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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2135/98

av 24. september 1998

om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og
direktiv 88/599/EØF om gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 3820/85 og forordning (EØF)

nr. 3821/85(*)

____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 274 av 9.10.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/1999 av 30. april 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 243 av 31.8.1994, s. 8 og EFT C 370 av 31.12.1985, s. 1.

(2) EFT C 110 av 21.4.1995, s. 19.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. juli 1995 (EFT C 249 av 25.9.1995, s.
128), Rådets felles holdning av 11. desember 1997 (EFT C 43 av 9.2.1998,
s. 6) og europaparlamentsbeslutning av 31. mars 1998 (EFT C 138 av
4.5.1998, s. 26).

(4) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1056/97 (EFT L 154 av 12.6.1997, s. 21).

(5) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 1.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav c) og d),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985
om bruk av fartsskriver innen veitransport(4) er det fastsatt
bestemmelser om konstruksjon, installering, bruk og
prøving av fartsskrivere som benyttes innen veitransport.

2) Erfaringene viser at det økonomiske og konkurransemessige
presset innenfor veitransporten har ført til at enkelte førere
ansatt i  transportforetak ikke overholder visse
bestemmelser, særlig dem som omhandler kjøretid og
hviletid, fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av
20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser
på det sosiale område innen veitransport(5).

3) Grove overtredelser og svik utgjør en fare for trafikk-
sikkerheten og kan ikke ut fra et konkurransemessig
synspunkt godtas av førere som overholder regelverket.

4) Automatisk registrering og regelmessig kontroll, utført såvel
av foretaket som av vedkommende myndigheter, av data
om førerens ytelse og atferd samt data som angår kjøretøyets

bevegelser, som fart og tilbakelagt strekning, vil kunne øke
trafikksikkerheten.

5) Fellesskapets regelverk på det sosiale område inneholder
bestemmelser om et visst antall begrensninger med hensyn
til daglig kjøretid og hviletid samt kjøretid og hviletid
registrert over en to-ukersperiode. Det er vanskelig å
kontrollere om disse bestemmelsene overholdes, fordi
dataene nå registreres på flere daglige diagramskiver, som
utgjør samlingen av diagramskiver som skal dekke
inneværende uke og siste dag i foregående uke, og som skal
oppbevares i førerhuset.

6) For å få brakt de vanligste formene for misbruk av det
nåværende systemet til opphør, er det nødvendig å innføre
nytt avansert utstyr, nærmere bestemt en fartsskriver utstyrt
med en enhet for elektronisk lagring av relevante
opplysninger og et personlig sjåførkort, for å sikre at de
registrerte dataene er tilgjengelige, tydelige, lesbare i
utskriftsform og pålitelige, og at de utgjør en ubestridelig
registrering, dels av førerens aktiviteter de siste forutgående
dagene, dels av bruken av kjøretøyet over et tidsrom på
flere måneder.

7) Den samlede sikkerheten i systemet og dets bestanddeler er
avgjørende for hvor effektivt en fartsskriver fungerer.

8) Det må fastsettes bestemmelser om vilkårene for utstedelse
og bruk av minnekortene omhandlet i vedlegg I B.

9) Dataene om førernes aktiviteter bør kunne kontrolleres av
førerne selv, foretakene der de er ansatt og vedkommende
myndigheter i medlemsstatene. Føreren og foretaket bør
imidlertid ikke ha tilgang til andre data enn dem som er
relevante for utøvelsen av deres respektive aktiviteter.

10) Fartsskriveren omhandlet i dette direktiv må installeres på
kjøretøyer som tas i bruk for første gang etter at de tekniske
spesifikasjonene, hvorav enkelte er definert av Kommisjonen
etter komitéframgangsmåten fastsatt i artikkel 18 i forordning
(EØF) nr. 3821/85, er kunngjort i De europeiske fellesskaps
tidende. Det må fastsettes en overgangsperiode for å sikre
at de nye fartsskriverne produseres i samsvar med disse
tekniske spesifikasjonene og gis EF-typegodkjenning.
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11) Det er ønskelig at fartsskriverne som er i samsvar med
vedlegg I B, også gir mulighet til å utvide funksjonene for
drift av vognparken.

12) I samsvar med nærhetsprinsippet er det nødvendig med
fellesskapstiltak for å endre forordning (EØF) nr. 3821/85
slik at fartsskrivere som er i samsvar med vedlegg I B er
kompatible med minnekortene, og at de data som produseres
av fartsskrivere i samsvar med vedlegg I og I B er enhetlige

13) Det tekniske framskrittet fordrer en rask tilpassing av de
tekniske kravene definert i vedleggene til denne forordning.
For å lette gjennomføringen av de tiltak som er nødvendige
for dette formål, bør det fastsettes at Kommisjonen skal
godkjenne de tekniske tilpasningene av disse vedleggene,
etter komitéframgangsmåten fastsatt i rådsbeslutning
87/373/EØF av 13. juli 1987 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som
er tillagt Kommisjonen(1).

14) Innføringen av en ny fartsskriver medfører endring av visse
bestemmelser i direktiv 88/599/EØF(2 ) om gjennomføringen
av forordning (EØF) nr. 3820/85 og forordning (EØF) nr.
3821/85 �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 3821/85 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 endres «og i vedlegg I og II» til «og i vedlegg I
eller I B og II».

2. I artikkel 4, 5, 6, 7, 8 og 11 tilføyes ordene «eller minnekort»
etter «diagramskive» eller «diagramskiver».

3. I artikkel 4 skal nytt første ledd lyde:

«I dette kapittel menes med «fartsskriver» «fartsskriver
eller dens bestanddeler».

4. I artikkel 5 skal første ledd erstattes med følgende ledd:

«Hver medlemsstat skal gi EF-typegodkjenning til alle typer
fartsskrivere, diagramskiver og minnekort som oppfyller
kravene i vedlegg I eller I B til denne forordning, forutsatt at
medlemsstaten har mulighet til å føre tilsyn med at
produksjonen er i samsvar med den godkjente modell.

Systemsikkerheten må være i samsvar med de tekniske
kravene fastsatt i vedlegg I B. Kommisjonen skal etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 påse at vedlegget
inneholder bestemmelser om at EF-typegodkjenning skal
gis fartsskrivere bare dersom hele systemet (selve

fartsskriveren, minnekort og elektriske forbindelser til
girkassen) har vist at det kan motstå forsøk på ulovlige
inngrep eller endring av data om kjøretiden. Nødvendig
prøving for dette formål skal foretas av eksperter som kjenner
til de nyeste teknikkene for ulovlige inngrep.»

5. I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 tilføyes følgende ledd:

«Gyldighetstiden til godkjente verkstedkort og
installatørkort skal ikke overstige et år.

Dersom et kort utstedt til godkjente verksteder eller
installatører må fornyes eller er skadet, defekt, tapt
eller stjålet, skal myndigheten utstede et nytt kort
innen fem virkedager etter å ha mottatt en behørig
begrunnet anmodning om dette.

Når et nytt kort utstedes som erstatning for et
gammelt, skal det nye kortet ha samme
verkstednummer, men indeksen økes med én.
Myndigheten som utsteder kortet, skal føre et regis-
ter over tapte, stjålne og defekte kort.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for
å unngå enhver fare for forfalskning av kort utstedt til
godkjente installatører og verksteder.»

b) Nr. 2 skal lyde:

«2. Godkjent installatør eller verksted skal sette et
eget merke på de forseglinger de utfører og i tillegg, for
fartsskrivere som er i samsvar med vedlegg I B, legge
inn de elektroniske sikkerhetsdata som særlig skal
muliggjøre originalitetskontroller. Vedkommende
myndigheter i hver medlemsstat skal føre et register
over de merker og elektroniske sikkerhetsdata som
brukes samt over kort utstedt til godkjente verksteder
og installatører.»

