
Nr. 51/42 3.9.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske union og 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 
20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(1), 
særlig artikkel 17 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 3821/85 skal 
fartsskrivere innen veitransport med hensyn til utforming, 
prøving, installasjon og bruk være i samsvar med kravene 
i vedlegg I, IB og II til nevnte forordning.

2) I artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 3821/85 er det fastsatt 
at en medlemsstat skal gi typegodkjenning til alle typer 
digitale fartsskrivere som er i samsvar med kravene i 
vedlegg IB til forordningen.

3) I henhold til artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 3821/85 skal 
fartsskrivere installeres og brukes i relevante kjøretøyer 
som er registrert i en medlemsstat.

4) I vedlegg IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 er det 
fastsatt tekniske spesifikasjoner for konstruksjon, 
prøving, installasjon og ettersyn av digitale fartsskrivere.

5) For å forbedre digitale fartsskrivere med sikte på å 
redusere administrative byrder for bransjen og gi 
sikre opplysninger om kjøretid og hviletid til både 
transportforetak og nasjonale kontrollmyndigheter må 
vedlegg IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 tilpasses den 
tekniske utvikling.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 22.12.2009, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 7.

(1) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8.

6) Denne forordning hindrer ikke medlemsstatene i å 
typegodkjenne utstyr som er i samsvar med de kravene 
som er fastsatt i forordningen før forordningen kommer til 
anvendelse, slik at sikrere fartsskrivere kan markedsføres 
raskt. Denne forordning hindrer ikke medlemsstatene 
i å typegodkjenne programvare som oppgraderer 
eksisterende digitale fartsskrivere slik at de oppfyller 
kravene i forordningen.

7) Denne forordning krever ikke at en fungerende digital 
fartsskriver som er installert før forordningen kommer til 
anvendelse, byttes ut.

8) Produsenter av digitale fartsskrivere har erklært at 
all tilgang til immaterialrettigheter som kan utgjøre 
en vesentlig ressurs, vil bli gitt til alle parter, uten 
forskjellsbehandling og på rettferdige, rimelige og 
gjensidige vilkår.

9) For å legge forholdene til rette for gjensidig godkjenning 
av enkeltstående typegodkjente komponenter og sikre at 
nye produsenter av utstyr til digitale fartsskrivere eller 
komponenter av slike, ikke hindres i å komme inn på 
markedet, er det nødvendig å fastsette at internasjonale 
standarder skal anvendes på tekniske grensesnitt mellom 
de ulike komponentene.

10) For å hjelpe transportforetak til å oppfylle sine forpliktelser 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 
av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer 
i forbindelse med behandling av personopplysninger og 
om fri utveksling av slike opplysninger(2) bør antallet 
foretakslåser økes.

11) For å sikre korrekt håndheving av reglene og kontroll 
av kjøretøyer, og for å identifisere førere, bør utvidede 
tegnsett integreres i den digitale fartsskriveren.

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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12) For å støtte industrien, produsenter og kontrollorganer 
slik at disse kan identifisere de eksisterende produsentene 
på markedet, samt for å kunne skille mellom stater og 
relevante koder ved hjelp av de merkene som benyttes på 
kjøretøyer i internasjonal trafikk, som fastsatt i De forente 
nasjoners Wien-konvensjon av 1968 om veitrafikk, 
bør det laboratoriet som har ansvaret for å utføre 
driftskompatibilitetsprøvinger, føre hensiktsmessige 
lister og gjøre dem tilgjengelig på et offentlig nettsted.

13) For å bistå veitransportforetak med å oppfylle sine 
juridiske forpliktelser til å lagre relevante opplysninger 
for håndhevingsformål bør det fastsettes felles 
prøvingsspesifikasjoner for det utskriftspapiret som skal 
benyttes når det gis en typegodkjenning.

14) For å redusere de administrative byrdene, og dermed 
utgiftene, som pålegges foretak og førere når disse bruker 
digitale fartsskrivere, bør bestemmelsene om installasjon, 
aktivering, kalibrering og inspeksjon av utstyret forenkles 
og særlig rettes mot bare de kjøretøyene som benyttes til 
kjøring som omfattes av kjøretidsreglene, som fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 
av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser 
på det sosiale området innen veitransport(1).

