 4.4.3 komi eftirfarandi: 

„GNS_30 Ef örugga GNSS-sendiviðtækið fær ekki gögn frá GNSS-móttökubúnaðinum í meira en 3 klukkustundir 

samfellt, skal örugga GNSS-sendiviðtækið mynda svarboð við READ RECORD-skipuninni með 

RECORD-tölu sem svarar til ‘01’ með gagnasvæði með 12 bitum sem allir eru stilltir á 0xFF. Við móttöku 

svarboðanna með þetta gildi í gagnasvæðinu skal skráningarhluti ökuritans aðeins mynda og skrá sértilvik 

af gerðinni EventFaultType með upptalningartagið ‘0D’H Staðsetningarupplýsingar vantar frá GNSS-

móttökubúnaði með tímastimpli sem er sá sami og núverandi tímagildi, ef eftirfarandi tvö skilyrði eru 

uppfyllt: a) snjallökuritinn er ekki í kvörðunarham og b) ökutækið er á hreyfingu.“,  
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g) í stað textans í kröfu GNS_31 fram að mynd 4 í lið 4.4.4 komi eftirfarandi: 

„Ef skráningarhluti ökurita greinir að EGF-vottorðið, sem notað er fyrir gagnkvæma sannvottun, er ekki lengur gilt 

skal skráningarhluti ökurita mynda og skrá sértilvik í skráningarbúnaði af gerðinni typeEventFaultType með upptal-

ningartagið ‘1B’H Vottorð ytri GNSS-búnaðar fallið úr gildi með tímastimpli sem er sá sami og núverandi tímagildi. 

Skráningarhluti ökurita skal áfram nota GNSS-staðsetningargögnin sem hann hefur tekið á móti.“, 

h) í stað kröfu GNS_34 í lið 5.2.1 komi eftirfarandi: 

„GNS_34 Ef skráningarhluti ökuritans fær ekki gögn frá GNSS-móttökubúnaði í meira en 3 klukkustundir samfellt, 

skal skráningarhluti ökuritans mynda og skrá sértilvik af gerðinni EventFaultType með upptalningartagið 

‘0D’H Staðsetningarupplýsingar vantar frá GNSS-móttökubúnaði með tímastimpli sem er sá sami og 

núverandi tímagildi aðeins ef eftirfarandi tvö skilyrði eru uppfyllt: a) snjallökuritinn er ekki í kvörð-

unarham og b) ökutækið er á hreyfingu.“, 

i. í stað 6. liðar komi eftirfarandi: 

„6. MISRÆMI Í GNSS-TÍMAMÆLINGU 

Ef skráningarhluti ökurita greinir misræmi sem nemur meira en 1 mínútu milli tímans í tímamæliaðgerð skrán-

ingarhluta ökuritans og þess tíma sem kemur frá GNSS-móttökubúnaðinum, skal skráningarhluti ökuritans skrá 

sértilvik af gerðinni EventFaultType með upptalningartagið ‘0B’H Misræmi í tímamælingu (milli GNSS og innri 

klukku skráningarhluta ökurita). Hafi sértilvik um misræmi í tímamælingum komið upp kannar skráningarhluti 

ökuritans ekki misræmi í tímamælingum næstu 12 klukkustundirnar. Þetta sértilvik skal ekki koma upp í tilvikum 

þar sem GNSS-móttökubúnaðurinn hefur ekki numið neitt gilt merki frá hnattrænu gervihnattaleiðsögukerfi 

síðustu 30 dagana.“ 

38) Ákvæðum 13. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) í stað fjórðu málsgreinar í 2. lið komi eftirfarandi: 

„Rétt er að taka fram að í þessum viðbæti eru ekki tilgreind: 

— söfnun gagnanna og meðhöndlun þeirra innan skráningarhluta ökuritans (sem skal vera tilgreind annars staðar í 

reglugerðinni eða annars vera tengd hönnun búnaðarins), 

— form afhendingar gagna, sem hefur verið safnað, til verkbúnaðar sem hýstur er á ytri búnaði, 

— ákvæði um gagnaöryggi umfram það sem tengist Bluetooth® (s.s. dulkóðun) og sem varða innihald gagnanna 