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene
skal oversende Kommisjonen en liste over godkjente
installatører og verksteder og kortene som er utstedt
til disse samt kopier av merkene og nødvendige
opplysninger om de elektroniske sikkerhetsdata som
benyttes.»

d) I nr. 4 endres «i vedlegg I» til «i vedlegg I og I B».

e) I nr. 5 innsettes «eller i vedlegg I B kapittel VI bokstav
c)» etter «nr. 4».

____________________

(1) EFT L 197 av 18.7.1987, s. 33.

(2) EFT L 325 av 29.11.1988, s. 55.
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6. Artikkel 13 skal lyde:

«Artikkel 13

Arbeidsgiver og førerne skal påse at fartsskriverne fungerer
og brukes riktig, noe som også gjelder for sjåførkortet dersom
føreren skal føre et kjøretøy utstyrt med fartsskriver som
er i samsvar med vedlegg I B.»

7. I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Arbeidsgiveren skal utlevere et tilstrekkelig antall
diagramskiver til førerne av kjøretøyer utstyrt med
fartsskriver som er i samsvar med vedlegg I, samtidig
som det tas hensyn til  skivenes egenskaper,
tjenestetidens varighet og plikten til å erstatte skiver
som eventuelt blir skadet eller inndratt av en autorisert
kontrollør. Arbeidsgiveren skal bare utlevere til førerne
diagramskiver som er godkjent og egnet til bruk i den
fartsskriver som er installert i kjøretøyet.

Dersom kjøretøyet er utstyrt med fartsskriver som
er i samsvar med vedlegg I B, skal arbeidsgiveren og
føreren, idet det tas hensyn til tjenestetidens varighet,
påse at utskriften nevnt i vedlegg I B kan foretas på
riktig måte i tilfelle kontroll.»

b) Nytt nr. 3, 4 og 5 skal lyde:

«3. Sjåførkortet nevnt i vedlegg I B skal på førerens
anmodning utstedes av vedkommende myndighet i
medlemsstaten der føreren har vanlig bosted.

En medlemsstat kan kreve at enhver fører som er
underlagt bestemmelsene i forordning (EØF)
nr. 3820/85 og som har vanlig bosted på
medlemsstatens territorium, innehar sjåførkort.

a) I denne forordning menes med «vanlig bosted»
det sted der en person bor til vanlig, det vil si i
minst 185 dager per kalenderår, på grunn av
personlig og yrkesmessig tilknytning eller, for
personer uten yrkesmessig tilknytning, på grunn
av personlig t i lknytning som viser tett
forbindelse mellom personen og stedet der
vedkommende bor.

Det vanlige bostedet til en person som har
personlig og yrkesmessig tilknytning til
forskjellige steder og som derfor bor vekselvis
på ulike steder i to eller flere medlemsstater,
skal imidlertid anses for å være stedet som
vedkommende har personlig tilknytning til,
forutsatt at vedkommende regelmessig vender

tilbake dit. Dette siste kravet gjelder ikke dersom
personen oppholder seg i en medlemsstat for å
utføre et oppdrag av begrenset varighet.

b) Førere skal føre bevis for hvor de har vanlig
bosted ved ethvert egnet middel, som for
eksempel identitetskort eller ethvert annet gyldig
dokument.

c) Dersom vedkommende myndigheter i
medlemsstaten som utsteder sjåførkortet betviler
riktigheten av opplysningene om vanlig bosted
oppgitt i samsvar med bokstav b), eller ønsker å
foreta visse særskilte kontroller, kan de kreve
ytterlige opplysninger eller beviser.

d) Vedkommende myndigheter i utstedende
medlemsstat skal så langt det er mulig sikre at
søkeren ikke allerede innehar et gyldig sjåførkort.

4. a) Vedkommende myndighet i medlemsstaten
skal forsyne sjåførkortet med personlige
opplysninger om føreren i samsvar med
bestemmelsene i vedlegg I B.

Sjåførkortets gyldighetstid skal ikke
overstige fem år.

Føreren kan være innehaver av bare ett
gyldig sjåførkort. Føreren skal bare bruke
sitt eget personlige kort. Føreren kan ikke
bruke et defekt kort eller et kort med utløpt
gyldighet.

Når et nytt kort utstedes til en fører som
erstatning for et gammelt, skal det nye kortet
ha det samme serienummeret, men indeksen
skal økes med én. Myndigheten som
utsteder kortet, skal føre et register over
utstedte, stjålne, tapte og defekte kort for
et t idsrom som minst t i lsvarer
gyldighetstiden.

Dersom sjåførkortet er skadet, defekt, tapt
eller stjålet, skal myndigheten utstede et
nytt kort innen fem virkedager etter å ha
mottatt en behørig begrunnet anmodning.

Ved anmodning om fornyelse av et kort som
snart utløper, skal myndigheten utstede et
nytt kort innen utløpsdatoen, forutsatt at
anmodningen er inngitt til myndigheten
innen fristen fastsatt i artikkel 15 nr. 1 annet
ledd.
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b) Sjåførkort skal utstedes bare til førere som
omfattes av bestemmelsene i forordning
(EØF) nr. 3820/85.

c) Sjåførkortet er personlig. Det kan ikke
tilbakekalles eller inndras av noen grunn i
gyldighetstiden, med mindre vedkommende
myndighet i en medlemsstat fastslår at
kortet er forfalsket, at føreren bruker et kort
som ikke er utstedt til vedkommende eller
at kortet vedkommende innehar er utstedt
på grunnlag av uriktige opplysninger og/
eller forfalskede dokumenter. Dersom
ovennevnte tilbakekalling eller inndragning
foretas av en annen medlemsstat enn den
som har utstedt kortet, skal denne
medlemsstaten returnere kortet ti l
myndighetene i medlemsstaten som har
utstedt det og angi årsakene til at det
returneres.

d) Sjåførkort som medlemsstatene utsteder,
skal godkjennes gjensidig.

Dersom innehaveren av et gyldig sjåførkort
utstedt av en medlemsstat har flyttet sitt
vanlige bosted til en annen medlemsstat,
kan vedkommende be om at kortet byttes
inn mot et tilsvarende sjåførkort. Det er
opp til medlemsstaten som foretar byttet,
om nødvendig å kontrollere at det inngitte
kortet fortsatt er gyldig.

Medlemsstater som foretar et bytte, skal
returnere det gamle kortet til myndighetene
i medlemsstaten som har utstedt det og angi
årsakene til at det returneres.

e) Når en medlemsstat erstatter eller bytter
ut et sjåførkort, skal denne erstatningen eller
dette byttet samt enhver senere erstatning
og ethvert senere bytte registreres i denne
medlemsstaten.

f) Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige
tiltak for å unngå enhver fare for forfalskning
av sjåførkort.

5. Medlemsstatene skal påse at de data som er
nødvendige for å kontrollere at forordning (EØF)
nr. 3820/85 og rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar
1992 om installering og bruk av hastighetsbegrensere
på visse grupper motorvogner i Fellesskapet(*)
etterkommes, og som registreres og lagres i
fartsskrivere i samsvar med vedlegg I B til denne
forordning, forblir lagret i minst 365 dager etter at de

ble registrert og kan framskaffes under forhold som
garanterer deres sikkerhet og nøyaktighet.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for
å forsikre seg om at videresalg eller kassering av
fartsskrivere ikke er til hinder for en korrekt anvendelse
av særlig dette nummer.

__________
(*) EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27.»

8. I artikkel 15 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 og i nr. 2 første ledd skal hver henvisning til
diagramskiver etterfølges av «eller (et) sjåførkort(et)».

b) I nr. 1:

� innsettes følgende nye ledd etter første ledd:

«Dersom førerne ønsker å fornye sjåførkortet,
skal de anmode vedkommende myndighet i
medlemsstaten der de har vanlig bosted om dette,
senest 15 virkedager før kortets gyldighetstid
utløper.»