15) Ved periodiske inspeksjoner eller i andre tilfeller 
der det er behov for kontroll, kalibrering, reparasjon 
eller inspeksjon av fartsskriveren, bør verksteder 
undersøke utstyret for å se om det finnes eller er benyttet 
manipulasjonsinnretninger, og bør foreta og oppbevare en 
registrering av slike hendelser, herunder manglende eller 
brutte forseglinger.

16) Bare digitale fartsskrivere i kjøretøyer av type M2, M3, N2 
eller N3, som definert i vedlegg II til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om 
fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner 
og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske 
enheter til slike motorvogner(2), bør automatisk registrere 
hastighetsoverskridelser.

17) Som følge av rapporten fra Det felles forskningssenter 
(«Report on the Attacks to Security of the Digital 
Tachograph and on the Risk Associated With the 
Introduction of Adaptors to be fitted into Light Vehicles») 
bør overføring av elektroniske data mellom kilden for 
kjøretøyets bevegelse og bevegelsesføleren beskyttes mot 

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

ulovlig inngrep, som for eksempel ved bruk av magneter, 
og data om kjøretøyets bevegelse bør bekreftes av andre 
og uavhengige, interne og eksterne kilder.

18) Det er av hensyn til integriteten og påliteligheten 
ved det digitale fartsskriversystemet viktig å sikre at 
fartsskriverkort som utstedes til førere, er unike. For å 
hindre at førere søker om eller innehar flere enn ett gyldig 
kort, bør det innføres elektronisk utveksling av data 
mellom medlemsstatene.

19) Brukergrensesnittet for å foreta manuell innlegging av 
aktiviteter når en fører har vært borte fra sitt kjøretøy 
og i løpet av dette tidsrommet ikke kan registrere 
sine aktiviteter på sjåførkortet, bør gjøres enklere og 
tydeligere.

20) Det er nyttig for førere å få ytterligere og valgfrie 
opplysninger vist på skjermen til den digitale 
fartsskriveren, og å kunne skjule varsler i tilfeller der 
kjøringen ikke omfattes av bestemmelsene.

21) Den tiden det tar å overføre data fra fartsskriveren, bør 
reduseres ved forbedringer av de tekniske grensesnittene.

22) For å opprettholde systemets pålitelighet i lys av at 
de sikkerhetsmekanismene som nå er bruk, snart blir 
foreldet, er det nødvendig med beredskapstiltak for å 
sikre kontinuiteten i typegodkjenningsprosessen for 
fartsskriverutstyr.

23) For å sikre at kjøremønstre og «sanne» kjøreregistreringer 
kan fastsettes ved kontroller ved veien, bør beregning av 
kjøretid og avrunding opp til nærmeste hele minutt for 
aktivitetsperioder forenkles.

24) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 18 i forordning 
(EØF) nr. 3821/85.

25) Forordning (EØF) nr. 3821/85 bør derfor endres ─

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.
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Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. oktober 2011. Nr. 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 og 13 i vedlegget 
får imidlertid anvendelse fra 1. oktober 2012, og nr. 7.2, 7.3 og 7.5 får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____
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VEDLEGG

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

1. ENDRINGER I KAPITTEL I (DEFINISJONER)

1.1.  Definisjon f) skal lyde:

«f) «kalibrering»: oppdatering eller bekreftelse av kjøretøyparametrer som skal ligge i minnet. Kjøretøyparametrer 
omfatter kjøretøyidentifikasjon (kjøretøyets understellsnummer (VIN), registreringsnummer (VRN) og 
registreringsmedlemsstat) og kjøretøyets egenskaper (w, k, l, dekkstørrelse, innstilling av hastighetsbegrenser 
(dersom aktuelt), aktuell UTC-tid, aktuell kilometerstand).

 All oppdatering eller bekreftelse som bare gjelder UTC-tid, skal anses som en tidsjustering og ikke som en 
kalibrering, forutsatt at dette ikke er i strid med krav 256.