(sem skulu tilgreind annars staðar í reglugerðinni [11. viðbætir Sameiginlegar öryggisaðferðir]), 

— Bluetooth®-samskiptareglurnar sem viðmót skynvædda flutningakerfisins notar“, 

b) Í stað þriðju málsgreinar í lið 4.2. komi eftirfarandi: 

„Þegar ytri búnaður kemst í færi við skráningarhluta ökuritans í fyrsta skipti er hægt að hefja Bluetooth®-

tengingarferlið (sjá einnig 2. viðauka). Búnaðurinn skiptist á vistföngum, nöfnum og forstillingum og sameiginlegum 

leynilegum lykli sem gerir þeim kleift að tengjast þegar þeir koma saman seinna meir. Þegar þessu þrepi er lokið er 

ytri búnaðinum treyst og hann er í ham til að senda beiðnir um að hala niður gögnum af ökuritanum. Ekki er búist við 

að bætt verði við dulkóðunaraðferðum umfram það sem Bluetooth® býður upp á. Ef hins vegar þörf er á frekari 

öryggisaðferðum verður það gert í samræmi við 11. viðbæti Sameiginlegar öryggisaðferðir.“, 

c) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4.3: 

 i. Í stað fyrstu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Af öryggisástæðum þarf skráningarhluti ökuritans heimild með PIN-númeri sem er aðskilin frá Bluetooth-

tengingunni. Sérhver skráningarhluti ökurita skal geta myndað PIN-númer til sannvottunar, sem samanstendur af 

a.m.k. 4. tölum. Í hvert sinn sem ytri búnaður tengist skráningarhluta ökuritans verður hann að gefa upp rétt PIN-

númer áður en hann fær einhver gögn.“, 
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 ii. í stað þriðju málsgreinar á eftir töflu 1 komi eftirfarandi: 

„Þó að framleiðandi geti boðið upp á að breyta PIN-númeri beint í gegnum skráningarhluta ökuritans skal ekki 

vera hægt að breyta persónulega opnunarkóðanum. Til að breyta PIN-númerinu skal, ef þess er kostur, gerð krafa 

um að setja núverandi PIN-númer beint inn í skráningarhluta ökuritans.“, 

d) í stað annarrar málsgreinar á eftir fyrirsögninni „Gagnasvæði“ í lið 4.4 komi eftirfarandi: 

„Ef gögnin, sem á að meðhöndla, eru of löng fyrir tiltækt rými í einum boðum er þeim skipt í nokkur hlutaboð. Öll 

hlutaboð skulu hafa sama haus og SID, en innihalda 2-bæta teljara, núverandi númer (e. Counter Current, CC) og 

hæsta númer (e. Counter Max, CM) til að gefa til kynna númer hlutaboðanna. Móttökubúnaðurinn viðurkennir hver 

hlutaboð til að hægt sé að hafa eftirlit með villum og hætta við sendingu. Móttökubúnaðurinn getur samþykkt 

hlutaboðin, beðið um að það verði endursent, beðið tækið sem sendir að hefja gagnaflutninginn að nýju eða hætta við 

sendinguna.“, 

e) ákvæðum 1. viðauka er breytt sem hér segir: 

 i. í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„1) SKRÁ YFIR GÖGN SEM TILTÆK ERU Í GEGNUM SKILFLÖT SKYNVÆDDS FLUTNINGAKERFIS“, 

 ii. eftirfarandi lið er bætt við töfluna í 3. lið á eftir liðnum „Staðsetningarupplýsingar vantar frá GNSS-móttöku-

búnaði“: 

„Villa í samskiptum við ytri GNSS-

búnað 

— lengsta sértilvikið fyrir hvern af 

10 síðustu dögum þegar tilvik 

komu upp, 

— fimm lengstu sértilvikin á 

síðustu 365 dögum, 

— dagsetning og tími upphafs 

sértilviks, 

— dagsetning og tími þegar 

sértilviki lauk, 

— gerð korts eða korta, númer, 

útgáfuaðildarríki og kynslóð 

allra ísettra korta við upphaf 

og/eða endi sértilviksins, 

— fjöldi svipaðra sértilvika þann 

dag,“, 

 iii. eftirfarandi liður bætist við 5. lið: 