� skal nytt fjerde ledd lyde:

«Dersom et sjåførkort er skadet, defekt tapt
eller stjålet, skal føreren innen sju virkedager
anmode vedkommende myndigheter i
medlemsstaten der vedkommende har vanlig
bosted om et nytt kort.»

c) Nytt nr. 5a skal lyde:

«5a. Føreren skal registrere symbolene for det land
der vedkommende begynner sin daglige arbeidstid og
i det land der arbeidstiden avsluttes, i fartsskriveren i
samsvar med vedlegg I B. En medlemsstat kan
imidlertid kreve at førere av kjøretøyer som går i trans-
port innenfor dens territorium, i tillegg til landets sym-
bol registrerer mer detaljerte geografiske opplysninger,
forutsatt at medlemsstaten har underrettet
Kommisjonen om dem før 1. april 1998 og antallet
ikke overstiger 20.

Ovennevnte registrering av data skal foretas av føreren,
enten fullstendig manuelt, eller automatisk dersom
fartsskriveren er t i lknyttet et satell i t tbasert
posisjonsbestemmelsessystem.»

d) I nr. 6 første ledd erstattes ordet «Fartsskriveren»
med «Fartsskriveren som definert i vedlegg I».
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e) Nr. 7 skal lyde:

«7. Dersom føreren fører et kjøretøy utstyrt med en
fartsskriver som er i samsvar med vedlegg I, skal
føreren på enhver forespørsel fra en kontrollør kunne
framlegge:

� diagramskivene for inneværende uke og, i hvert
fall, diagramskiven for den siste dagen føreren
kjørte i foregående uke,

� sjåførkortet dersom føreren innehar et slikt kort,
og

� utskriftene fra fartsskriveren definert i vedlegg
I B fra tidsrommene angitt i nr. 3 annet
strekpunkt bokstav a), b), c) og d) dersom
føreren har ført et kjøretøy utstyrt med en slik
fartsskriver i løpet av tidsrommet nevnt i første
strekpunkt i dette nummer.

Dersom føreren fører et kjøretøy utstyrt med en
fartsskriver som er i samsvar med vedlegg I B, skal
føreren på enhver forespørsel fra en kontrollør kunne
framlegge:

� sitt sjåførkort, og

� diagramskivene for samme tidsrom som
tidsrommet nevnt i første ledd første strekpunkt
dersom føreren i løpet av dette tidsrommet har
ført et kjøretøy utstyrt med en fartsskriver som
er i samsvar med vedlegg I.

En autorisert kontrollør kan kontrollere om forordning
(EØF) nr. 3820/85 overholdes ved å granske
diagramskivene, de viste eller utskrevne dataene som
er registrert av fartsskriveren, førerens sjåførkort, eller,
dersom dette ikke er mulig og ved å granske ethvert
annet underlagsdokument som kan bekrefte at en
bestemmelse som f.eks de som er fastsatt i artikkel
16 nr. 2 og 3, ikke er overholdt.»

f) Nytt nr. 8 skal lyde:

«8. Det er forbudt å forfalske, slette eller ødelegge
registreringene som er gjort på diagramskivene, dataene
lagret i fartsskriveren eller sjåførkortet eller utskrifter
fra fartsskriveren som definert i vedlegg I B. Likeledes
er det forbudt å foreta inngrep i fartsskriveren,
diagramskiven eller sjåførkortet for å forfalske
registreringene og/eller utskriftene, gjøre dem
utilgjengelige eller ødelegge dem. Kjøretøyet skal ikke
være utstyrt med noen innretning som gjør det mulig
å foreta slike inngrep.»

9. I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Mens fartsskriveren er i ustand eller fungerer
galt, skal føreren notere alle opplysninger om de ulike
tidsperiodene, i den utstrekning de ikke blir korrekt
registrert eller skrevet ut av fartsskriveren, på
diagramskiven(e) eller på en midlertidig skive som
vedlegges diagramskiven, eller på sjåførkortet der
føreren legger inn de opplysninger som gjør det mulig
å identifisere vedkommende (navn og førerkortnummer
eller navn og sjåførkortnummer), herunder førerens
underskrift.

Dersom kortet tapes, blir stjålet, skades eller ikke
virker, skal føreren på slutten av strekningen skrive
ut opplysninger om de ulike tidsperioder som er
registrert av fartsskriveren, notere på utskriften de
opplysninger som gjør det mulig å identifisere
vedkommende (navn og førerkortnummer eller navn
og sjåførkortnummer), og undertegne utskriften.

b) Nytt nr. 3 skal lyde:

«3. Dersom et sjåførkort er i ustand eller fungerer
galt, skal føreren returnere det til vedkommende
myndighet i medlemsstaten der vedkommende har
vanlig bosted. Dersom et sjåførkort blir stjålet, skal
det sendes inn en formell erklæring til vedkommende
myndigheter i medlemsstaten der tyveriet har funnet
sted.

Dersom et sjåførkort tapes, skal føreren sende inn en
formell erklæring til vedkommende myndigheter i
medlemsstaten som har utstedt kortet, og til
vedkommende myndigheter i medlemsstaten der
føreren har vanlig bosted dersom dette er en annen
stat enn førstnevnte.

Føreren kan fortsette å føre kjøretøyet uten sjåførkort
i opptil 15 kalenderdager eller lenger dersom dette er
nødvendig for at kjøretøyet skal kunne føres tilbake
til foretakets hjemsted, forutsatt at føreren kan
godtgjøre at det er umulig å framlegge eller bruke kortet
i dette tidsrommet.

Dersom myndighetene i medlemsstaten der føreren
har vanlig bosted, ikke er de samme som de som har
utstedt kortet, og dersom de blir bedt om å fornye,
erstatte eller bytte ut et sjåførkort, skal de informere
myndighetene som har utstedt det gamle kortet om de
nøyaktige årsakene til at kortet fornyes, erstattes eller
byttes ut.»
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10. Artikkel 17 skal lyde:

«Artikkel 17

1. Endringer som er nødvendige for å tilpasse vedleggene
til den tekniske utvikling, skal vedtas i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.

2. De tekniske spesifikasjonene som omhandler følgende
avsnitt i vedlegg I B, skal vedtas snarest og om mulig før 1.
juli 1998, etter samme framgangsmåte:

a) kapittel II

� bokstav d) nr. 17:
visning og utskrift av feil i fartsskriveren,

� bokstav d) nr. 18:
visning og utskrift av feil i sjåførkortet,

� bokstav d) nr. 21:
visning og utskrift av sammendragsrapporter,

b) kapittel III:

� bokstav a) nr. 6.3:
standarder for beskyttelse av elektronikk i
kjøretøyer mot elektrisk forstyrrelse og
magnetiske felt,

� bokstav a) nr. 6.5:
beskyttelse (sikkerhet) av hele systemet,

� bokstav c) nr. 1:
varslingssignaler som varsler om intern
funksjonssvikt i fartsskriveren,

� bokstav c) nr. 5:
varslingssignalenes utforming,

� bokstav f):
største tillatte avvik,

c) kapittel IV A:

� nr. 4:
standarder,

� nr. 5:
sikkerhet, herunder databeskyttelse,

� nr. 6:
temperaturer,

� nr. 8:
elektriske egenskaper,

� nr. 9:
sjåførkortets logiske struktur,

� nr. 10:
funksjoner og kommandoer,

� nr. 11:
grunnleggende filer,

og kapittel IV B,

d) kapittel V:

skriver og standardutskrifter.»