 Kalibrering av fartsskriver krever bruk av et verkstedkort;»

1.2.  Definisjon l) skal lyde:

«l) «foretakskort»:

 et fartsskriverkort som er utstedt av en medlemsstats myndigheter til eieren eller innehaveren av kjøretøyer 
utstyrt med fartsskriver.

 Foretakskortet angir foretaket og gjør det mulig å vise, overføre og skrive ut data som er lagret i den 
fartsskriveren som er låst av det aktuelle foretaket, eller som ikke er låst av noe foretak,»

1.3.  Definisjon s) skal lyde:

«s) «overføring»:

 kopiering, sammen med den elektroniske signaturen, av en del av eller av et komplett sett med datafiler 
lagret i kjøretøyets minne eller i minnet til fartsskriverkortet, der disse dataene er nødvendige for å fastslå 
samsvar med bestemmelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 561/2006.

 Produsenter av digitale fartsskriverenheter og produsenter av utstyr som er utformet for og beregnet på 
overføring av datafiler, skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at slike data kan overføres med minst mulig 
forsinkelse for transportforetak eller førere.

 Overføringen må ikke føre til at lagrede data endres eller slettes. Det kan være at overføring av den detaljerte 
filen med hastighetsdata ikke er nødvendig for å fastslå samsvar med forordning (EF) nr. 561/2006, men den 
kan benyttes til andre formål, for eksempel undersøkelser i forbindelse med ulykker;»

1.4.  I fotnote 1 til definisjon n) og p) skal nytt ledd lyde:

 «Alternative måter å beregne kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid på kan benyttes for å erstatte disse 
definisjonene dersom de blir foreldet som følge av ajourføring av annen gjeldende lovgivning.»

2. ENDRINGER I KAPITTEL II (ALMINNELIGE KJENNETEGN)

2.1.  Følgende nye krav tilføyes etter krav 001:

«Krav 001a Grensesnittet mellom bevegelsesfølere og kjøretøyenheter skal være i samsvar med ISO 16844-
3:2004, Cor 1:2006.»

2.2.  I krav 010 gjøres følgende endringer:

– Tredje strekpunkt oppheves.

– Siste strekpunkt skal lyde:

«overføringsfunksjonen er ikke tilgjengelig i driftsmodus (bortsett fra som fastsatt i krav 150), unntatt ved 
overføring fra et sjåførkort når det ikke er satt inn noe annet kort i kjøretøyenheten.»
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2.3.  Annet strekpunkt i krav 011 skal lyde:

«—  I foretaksmodus kan førerrelaterte data (krav 081, 084 og 087) hentes ut bare for perioder som ikke er låst, 
eller som ikke noe annet foretak (som angitt ved de første 13 sifrene i foretakskortnummeret) har låst.»

3. ENDRINGER I KAPITTEL III (FUNKSJONER OG KRAV)

3.1.  Følgende krav tilføyes etter krav 019:

«Krav 019a For å oppdage manipulering av bevegelsesdata skal opplysninger fra bevegelsesføleren bekreftes av 
opplysninger om kjøretøyets bevegelse fra én eller flere kilder som er uavhengig av bevegelsesføleren.»

3.2.  Krav 028 skal lyde:

«Krav 028 UTC-dato og -tid skal benyttes for å tidfeste data inne i fartsskriveren (registreringer, datautveksling) 
og for alle utskrifter angitt i tillegg 4 «Utskrifter».»

3.3.  Krav 029 skal lyde:

«Krav 029 For at lokal tid skal kunne vises, skal det være mulig å endre forskyvningen av vist tid i trinn på en 
halv time. Ingen andre forskyvninger enn negative eller positive multipla av halvtimer er tillatt.»

3.4.  Krav 040 oppheves.

3.5.  Krav 038, krav 041 og krav 042 skal lyde:

«Krav 038 Den første endringen i aktivitet til HVILE eller RÅDIGHET som finner sted innen 120 sekunder 
etter den automatiske endringen til ARBEID som følge av at kjøretøyet stanser, skal anses å ha funnet sted på 
tidspunktet for kjøretøyets stans (slik at endringen til ARBEID eventuelt oppheves).»