„— Bilun í skilfleti skynvædda flutningakerfisins (ef við á).“ 

f) ASN.1 forskriftum í 3. viðauka er breytt sem hér segir: 

 i. eftirfarandi línur 206a til 206e er bætt við á eftir línu 206: 

 

 ii. í stað lína 262 til 264 komi eftirfarandi: 
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 iii. í stað línu 275 komi eftirfarandi: 

 

 iv. í stað lína 288 til 310 komi eftirfarandi: 

 

 v. í stað lína 362 og 363 komi eftirfarandi: 

 

 vi. eftirfarandi línur 410a og 410b bætast við á eftir línu 410: 

 

 vii. eftirfarandi línur 539a til 539j bætast við á eftir línu 539: 
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39) Ákvæðum 14. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar 5.5 í efnisyfirlitinu komi eftirfarandi: 

„5.5 Stuðningur við tilskipun (ESB) 2015/719  .....................................................................................................  490“, 

b) í stað þriðju málsgreinar í 2. lið komi eftirfarandi: 

„Í þessari atburðarás er tími til fjarskipta takmarkaður af því að fjarskiptin eru hnitmiðuð og hönnuð til að vera 

skammdræg. Enn fremur geta lögbæru eftirlitsyfirvöldin nýtt fjarskiptaleiðina, sem er notuð til fjarvöktunar ökurita 

(RTM), til annars (s.s. í tengslum við hámarksþyngdir og mál þungaflutningabifreiða sem eru skilgreind í tilskipun 

(ESB) 2015/719) og geta slíkar aðgerðir verið aðskildar eða gerðar hver á eftir annarri, allt eftir því hvað hentar 

lögbæru eftirlitsyfirvöldunum.“, 

c) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5.1: 

 i. í stað texta við tólfta þankastriks í kröfu DSC_19 komi eftirfarandi: 

„— DSRC-VU loftnetið skal staðsett þannig að það skili bestu mögulegum DSRC-fjarskiptum milli ökutækisins 

og aflestrartæki loftnetsins við veginn, þegar aflestrartækið er uppsett 15 metrum fyrir framan ökutækið og í 

2 metra hæð og því beint að láréttri og lóðréttri miðju framrúðunnar. Á léttum ökutækjum hentar uppsetning 

sem samsvarar efri hluta framrúðunnar. Í öllum öðrum ökutækjum skal DSRC-loftnetið sett upp annaðhvort 

nálægt neðri eða efri hluta framrúðunnar.“, 

 ii. í stað fyrstu málsgreinar í kröfu DSC_22 komi eftirfarandi: 

„Lögun loftnetsins er ekki skilgreind og skal velta á ákvörðun framleiðandans, svo fremi að uppsettur DSRC-VU-

búnaður uppfylli kröfurnar sem eru skilgreindar í 5. lið hér á eftir. Loftnetið skal staðsett á þann hátt sem er 

ákveðinn í kröfu DSC_19 og sem styður, á skilvirkan hátt, notkunartilvikin sem er lýst í liðum 4.1.2 og 4.1.3.“, 

d) í stað 7. raðar í lið 5.4.3 komi eftirfarandi: 

„7 REDCR > DSRC-VU Sendir GET.request um gögn fyrir aðra eigind (ef við á)“ 

e) Skilgreiningunni á ASN.1-einingunni í kröfu DCS_40 í lið 5.4.4 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað fyrstu línu rununnar fyrir TachographPayload komi eftirfarandi: 

 

 ii. eftirfarandi neðanmálsgrein 1 bætist við: 

„1. Ef LPN inniheldur AlphabetIndicator LatinAlphabetNo2 eða latinCyrillicAlphabet, eru sérstök rittákn 

umrituð í fjaraflesara (e. road interrogator unit) með því að nota sértækar reglur samkvæmt viðauka E við 

ISO/DIS 14 906,2“, 

 iii. brjóstletrið „2“ er fjarlægt úr línunni þar sem „Tímastimpill núverandi skráningar“ er skilgreind, 

 iv. í stað skilgreiningar á ASN.1-einingunni fyrir RtmTransferAck komi eftirfarandi:: 

  



7.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 90/345 

 

f) í stað RTM12 í töflu 14.3 í lið 5.4.5 komi eftirfarandi: 

„RTM12 

Bilun í nema 

VU-búnaðurinn skal mynda heiltölugildi fyrir 

gagnastakið RTM12. 