11. Artikkel 18 skal lyde:

«Artikkel 18

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne
artikkel, skal Kommisjonen bistås av en komité sammensatt
av representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for
komiteen et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal
uttale seg om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette
etter hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det
flertall som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for
beslutninger som Rådet skal treffe etter forslag fra
Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal stemmer
avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene
dersom de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar
med komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er
avgitt, skal Kommisjonen omgående framlegge
for Rådet et forslag til tiltak som skal treffes.
Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert
flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning
innen tre måneder etter at forslaget ble framlagt,
skal Kommisjonen vedta de foreslåtte tiltakene.»

12. Vedlegg I B i denne forordnings vedlegg tilføyes som nytt
vedlegg.

Artikkel 2

1. a) Kjøretøyer som tas i bruk for første gang senere enn
24 måneder etter kunngjøringen i De europeiske
fellesskaps tidende av rettsakten som skal vedtas i
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henhold til artikkel 17 nr. 2 i forordning (EØF)
nr. 3821/85, som endret ved denne forordning, skal
være utstyrt med en fartsskriver i samsvar med
kravene i vedlegg I B til forordning (EØF) nr.
3821/85.

b) Fra og med ikrafttredelsesdatoen for bestemmelsene i
bokstav a), skal kjøretøyer til persontransport som
foruten føresetet inneholder mer enn åtte sitteplasser
og som har en totalvekt på over ti tonn, samt
kjøretøyer til godstransport som har en totalvekt på
over tolv tonn og som er registrert for første gang fra
og med 1. januar 1996, være underlagt bestemmelsene
i vedlegg I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 når
fartsskriven som kjøretøyet er utstyrt med, byttes
ut, forutsatt at det utelukkende brukes elektrisk
overføring av signaler til fartsskriveren.

2. Medlemsstatene skal treffe de nøvendige tiltak for å kunne
utstede sjåførkortene senest 21 måneder etter kunngjøringen av
rettsakten nevnt i nr. 1 bokstav a).

3. Dersom det tolv måneder etter kunngjøringen av rettsakten
nevnt i nr. 1 ikke er gitt EF-typegodkjenning for en fartsskriver
som er i samsvar med kravene i vedlegg I B til forordning (EØF)
nr. 3821/85, skal Kommisjonen framlegge for Rådet et forslag til
forlengelse av fristene fastsatt i nr. 1 og 2.

4. Førere som før datoen fastsatt i nr. 2 fører et kjøretøy
utstyrt med en fartsskriver som er i samsvar med kravene i vedlegg
I B til forordning (EØF) nr. 3821/85, og som vedkommende
myndigheter ennå ikke har kunnet utstede et sjåførkort til, skal
ved avslutningen av hver daglige arbeidstid skrive ut opplysninger
om de ulike tidsperioder som er registrert av fartsskriveren, notere
på utskriften de opplysninger som gjør det mulig å identifisere
vedkommende (navn og førerkortnummer eller navn og
sjåførkortnummer) og undertegne utskriften.

Artikkel 3

I direktiv 88/599/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 nr. 2 skal lyde:

«2. Kontroll ved veien skal omfatte:

� daglig kjøretid, pauser og døgnhvil. Dersom det er
klart at uregelmessigheter har forekommet, skal
kontrollen også omfatte foregående dagers
diagramskiver, som skal finnes i kjøretøyet i samsvar
med artikkel 15 nr. 7 i forordning (EØF) nr. 3821/85,
som endret ved forordning (EF) nr. 2135/98(*),

og/eller de data som er lagret i sjåførkortet og/eller i
minnet til fartsskriveren i samsvar med vedlegg I B,

� for tidsrommet nevnt i artikkel 15 nr. 7 i forordning
(EØF) nr. 3821/85, eventuelle overskridelser av tillatt
hastighet for kjøretøyet, definert som ethvert tidsrom
på mer enn ett minutt der kjøretøyets hastighet
overstiger 90 km/t for kjøretøyer i kategori N

3
 eller

105 km/t for kjøretøyer i kategori M
3
, idet kjøretøyer

i kategori N
3
 og M

3
 er kjøretøyer som definert i vedlegg

I til direktiv 79/156/EØF(**),

� eventuelt momentane hastigheter for kjøretøyet,
registrert i fartsskriveren i løpet av høyst de 24 siste
timene kjøretøyet har vært i bruk,

� eventuelt siste ukehvil,

� undersøkelse av om fartsskriveren fungerer korrekt
(påvisning av eventuelt ulovlig inngrep i fartsskriver
og/eller sjåførkort og/eller diagramskiver), eller
eventuelt kontroll av at dokumentene som er nevnt i
artikkel 14 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 3820/85, finnes
i kjøretøyet.
______________
(*) Rådsforordning (EF) nr. 2135/98 av

24. september 1998 om endring av forordning
(EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen
veitransport og direktiv 88/599/EØF om
gjennomføringen av forordning (EØF)
nr. 3820/85 og forordning (EØF) nr. 3821/85
(EFT L 274 av 9.10.1998, s. 1).

(**) Rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres
tilhengere (EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1).
Direktivet sist endret ved direktiv 97/27/EF (EFT
L 233 av 25.8.1997, s. 1).»

2. Artikkel 4 nr. 3 skal lyde:

«3. Ved gjennomføringen av denne artikkel skal kontroller
foretatt av vedkommende myndigheter i egne lokaler, på
grunnlag av relevante dokumenter og/eller data som er forelagt
dem av foretakene på anmodning, ha samme status som
kontroller foretatt i foretakenes lokaler.»

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. september 1998.

For Rådet

J. FARNLEITNER

Formann

______________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I B

KRAV TIL KONSTRUKSJON, PRØVING, INSTALLERING OG ETTERSYN

I. DEFINISJONER

I dette vedlegg menes med

a) fartsskriver:

Samlet utstyr beregnet på installering i veigående kjøretøy for hel- og halvautomatisk visning,
registrering og lagring av data om kjøretøyenes ferdsel og av bestemte arbeidstider for førerne.
Dette utstyret omfatter kabler, følere, en enhet for elektronisk lagring av opplysninger om føreren,
en eller to kortlesere for ett eller to sjåfør(minne)kort, en integrert eller uavhengig skriver,
skjermvinduer, en innretning for overføring av data, en innretning for å vise og skrive ut opplysninger
på forespørsel, og en innretning for registrering av stedene der den daglige arbeidstiden innledes og
avsluttes.

b) minne:

Et system for elektronisk lagring som er innebygd i fartsskriveren, og som med utgangspunkt i
denne kan lagre minst 365 kalenderdager i minnet. Minnet skal være beskyttet, slik at uautorisert
tilgang ikke er mulig, at dataene ikke utsettes for ulovlige inngrep og at ethvert forsøk på dette vil
bli oppdaget.

c) sjåfør(minne)kort:

En avtakbar innretning for overføring og lagring av data, som tildeles hver fører av medlemsstatenes
myndigheter, slik at føreren kan identifiseres og registrere grunnleggende data. Sjåfør(minne)kortet
skal oppfylle kravene i kapittel IV i dette vedlegg med hensyn til format og tekniske spesifikasjoner.

d) fartsskriverkonstant:

Den karakteristiske numeriske verdi som angir det inngangssignal som kreves for å vise og registrere
en tilbakelagt strekning på én kilometer. Denne konstant skal uttrykkes enten i omdreininger per
kilometer (k =...omdr/km) eller impulser per kilometer (k =...imp/km).

e) kjøretøyets kilometerfaktor:

Den karakteristiske numeriske verdi som angir det utgangssignal som utgår fra den del av kjøretøyet
som forbinder det med fartsskriveren (girkasse eller hjulaksel) mens kjøretøyet tilbakelegger en
strekning på én kilometer oppmålt under normale prøvingsforhold (se kapittel VII bokstav e)).
Kilometerfaktoren skal uttrykkes enten i omdreininger per kilometer (w =... omdr/km) eller i
impulser per kilometer (w =...imp/km).