«Krav 041 For et gitt kalenderminutt skal hele minuttet anses som KJØRING dersom KJØRING er registrert 
som aktivitet i både det umiddelbart foregående og umiddelbart etterfølgende minuttet.»

«Krav 042 Et gitt kalenderminutt som ikke anses som KJØRING i henhold til krav 041 foran, skal i sin helhet 
anses for å være av samme type aktivitet som den kontinuerlige aktiviteten av lengst varighet i det aktuelle 
minuttet (eller, ved aktiviteter av like lang varighet, den seneste).»

3.6.  Krav 050, 050a og 050b skal lyde:

«Krav 050 Det skal ved hjelp av kommandoer i menyene være mulig å legge inn steder der den daglige 
arbeidstiden begynner og/eller slutter. Dersom flere enn én slik innlegging skjer innenfor ett kalenderminutt, skal 
bare den siste verdien for begynnelsessted og den siste verdien for sluttsted som skjer innenfor dette tidsrommet, 
registreres.»

«Krav 50a Ved innsetting av sjåførkort (eller verkstedkort), og bare på dette tidspunktet, skal det være mulig med 
manuell innlegging av aktiviteter i fartsskriveren. Det skal ved behov være mulig å foreta manuell innlegging ved 
førstegangs innsetting av et tidligere ubrukt sjåførkort (eller verkstedkort).

Manuell innlegging av aktiviteter skal foretas med lokal tid og dato for den tidssonen (UTC-tidsforskjell) som 
er fastsatt for kjøretøyenheten.

Ved innsetting av sjåførkort eller verkstedkort skal kortinnehaveren påminnes om

– dato og klokkeslett siste gang kortet ble tatt ut,

– den lokale tidsforskjellen som er fastsatt for kjøretøyenheten (valgfritt).

Det skal være mulig å legge inn aktiviteter med følgende restriksjoner:

– Typen aktivitet skal være ARBEID, RÅDIGHET eller PAUSE/HVILE.

– Start- og sluttidspunkt for hver aktivitet skal ligge innenfor tidsrommet mellom siste uttak av kortet og den 
aktuelle innsettingen.
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Aktiviteter skal ikke kunne overlappe hverandre i tid.

Framgangsmåten for manuell innlegging av aktiviteter skal omfatte så mange på hverandre følgende trinn som 
er nødvendig for å angi type samt start- og sluttidspunkt for hver aktivitet. For hver del av perioden mellom siste 
uttak av kortet og aktuell innsetting av kortet skal kortinnehaveren ha mulighet til ikke å oppgi noen aktivitet.

Under manuell innlegging i forbindelse med innsetting av kortet og dersom dette er relevant, skal kortinnehaver 
ha mulighet til å legge inn 

– et sted der en tidligere daglig arbeidstid ble avsluttet, knyttet til relevant klokkeslett (dersom dette ikke 
allerede er lagt inn ved siste uttak av kortet),

– et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden begynner, knyttet til relevant klokkeslett.

Dersom et sted legges inn, skal det registreres i det relevante fartsskriverkortet.

Manuell innlegging skal avbrytes dersom

– kortet tas ut, eller

– kjøretøyet er i bevegelse og kortet befinner seg i førerens kortleseråpning.

Ytterligere avbrudd er tillatt, f.eks. etter et visst tidsrom med inaktivitet hos brukeren. Dersom en manuell 
innlegging blir avbrutt, skal fartsskriveren bekrefte all fullført innlegging av sted og aktivitet (dvs. utvetydige 
opplysninger om sted og klokkeslett, eller type aktivitet, start- og sluttidspunkt) som allerede er foretatt.

Dersom et annet sjåfør- eller verkstedkort blir satt inn under manuell innlegging av aktiviteter for et tidligere 
innsatt kort, skal den manuelle innleggingen for det første kortet kunne fullføres før den manuelle innleggingen 
for det andre kortet begynner.