VU-búnaðurinn skal úthluta breytunni 

sensorFault gildið: 

— 1 ef sértilvik af tegundinni ‘35H’ Bilun í 

nema hefur verið skráð á síðustu 10 dögum, 

— 2 ef sértilvik af tegundinni Bilun í GNSS-

móttökubúnaði (annaðhvort innri eða ytri 

með upptalningartagsgildin ‘36’H eða ‘37’H) 

hefur verið skráð á síðustu 10 dögum. 

— 3 ef sértilvik af tegundinni ‘0E’H Villa í 

samskiptum við ytri GNSS-búnað hefur verið 

skráð á síðustu 10 dögum. 

— 4 ef bæði sértilvik tegundanna Bilun í nema 

og Bilun í GNSS-móttökubúnaði hafa verið 

skráð á síðustu 10 dögum 

— 5 ef bæði sértilvik tegundanna Bilun í nema 

og Villa í samskiptum við ytri GNSS-búnað 

hafa verið skráð á síðustu 10 dögum 

— 6 ef bæði Bilun í GNSS-móttökubúnaði og 

Villa í samskiptum við ytri GNSS-búnað 

hafa verið skráð á síðustu 10 dögum 

— 7 ef allar þrjár bilanir í nemum hafa verið 

skráðar á síðustu 10 dögum, ANNARS skal 

úthluta gildinu 0 ef engin sértilvik hafa verið 

skráð á síðustu 10 dögum 

— bilun í nema ein 

áttund eins og kemur 

fram í gagnalýsinga-

safni 
“ 

g) í stað liðar DSC_43 í lið 5.4.6 komi eftirfarandi: 

„DSC_43 Öll gögn, sem er miðlað gegnum DSRC-gagnaskipti, skulu dulkóðuð með PER (e. Packed Encoding Rules) 

UNALIGNED, fyrir utan TachographPayload og OwsPayload, sem skulu dulkóðuð með OER 

(e. Octet Encoding Rules) sem er skilgreint í ISO/IEC 8825-7, Rec. ITU-T X.696.“,  

h) í stað textans í reitnum þar sem Rtm–ContextMark er lýst í fjórða dálki í töflu 14.9 í lið 5.4.7 komi eftirfarandi: 

„Kennimark viðfangs fyrir hinn studda staðal, hluta, og útgáfu. Dæmi: ISO (1) Standard (0) TARV (15638) part9(9) 

Version1 (1). 

Fyrsta áttund er 06H, sem er kennimark viðfangsins. Önnur áttund er 06H, sem er lengd þess. Næstu 6 áttundir 

dulkóða dæmið um kennimark viðfangs.“, 

i. í stað liða 5.5 og 5.5.1 komi eftirfarandi: 

„5.5. Stuðningur við tilskipun (ESB) 2015/719 

5.5.1 Yfirlit 

DSC_59 Til að styðja við tilskipun (ESB) 2015/719 um hámarksþyngd og mál þungaflutningabifreiða verða 

samskiptareglur um hreyfingar vegna niðurhals OWS-gagna yfir 5,8 GHz tengingu við DSRC-

skilflöt þær sömu og eru notaðar fyrir RTM-gögnin (sjá lið 5.4.1) og eini munurinn er sá að 

kennimark viðfangsins sem vísar til TARV-staðalsins mun skírskota til 20. hluta ISO 15638 

staðalsins (TARV) sem tengist WOB/OWS.“,  
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j) í stað a-liðar í kröfu DSC_68 í lið 5.6.1 komi eftirfarandi: 