f) dekkenes rulleomkrets:

Den gjennomsnittlige strekning hvert av kjøretøyets drivhjul tilbakelegger ved en full omdreining.
Målinger av disse strekningene må gjøres under normale prøvingsforhold (se kapittel VII bokstav
e)), og uttrykkes i denne form: 1 =...mm. Målingen av denne omkretsen kan også bygge på en
teoretisk beregning der man tar hensyn til fordelingen av største tillatte aksellast.
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g) (minne)kort for prøvingssenter:

En avtakbar innretning for overføring og lagring av data, som skal føres inn i fartsskriverens kortleser
og som utdeles av medlemsstatenes myndigheter til organene de godkjenner. Minnekortet gjør det
mulig å identifisere organet og prøve, kalibrere og programmere fartsskriveren.

h) kontroll(minne)kort:

En avtakbar innretning for overføring og lagring av data, som skal føres inn i fartsskriverens kortleser
og som utdeles av medlemsstatenes myndigheter til vedkommende myndighet for å gi tilgang til
dataene lagret i minnet eller i sjåførkortene for lesing, utskrift og/eller overføring.

i) firma(minne)kort:

En avtakbar innretning for overføring og lagring av data, som utdeles av medlemsstatenes myndigheter
til eierne av kjøretøyer som er utstyrt med fartsskriver.

Firmaminnekort gjør det mulig å vise, overføre og skrive ut data lagret i fartsskriveren eller
fartsskriverne som er installert i foretakets kjøretøyer.

j) kalenderdag:

En dag som strekker seg fra klokken 00.00 til klokken 24.00. Alle kalenderdager angis med
utgangspunkt i UTC-tid (koordinert universell tid).

k) overføring:

Kopiering av en del eller en fullstendig serie av data lagret i kjøretøyets eller sjåførkortets minne.

Overføringen må ikke på noen måte endre eller slette lagrede data.

Dataene som overføres skal beskyttes slik at man kan oppdage forsøk på ulovlige inngrep. Det skal
være mulig å fastslå overførte datas opprinnelse.

Dataene som overføres skal oppbevares i et format som kan brukes av enhver autorisert person.

l) kjøretøyidentifikasjon:

Nummer/numre som gjør det mulig å identifisere kjøretøyet på grunnlag av kjøretøyets «VIN»-
identifikasjonsnummer og/eller kjøretøyets «VRN»-registreringsnummer.

II. FARTSSKRIVERENS ALMINNELIGE EGENSKAPER OG FUNKSJONER

Utstyret skal gjøre det mulig å registrere, lagre, vise og skrive ut følgende data:

a) Registrering og lagring i minnet

1. strekningen kjøretøyet har tilbakelagt med en nøyaktighet på 1 km,

2. kjøretøyets hastighet,

2.1. kjøretøyets momentane hastighet, med en målefrekvens på 1 s i de 24 siste timene kjøretøyet
har vært i bruk,
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2.2. overskridelse av tillatt hastighet for kjøretøyet, definert som ethvert tidsrom på mer enn et
minutt der kjøretøyets hastighet overstiger 90 km/t for kjøretøyer i kategori N

3
, eller 105

km/t for kjøretøyer i kategori M
3
 (med angivelse av klokkeslett, dato, høyeste hastighet og

gjennomsnittlig hastighet for dette tidsrommet),

3. kjøretid (klokkeslett og datoer), med en nøyaktighet på ett minutt,

4. andre arbeidsperioder og tid førerne har stått til rådighet (klokkeslett og datoer), med en
nøyaktighet på ett minutt,

5. avbrudd i arbeidet og daglige hvileperioder, (klokkeslett og datoer), med en nøyaktighet på ett
minutt,

6. for elektroniske fartsskrivere som drives av signaler som overføres elektrisk fra avstands- og
hastighetsføleren, ethvert brudd på fartsskriverens strømtilførsel som overstiger 100
millisekunder (unntatt til belysning), på avstands- og hastighetsfølerens strømtilførsel og
ethvert brudd på signalforbindelsen til avstands- og hastighetsføleren, med angivelse av dato,
klokkeslett, varighet og sjåførkortets serienummer,

7. sjåførkortets serienummer med angivelse av dato og klokkeslett for innsetting og uttak av
kortet,

8. for hvert sjåførkort som innsettes for første gang etter å ha vært brukt i en annen fartsskriver:

� kjøretid siden siste pause eller hviletid,

� samlet kjøretid for dagen etter siste hviletid på minst åtte timer,

� kjøretid for hver arbeidsdag mellom to hviletider på minst åtte timer i de foregående 27
kalenderdager, med angivelse av dato, klokkeslett og varighet,

� samlet kjøretid for inneværende uke og foregående uke samt samlet kjøretid for de to
foregående avsluttede uker,

� hviletider på minst åtte timer registrert i løpet av inneværende dag og de foregående 27
kalenderdager, i hvert enkelt tilfelle med detaljert angivelse av dato, klokkeslett og varighet,

� de førte kjøretøyenes registreringsnumre,

9. dato, klokkeslett og varighet for kjøring uten sjåførkort eller med defekt kort,

10. registrerte data om stedene der daglig arbeidstid innledes og avsluttes,

11. automatisk påviste feil i fartsskriveren, med angivelse av dato, klokkeslett og sjåførkortets
serienummer,

12. feil på sjåførkortet, med angivelse av dato, klokkeslett og sjåførkortets serienummer,

13. nummeret på minnekortet til godkjent verksted eller installatør, med som minstekrav en
angivelse av datoen for siste installasjonskontroll og/eller den siste datoen for regelmessig
kontroll av fartsskriveren i samsvar med bestemmelsene i kapittel VII bokstav c) og d),

14. kontrollkortnummer med angivelse av datoen for innsetting og kontrolltype (visning, utskrift,
overføring). Ved overføring skal overført tidsrom registreres,
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15. tidsjustering med dato, klokkeslett og kortets serienummer,

16. kjøreordning (én eller flere fører(e) � fører/annenfører).

b) Lagring i sjåførkortet

1. de viktigste dataene for tidsrommene nevnt i bokstav a) nr. 3, 4 og 5 i løpet av en periode på
minst de 28 siste kalenderdagene kombinert med angivelse av «VRN»-registreringsnummer for
kjøretøyet som er ført og dataene nevnt i bokstav a) nr. 10, 14 og 16,

2. situasjoner og feil som nevnt i bokstav a) nr. 6, 11 og 15, med angivelse av «VRN»-
registreringsnummer for kjøretøyet som er ført,

2.1. dato og klokkeslett for innsetting og uttak av sjåførkortet og tilbakelagt strekning i løpet av
tilsvarende tidsrom,

2.2. dato og klokkeslett for innsetting og uttak av annenførers sjåførkort, med angivelse av kortets
serienummer,

3. registreringen og lagringen av dataene i sjåførkortet må foregå på en slik måte at enhver mulighet
for forfalskning utelukkes.

c) Registrering og lagring av data for to førere

For kjøretøyer som benyttes av to førere, skal kjøretiden nevnt i bokstav a) nr. 3 registreres og lagres
i sjåførkortet til føreren som fører kjøretøyet. Fartsskriveren skal registrere og lagre dataene nevnt i
bokstav a) nr. 4 og 5 i minnet og på de to førernes kort samtidig, men atskilt.