Kortinnehaveren skal ha mulighet til å legge inn manuelle verdier i samsvar med en framgangsmåte som minst 
skal omfatte følgende:

Aktiviteter legges inn manuelt, i kronologisk rekkefølge, for tidsrommet mellom siste kortuttak og aktuell 
innsetting.

Starttidspunktet for første aktivitet skal settes lik tidspunktet for uttak av kortet. For hver påfølgende innlegging 
skal starttidspunktet være forhåndsinnstilt til umiddelbart etter sluttidspunktet for forrige innlegging. Type 
aktivitet og sluttidspunkt skal velges for hver aktivitet.

Prosedyren skal avsluttes når sluttidspunktet til en manuelt innlagt aktivitet, er lik tidspunktet for kortinnsetting. 
Fartsskriveren kan eventuelt tillate at kortinnehaveren endrer en aktivitet som er lagt inn manuelt, fram til denne 
bekreftes ved valg av en særlig kommando. Deretter er slike endringer ikke tillatt.»

«Krav 50b Fartsskriveren skal gi føreren mulighet til å legge inn i sanntid følgende to særlige forhold: 

«UTENFOR VIRKEOMRÅDET» (start, slutt)

«OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG»

«OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG» kan ikke finne sted når forholdet «UTENFOR 
VIRKEOMRÅDET» er startet.

Et startet «UTENFOR VIRKEOMRÅDET»-forhold skal automatisk lukkes av fartsskriveren ved innsetting eller 
uttak av et sjåførkort.

Et startet «UTENFOR VIRKEOMRÅDET»-forhold skal forhindre følgende hendelser og varsler: 

– Kjøring uten et relevant kort.

– Varsler i forbindelse med kontinuerlig kjøretid.»

3.7.  Krav 065 skal lyde:

«Krav 065 Denne hendelsen skal utløses for hver hastighetsoverskridelse. Dette kravet får anvendelse bare på 
kjøretøyer som faller inn under gruppe M2, M3, N2 eller N3, som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF 
om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere.»
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3.8.  Følgende tekst tilføyes etter krav 067:

«9.9a. Hendelsen «kjøretøybevegelseskonflikt»

Krav 067a Denne hendelsen skal også utløses når en nullhastighetsmåling er i strid med bevegelsesopplysninger 
fra minst én uavhengig kilde i lenger enn ett minutt uavbrutt.

Krav 067b I tilfeller der kjøretøyenheten kan motta eller generere hastighetsverdier fra en ekstern uavhengig 
kilde med bevegelsesopplysninger, kan denne hendelsen også bli utløst dersom slike hastighetsverdier i betydelig 
grad er i strid med de verdiene som er generert fra hastighetssignalet fra bevegelsesføleren i mer enn ett minutt.»

3.9.  I krav 094 tilføyes følgende tabellrad etter hendelsen «Feil i bevegelsesdata»:

Kjøretøy-
bevegelseskonflikt

– den lengste hendelsen for hver av de 
10 siste dagene den har forekommet

– de 5 lengste hendelsene i løpet av de 
siste 365 dagene

– dato og klokkeslett for hendelsens start

– dato og klokkeslett for hendelsens slutt

– korttype, kortnummer og utstedende 
medlemsstat for ethvert kort som er satt 
inn ved hendelsens start og/eller slutt

– antall tilsvarende hendelser samme dag

3.10.  Krav 104 skal lyde:

«Krav 104 Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet følgende data knyttet til de 255 siste foretakslåsene:

– dato og klokkeslett for låsing,

– dato og klokkeslett for åpning,

– foretakskortets nummer og kortutstedende medlemsstat,

– foretakets navn og adresse.

Data som tidligere er låst med en lås som er fjernet fra minnet på grunn av ovennevnte begrensning, skal 
behandles som ikke låst.»

3.11.  Etter krav 109a tilføyes følgende krav:

«Krav 109b Hendelsen «kjøretøybevegelseskonflikt» skal ikke lagres i sjåfør- og verkstedkort.»

3.12.  Krav 114a skal lyde:

«Krav 114a Skjermvisningen skal støtte de tegnene som er angitt i tillegg 1 kapittel 4 «Tegnsett». Skjermvisningen 
kan benytte forenklede tegn (aksenttegn kan f.eks. vises uten aksent, eller små bokstaver kan vises som store).»