„a) Til að hægt sé að semja við mismunandi birgja um að útvega VU-búnað og DSRC-VU-búnað, og einnig 

mismunandi lotur af DSRC-VU-búnaði, skal tengingin á milli VU- búnaðar og DSRC-VU-búnaðarins, sem er 

ekki samþætt í skráningarhluta ökuritans, vera opin og stöðluð. VU-búnaðurinn skal tengjast DSRC-VU-

búnaðinum annaðhvort“, 

k) í stað kröfu DSC_77 í lið 5.7.1 komi eftirfarandi: 

„DSC_77 VUSM-aðgerðin skal miðla gögnunum til DSRC-VU-búnaðarins og skulu þau þegar vera örugg. VUSM-

aðgerðin skal sannprófa að gögnin sem DSCR-VU búnaðurinn skráði hafi verið rétt skráð. Skráning og 

tilkynning um villur við flutning gagna frá VU-búnaðinum yfir í minni DSRC-VU-búnaðarins skal skráð 

með taginu EventFaultType og upptalningargildið stillt á ‘0C’H Villa í samskiptum við fjarskiptabúnað, 

ásamt tímastimplun.“ 

40) Ákvæðum 15. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) í stað fyrstu málsgreinar liðar 2.2 komi eftirfarandi: 

„Litið er svo á að fyrstu kynslóðar ökuritakort séu rekstrarsamhæfð við fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita í 

samræmi við I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85, á meðan annarrar kynslóðar ökuritakort eru rekstrar-

samhæfð við annarrar kynslóðar skráningarhluta ökurita, í samræmi við I. viðauka C við þessa reglugerð. Að auki 

gilda kröfurnar hér á eftir.“, 

b) kröfu MIG_11 í lið 2.4.1 er breytt sem hér segir: 

 i. í stað fyrsta undirliðar komi eftirfarandi: 

„— óundirritaðra frumskráa IC og ICC (valkvætt),“, 

 ii. í stað þriðja undirliðar komi eftirfarandi: 

„— frumskráa annarra verkbúnaðargagna (innan DF Tachograph) sem krafist er samkvæmt samskiptareglum 

fyrstu kynslóðar korta um niðurhal. Þessar upplýsingar skulu gerðar öruggar með stafrænni undirskrift í 

samræmi við öryggisfyrirkomulag fyrstu kynslóðar korta. 

Frumskrár með verkbúnaðargögnum sem eru einungis til staðar í annarrar kynslóðar ökumannskortum (og verk-

stæðiskortum) skulu ekki teknar með í slíku niðurhali (frumskrár verkbúnaðar innan DF Tachograph_G2). 

c) Í stað krafnanna MIG_014 og MIG_015 í lið 2.4.3 komi eftirfarandi: 

„MIG_014 Utan ramma eftirlits með ökumönnum af hálfu eftirlitsyfirvalda utan ESB, skal hala niður gögnum af 

annarrar kynslóðar skráningarhlutum ökurita með því að nota annarrar kynslóðar öryggisfyrirkomulag og 

samskiptareglur um niðurhal gagna sem eru skilgreindar í 7. viðbæti þessa viðauka. 

MIG_015 Til að eftirlitsyfirvöld landa utan ESB geti haft eftirlit með ökumönnum er hægt að bjóða valkvætt upp á 

að hala líka niður gögnum frá annarrar kynslóðar skráningarhlutum ökutækja með því að nota fyrstu 

kynslóðar öryggisfyrirkomulag. Gögn, sem er halað niður, skulu þá vera á sama formi og gögn sem er 

halað niður frá fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita. Velja má þennan möguleika með skipunum á 

valmyndinni.“, 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/799 er breytt sem hér segir: 

1) í stað 1. liðar b-liðar í I. kafla komi eftirfarandi: 

„b) viðurkenningarnúmer sem samsvarar númeri viðurkenningarvottorðs sem er útbúið fyrir frumgerð skráningarbúnaðar 

eða ökuritaskífu eða ökuritakort og komið fyrir einhvers staðar mjög nálægt rétthyrningnum.“, 

2) í stað 5. liðar III. kafla komi eftirfarandi: 

„5. Lagt fram til viðurkenningar hinn  ................................................................................................................................... “, 

3) í stað 5. liðar IV. kafla komi eftirfarandi: 

„5. Lagt fram til viðurkenningar hinn  ................................................................................................................................... “. 

 __________  