d) Visning og utskrift på forespørsel for en autorisert bruker

1. sjåførkortets serienummer og utløpsdato,

2. etternavnet og fornavnet til føreren som innehar kortet,

3. kjøretid siden siste pause eller hviletid registrert av føreren,

4. samlet kjøretid for dagen etter siste hviletid på minst åtte timer,

5. kjøretid for hver arbeidsdag mellom to hviletider på minst åtte timer, i de foregående 27
kalenderdager, med angivelse av dato, klokkeslett og varighet,

6. samlet kjøretid for inneværende uke og foregående uke samt samlet kjøretid for de to foregående
avsluttede uker,

7. andre arbeidsperioder og tidsrom der førerne har stått til rådighet,

8. hviletider på minst åtte timer registrert i løpet av inneværende dag og de foregående 27
kalenderdager, i hvert enkelt tilfelle med detaljert angivelse av dato, klokkeslett og varighet,

9. registreringsnummer (VRN) til kjøretøyene som er ført av føreren i løpet av minst de 28 siste
kalenderdager, med angivelse av tilbakelagt strekning per kjøretøy per dag, klokkeslettet for når
kortet er satt inn første gang og tatt ut siste gang og klokkeslett for bytte av kjøretøy,

10. tidsjustering med angivelse av dato, klokkeslett og sjåførkortets serienummer,

11. brudd på fartsskriverens strømtilførsel, med angivelse av dato, klokkeslett, varighet og
sjåførkortets serienummer, som definert i bokstav a) nr. 6,
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12. brudd på forbindelsen mellom føleren og kjøretøyet, med angivelse av dato, klokkeslett,
varighet og sjåførkortets serienummer, som definert i bokstav a) nr. 6,

13. det førte kjøretøyets «VIN»- og/eller «VRN»-nummer,

14. tider for kjøring uten sjåførkort, som definert i bokstav a) nr. 9, for de 28 siste kalenderdager,

15. detaljerte lagrede data om føreren, som definert i bokstav c),

16. registrerte data om stedene der daglig arbeidstid har startet og sluttet,

17. automatisk påviste feil i fartsskriveren, med angivelse av dato, klokkeslett og sjåførkortets
serienummer,

18. feil på sjåførkortet, med angivelse av dato, klokkeslett og sjåførkortets serienummer,

19. kontrollkortnummer med angivelse av dato for innsetting av kortet og kontrolltype (visning,
utskrift, overføring). Ved overføring skal overført tidsrom registreres,

20. fartsoverskridelse som definert i bokstav a) nr. 2.2, med angivelse av dato, klokkeslett og
sjåførkortets serienummer for inneværende uke og, i alle tilfeller, medregnet siste dag i
foregående uke,

21. sammendragsrapporter som særlig gjør det mulig å kontrollere samsvar med forordning (EØF)
nr. 3820/85 og 3821/85 samt direktiv 88/599/EØF.

III. KONSTRUKSJONS- OG FUNKSJONSKRAV TIL FARTSSKRIVEREN

a) Alminnelige bestemmelser

1.1. Utstyr som monteres i eller koples til fartsskriveren, godkjent eller ikke, skal ikke føre til eller
kunne føre til at fartsskriveren ikke virker etter hensikten. Fartsskriveren skal framlegges til
godkjenning med slikt utstyr som eventuelt er montert.

1.2. Fartsskriveren skal kunne virke etter hensikten under alle klimatiske forhold som vanligvis
råder på Fellesskapets territorium.

2. Materialer

2.1. Alle deler av fartsskriveren skal bestå av materialer med tilstrekkelig stabilitet og mekanisk
styrke og ha stabile elektriske og magnetiske egenskaper.

2.2. Endringer av en del av fartsskriveren eller av egenskapen til de materialer som brukes ved
framstillingen, må godkjennes før bruk av den myndighet som har utstedt typegodkjenning for
fartsskriveren.

3. Måling av tilbakelagt strekning

De tilbakelagte strekninger kan måles og registreres:

� både ved kjøring framover og ved rygging, eller

� bare ved kjøring framover.

Eventuell registrering ved rygging må under ingen omstendigheter innvirke på klarheten til eller
nøyaktigheten av andre registreringer.
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4. Hastighetsmåling

4.1. Området hastighetsmåleren dekker, skal være som angitt i typegodkjenningsdokumentet.

4.2. Hastighetsmålerens egenfrekvens og dempning skal være slik at visninger og registrering av
hastigheten innenfor måleområdet kan følge endringer i aksellerasjonen på inntil 2 m/s2,
innenfor grensen for tillatte avvik.

5. Tidsmåling (ur)

Tiden skal måles digitalt. Tidsjustering skal ved behov foretas på godkjent verksted.
Klokkeslettet i interne ur skal være UTC-tid. Føreren kan justere tidsforskjellen på klokken
som vises i skjermvinduet.

5.1. Tidsmåling skal foretas automatisk i fartsskriveren.

5.2. Justering av minnets ur skal være mulig bare når kortet til et godkjent verksted settes inn i
fartsskriveren.

6. Belysning og beskyttelse

6.1. Fartsskriverens visningsinnretninger skal ha tilstrekkelig belysning som ikke blender.

6.2. For å sikre normale bruksforhold skal alle innvendige deler av fartsskriveren være beskyttet
mot fuktighet og støv. De skal dessuten være beskyttet mot inngrep ved en innfatning som
kan forsegles.

6.3. Fartsskriveren skal være beskyttet mot elektrisk forstyrrelse og magnetiske felt. Slik beskyttelse
skal være i samsvar med standarder for elektronikk i kjøretøyer.

6.4. Kablene som forbinder fartsskriveren med senderen, skal være beskyttet gjennom elektronisk
kontroll, for eksempel signalkryptering, som gjør det mulig å oppdage enhver innretning i
systemet som ikke er nødvendig for at fartsskriveren skal virke på riktig måte eller som vil
kunne hindre at den fungerer nøyaktig, pga. kortslutning, avbrudd eller endring av de
elektroniske dataene fra hastighets- og avstandsfølerne, eller ved dublering av enhver annen
godkjent innretning når denne innretningen er tilkoplet og satt i drift.

6.5. Hele systemet, herunder koplingene til hastighets- og avstandsføleren, skal være beskyttet
mot ethvert ulovlig inngrep.

6.6. Fartsskriveren skal selv kunne avdekke eventuelle feil.

b) Visningsinnretninger

Angivelsene skal kunne avleses fra utsiden av fartsskriveren, og være klare, enkle og entydige, også
i tilfeller der det er to førere.

Visningsinnretningen skal etter anmodning kunne vise opplysningene nevnt i bokstav d) i kapittel
II. De skal etter ønske kunne vises hver for seg eller i rekkefølge.

c) Varslingssignaler

1. Et signal som varer i minst 30 sekunder og som varsler føreren om at vedkommende bruker
kjøretøyet:

� uten å ha satt inn sjåførkortet i fartsskriveren,
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� med et kort som fungerer dårlig,

� med kortet i feil leser,

� selv om fartsskriveren har avdekket én eller flere interne feil, særlig dem som er nevnt i
kapittel II bokstav d) nr. 17 og 18,

� over tillatt hastighet som definert i kapittel II bokstav a) nr. 2.2.

2. Et signal som varsler føreren om at vedkommende er i ferd med å overskride lengste tillatte
kjøretid på fire og en halv time i den daglige kjøretiden på ni timer, 15 minutter før denne
grensen overskrides og idet den overskrides.

3. Et signal som varsler føreren om at reglen om åtte timers daglig hviletid i løpet av 24 timer
brytes, 15 minutter før den brytes og idet den brytes.

4. Ekstra varslingssignaler kan installeres dersom eieren av kjøretøyet ønsker det.

5. Varslingssignalenes utforming

Varslingssignalene skal være akustiske eller visuelle, eventuelt begge deler, og være klart
gjenkjennelige for brukeren.

d) Minne

1. Registrering i minnet av tidsrommene nevnt i kapittel II bokstav a) nr. 3, 4 og 5 skal foretas ved
enhver virksomhets- eller statusendring.

2. Kjøretiden skal alltid registreres automatisk i minnet når kjøretøyet er i bevegelse.

3. De øvrige tidsrommene nevnt i artikkel 15 nr. 3 annet strekpunkt bokstav b), c) og d) i denne
forordning skal alltid lagres separat i minnet, eventuelt ved hjelp av en aktivitetsvelger.

e) Merking

1. På fartsskriverens instrumentside skal det finnes følgende merking:

� i nærheten av tallet som angir strekning, målenheten for tilbakelagt strekning, forkortet
til «km»,

� i nærheten av tallet som angir hastighet, merket «km/t».

2. Merkeplaten skal være synlig på fartsskriveren, og inneholde følgende opplysninger:

� produsenten av fartsskriverens navn og adresse,

� fartsskriverens produksjonsnummer og framstillingsår,

� godkjenningsmerke for fartsskrivertypen,

� fartsskriverens konstant i formen «k=omdr/km» eller «k=...imp/km»,

� eventuelt hastighetsmålerens måleområde i den form som er angitt i nr. 1.

Disse opplysningene kan også vises på fartsskriveren etter ønske.
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f) Største tillatte avvik (visnings- og registreringsinnretninger)

1. De største tillatte avvik gjelder for tilbakelagt strekning, hastighet og tid, og måles i prøvebenk
før installering samt, under forholdene nevnt i kapittel VII, ved installering, ved regelmessig
kontroll og under bruk.

2. Største tillatte avvik som nevnt i nr. 1 gjelder innenfor ekstreme temperaturer som tilsvarer
klimatiske forhold som vanligvis råder på Fellesskapets territorium.

IV. MINNEKORT

A. SJÅFØR(MINNE)KORT

1. Innsetting/uttak

Fartsskriveren skal være utformet slik at sjåfør(minne)kortet låses i fartsskriveren når det er
riktig satt inn i kortleseren, og at de relevante sjåførkortdata automatisk lagres i fartsskriverens
minne. Kortet kan frigjøres bare dersom kjøretøyet har stanset og etter at de relevante data er
lagret i sjåførkortet.

2. Kortets minnekapasitet

Sjåførkortet skal ha stor nok minnekapasitet til å kunne lagre dataene nevnt i kapittel II
bokstav c) i minst 28 kalenderdager for føreren som faktisk fører kjøretøyet. Dersom kortet
blir fullt, skal nye data erstatte de eldste dataene.

3. Synlige data

Side 1 skal inneholde:

a) betegnelsen «Sjåførkort» trykt i store bokstaver på de(t) offisielle språk i medlemsstaten
som utsteder kortet,

betegnelsen «Sjåførkort» på de øvrige offisielle språkene i Fellesskapet, trykt slik at de
utgjør bakgrunnen på førerkortet:

es: TARJETA DEL CONDUCTOR

dk: FØRERKORT

d: FAHRERKARTE

gr: KARTA ODHGOU

en: DRIVER CARD

f: CARTE DE CONDUCTEUR

ga: CÁRTA TIOMÁNAÍ

i: CARTA DEL CONDUCENTE

nl: BESTUURDERSKAART

p: CARTÃO DE CONDUTOR
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fi: KULJETTAJAKORTTI

s: FÖRARKORT,

b) navnet på medlemsstaten som har utstedt kortet (valgfritt),

c) nasjonalitetsmerket til medlemsstaten som har utstedt kortet, trykt i negativ i et blått
rektangel og omkranset av tolv gule stjerner. Nasjonalitetsmerkene skal være som følger:

B Belgia

DK Danmark

D Tyskland

GR Hellas

E Spania

F Frankrike

IRL Irland

I Italia

L Luxembourg

NL Nederland

A Østerrike

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Det forente kongerike,

d) opplysninger som er spesifikke for det utstedte kortet, nummerert på følgende måte:

1. innehaverens etternavn,

2. innehaverens fornavn,

3. innehaverens fødselsdato og fødested,

4. a) kortets utstedelsesdato,

b) kortets utløpsdato,

c) utstedende myndighet (kan trykkes på side 2),

d) et annet nummer enn nummeret under nr. 5, til administrasjonsformål (valgfritt),
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5. a) førerkortnummeret, herunder nummer på eventuelt duplikat,

b) sjåførkortets serienummer, herunder indeksnummer på eventuelt duplikat,

6. fotografi av innehaveren,

7. innehaverens underskrift,

8. innehaverens vanlige bosted eller postadresse (valgfritt).

Dataene nevnt i nr. 1, 2, 3, 4 b), 5 a) og 5 b) skal også lagres i kortets minne.

Side 2 skal inneholde:

a) en forklaring til de nummererte rubrikkene på kortets side 1 og 2,

b) eventuelt, og med innehaverens uttrykkelige skriftlige samtykke, opplysninger som
ikke er knyttet til administreringen av sjåførkortet, og som ikke på noen måte vil påvirke
bruken av modellen som sjåførkort.

EF-MODELL FOR SJÅFØRKORT

Side 1 Side 2

SJÅFØRKORT                    MEDLEMSSTAT 1. Etternavn 2. Fornavn 3. Fødselsdato og fødested

1. 4a. Kortets utstedelsesdato

2. 4b. Kortets administrative utløpsdato

3. 4c. Utstedende myndighet

4a. 4c. (4d). Nr. for nasjonale administrative formål

4b. (4d.)

5a. 5a. Førerkortnummer         5b. Sjåførkortnummer

5b. 6. Bilde

7. 7. Underskrift (8.) Bosted

(8.)  Vennligst returner til:

EKSEMPEL PÅ EF-MODELL FOR SJÅFØRKORT: BELGISK KORT
(Til orientering)

MYNDIGHET OG ADRESSE

6.
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4. Standarder

Sjåførkortet og fartsskriveren skal være i samsvar med følgende standarder:

� ISO 7810,
� ISO 7816-1,
� ISO 7816-2,
� ISO 7816-3,
� utkast til ISO 7816-4,
� utkast til ISO 10373,
� detaljerte funksjonsspesifikasjoner fastlagt innenfor rammen av ordninger med

identifikasjonskort til bruk i overflatetransport.

5. Sikkerhet, herunder databeskyttelse

Hensikten med de ulike elementene som utgjør sjåførkortet, er å utelukke alle former for
forfalskning eller ulovlige inngrep, og avdekke ethvert forsøk på dette.

6. Temperaturer

Sjåførkortet skal kunne virke etter hensikten under alle klimatiske forhold som vanligvis råder
på Fellesskapets territorium.

7. Levetid

Kortet skal kunne virke etter hensikten i fem år dersom det brukes i samsvar med de
miljømessige og elektriske spesifikasjonene.

8. Elektriske egenskaper

Kortets elektriske egenskaper skal tilsvare spesifikasjonene som gjelder for elektronikk i
kjøretøyer.

9. Sjåførkortets logiske struktur

Kortets logiske struktur skal defineres slik at den sikrer at kortet virker etter hensikten, og at
det er kompatibelt med enhver fartsskriver som er i samsvar med dette vedlegg.

10. Funksjoner og kommandoer

Kortets funksjoner og kommandoer skal omfatte alle funksjonene det er henvist til i kapittel
I bokstav c) og kapittel II bokstav d).

11. Grunnleggende filer

Grunnleggende filer skal spesifiseres innenfor rammen av standardene nevnt i nr. 4.

12. Særlige bestemmelser

Medlemsstatene kan etter samråd med Kommisjonen legge til farger og merkinger, som for
eksempel nasjonale symboler og sikkerhetselementer, uten at dette berører de øvrige
bestemmelsene i dette vedlegg.
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B. (MINNE)KORT FOR PRØVINGSSENTER, KONTROLL(MINNE)KORT OG
FIRMA(MINNE)KORT

(Minne)kort for prøvingssenter, kontroll(minne)kort og firma(minne)kort skal spesifiseres slik at
de virker etter hensikten når de brukes som fastsatt i kapittel I bokstav g), h) og i), og slik at de er
kompatible med enhver fartsskriver som er i samsvar med dette vedlegg. Kortenes struktur skal
utformes slik at de gir tilgang bare for autoriserte brukere, og bare i tilknytning til de funksjonene
som hvert kort skal fylle.

V. SKRIVER OG STANDARDUTSKRIFTER

1. Skriverne skal være utformet slik at de gir utskriftene nevnt i kapittel II bokstav d) en
oppløsningsgrad som er så høy at det ikke er fare for feillesing. Utskriftene skal forbli klart lesbare
og identifiserbare under normale oppbevaringsforhold i minst ett år. De skal beholde sitt format og
sine registreringer under normale luftfuktighets- og temperaturforhold.

Det skal i tillegg være mulig å påføre disse dokumentene tilleggsopplysninger for hånd, som for
eksempel førerens underskrift.

2. Uansett format skal utskriftene minst ha en kapasitet som gjør det mulig å skrive ut opplysningene
nevnt i kapittel II bokstav d).

Dersom flere utskrifter må koples sammen for å øke utskriftskapasiteten, skal koplingene mellom
de ulike dokumentene være slik at dataene på koplingspunktene ikke blir kuttet på en måte som gjør
dem vanskelige å tolke.

VI. INSTALLERING AV FARTSSKRIVEREN

a) Installering

1. Fartsskriveren skal beskyttes mot enhver utilsiktet skade.

2. Fartsskriverens konstant skal kunne tilpasses kjøretøyets kilometerfaktor av autoriserte
personer, ved hjelp av en egnet innretning kalt adapter.

Kjøretøyer med flere bakakselutvekslinger skal være utstyrt med en omkoplingsinnretning
som automatisk tilpasser de forskjellige utvekslingsforhold til det utvekslingsforhold som er
brukt ved tilpasning av fartsskriveren til kjøretøyet.

b) Installasjonsplate

Når fartsskriveren er prøvd etter første installering, skal en installasjonsplate plasseres lett synlig
på, i eller ved siden av fartsskriveren. Etter at godkjent installatør eller verksted har undersøkt
fartsskriveren og funnet at det er nødvendig å endre installasjonens kalibrering, skal installasjonsplaten
skiftes ut med en ny.

Platen skal minst gi følgende opplysninger:

� den godkjente installatørs eller det godkjente verksteds navn, adresse eller handelsnavn,

� kjøretøyets kilometerfaktor i formen «w =...omdr/km» eller «w=...imp/km»,

� dekkenes rulleomkrets i formen «l=...mm»,
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� dato for måling av kjøretøyets kilometerfaktor og dekkenes rulleomkrets,

� de åtte siste sifrene i kjøretøyets understellsnummer.

c) Forseglinger

1. Følgende deler skal forsegles:

a) enhver tilkopling som dersom den ble frakoplet, ville forårsake endringer som ikke kan
avdekkes eller tap av data,

b) ethvert deksel som gir tilgang til kretser eller mekanismer som dersom de ble endret, ville
forårsake at fartsskriveren ikke virker etter hensikten eller uautoriserte endringer av
fartsskriverens egenskaper,

c) installasjonsplaten, med mindre den er montert slik at den ikke kan fjernes uten at
innskriften blir ødelagt.

2. Under alle omstendigheter skal plasseringen av forseglingene framgå av typegodkjennings-
dokumentet, og forseglingenes effektivitet skal prøves som ledd i typegodkjenningsprosessen.

3. Forseglingene nevnt i nr. 1 bokstav b) kan fjernes:

� i nødstilfeller,

� ved installering, justering eller reparasjon av en hastighetsbegrenser eller annen innretning
som bidrar til trafikksikkerheten, forutsatt at fartsskriveren fortsetter å virke på en
pålitelig og korrekt måte, og forsegles på nytt av godkjent installatør eller verksted (i
samsvar med bestemmelsene i kapittel VII) umiddelbart etter innstalleringen av en
hastighetsbegrenser eller annen innretning som bidrar til trafikksikkerheten, eller innen
sju dager i andre tilfeller.

Ethvert brudd på forseglingene må begrunnes skriftlig, og begrunnelsen skal stilles til
rådighet for vedkommende myndighet.

VII. ETTERPRØVING OG KONTROLL

a) Godkjenning av prøvingssentre (verksteder og installatører)

Medlemsstatene skal utpeke organene som skal foreta etterprøving og kontroll.

b) Sertifisering av nye eller reparerte instrumenter

For hver enkelt innretning, ny eller reparert, skal det sertifiseres at den virker etter hensikten og at
visning og registrering er nøyaktig, innenfor grensene fastsatt i kapittel II, ved hjelp av forseglingen
fastsatt i kapittel VI bokstav c) nr. 1 eller ved hjelp av tilsvarende digital informasjon i fartsskriverens
minne.

c) Kontroll og programmering ved installering

1. Ved installering i et kjøretøy skal fartsskriveren og installasjonen i sin helhet være i samsvar
med bestemmelsene om største tillatte avvik fastsatt i kapittel III bokstav f) nr. 2.
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2. Fartsskriveren skal programmeres slik at følgende elementer behandles:

� datoen for installasjonskontrollen,

� UTC-tid (koordinert universell tid),

� kjøretøyets «VIN»- eller «VRN»-nummer,

� nummeret på kortet til godkjent verksted eller installatør.

d) Regelmessig kontroll

1. Regelmessige kontroll av utstyr installert i kjøretøyene skal foretas etter hver reparasjon av
utstyret og etter enhver endring av kjøretøyets kilometerfaktor eller av dekkenes rulleomkrets,
eller minst en gang annethvert år etter siste kontroll, og kan blant annet foretas i forbindelse
med teknisk kontroll av kjøretøyene.

Kontrollene skal minst omfatte følgende:

� at fartsskriveren fungerer korrekt, og særlig at dataene overføres riktig til og fra
verkstedkortet,

� at bestemmelsene om største tillatte avvik fastsatt i kapittel III bokstav f) nr. 2 er
overholdt ved installeringen,

� at typegodkjenningsmerke er påført fartsskriveren,

� at installasjonsplaten er påført,

� at forseglingene på fartsskriveren og de øvrige delene av installasjonen ikke er skadet,

� dekkenes faktiske rulleomkrets.

2. Fartsskriveren skal programmeres slik at følgende elementer behandles:

� datoen for den regelmessige kontrollen,

� UTC-tid (koordinert universell tid),

� kjøretøyets «VIN»- eller «VRN»-nummer,

� nummeret på kortet til godkjent verksted.

3. Disse kontrollene skal innebære at installasjonsplaten eller tilsvarende digital informasjon i
fartsskriverens minne byttes ut.

e). Måling av feil

Måling av feil under installering og bruk skal gjøres under følgende forhold, som skal betraktes som
normale prøvingsforhold:

� kjøretøyet uten last i normal driftsferdig stand,

� dekktrykk i samsvar med produsentens anvisninger,

� dekkslitasje innenfor de grenser som er fastsatt i gjeldende internrettslige bestemmelser,
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� kjøretøyets bevegelse: kjøretøyet må bevege seg i rett linje, for egen motor, på jevnt underlag
med en fart på 50 ± 5 km/t; målestrekningen skal være minst 1 000 m.

� prøvingen kan også foretas på et egnet dynamometer, forutsatt at det sikrer en tilsvarende
nøyaktighet.»