3.13.  Krav 121 skal lyde:

«Krav 121 Når ingen andre opplysninger trenger å bli vist, skal fartsskriveren som standard vise følgende:

– lokal tid (framkommet ved UTC + tidsforskjell som innstilt av føreren),

– driftsmodus,

– aktuell aktivitet for føreren og annenføreren,

 opplysninger knyttet til føreren:

– dersom aktuell aktivitet er KJØRING, aktuell kontinuerlig kjøretid og aktuell samlet pausetid, 
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– dersom aktuell aktivitet ikke er KJØRING, aktuell varighet av denne aktiviteten (fra den ble valgt) og aktuell 
samlet pausetid.»

3.14.  Krav 127 skal lyde:

«Krav 127 Det skal være mulig selektivt og på kommando å få vist følgende: 

– UTC-dato og -klokkeslett samt lokal tidsforskjell,

– innholdet i hver av de seks utskriftene, i samme formater som selve utskriftene,

– kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid for føreren,

– kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid for annenføreren,

– samlet kjøretid for føreren for foregående og aktuell uke,

– samlet kjøretid for annenføreren for foregående og aktuell uke.

Valgfritt:

– aktuell varighet for annenførerens aktivitet (fra den ble valgt),

– samlet kjøretid for føreren for den aktuelle uken,

– samlet kjøretid for føreren for den aktuelle daglige arbeidstiden,

– samlet kjøretid for annenføreren for den aktuelle daglige arbeidstiden.»

3.15.  Krav 133a skal lyde:

«Krav 133a Skriveren skal støtte de tegnene som er angitt i tillegg 1 kapittel 4 «Tegnsett».»

3.16.  Krav 136 skal lyde:

«Krav 136 Utskriftspapiret som benyttes av fartsskriveren, skal ha relevant typegodkjenningsmerke og en 
angivelse av den eller de typer fartsskrivere som det kan benyttes i.»

3.17.  Følgende krav tilføyes etter krav 136:

«Krav 136a Utskrifter skal være klart lesebare og gjenkjennelige under normale oppbevaringsforhold med 
hensyn til lysstyrke, fuktighet og temperatur i minst to år.

Krav 136b Utskriftspapiret skal minst overholde de prøvingsspesifikasjonene som er definert på nettstedet til det 
laboratoriet som er utpekt til å utføre prøving av driftskompatibilitet, som fastsatt i krav 278.

Krav 136c Alle endringer eller oppdateringer av spesifikasjonene i forrige ledd skal bare foretas etter at 
det utpekte laboratoriet har rådført seg med produsenten av den typegodkjente digitale fartsskriverenheten i 
samarbeid med typegodkjenningsmyndighetene.»

3.18.  Krav 141 skal lyde:

«Krav 141 Fartsskriveren skal varsle føreren 15 minutter før og i det øyeblikket den lengste tillatte kontinuerlige 
kjøretiden overskrides.»
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3.19.  Krav 145 skal lyde:

«Krav 145 I sistnevnte tilfelle skal de være merket med symbolet «T».»

3.20.  Etter krav 161 tilføyes følgende krav:

«Krav 161a Bevegelsesfølere skal enten

– reagere på et magnetfelt som forstyrrer påvisningen av kjøretøyets bevegelse. I slike tilfeller vil 
kjøretøyenheten registrere og lagre en feil ved føler (krav 070), eller 

benytte et følerelement som er beskyttet mot, eller ikke påvirkes av, magnetfelter.»

4. ENDRINGER I KAPITTEL V (INSTALLASJON)

4.1.  I krav 239 tilføyes følgende:

«Levering av sikkerhetsrelaterte deler til fartsskriveren kan begrenses dersom dette er nødvendig under 
sikkerhetssertifiseringen.»

4.2.  Krav 243 skal lyde:

«Krav 243 Kjøretøyprodusenter eller installatører skal aktivere den installerte fartsskriveren senest før kjøretøyet 
tas i bruk i henhold til virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006.»

4.3.  Krav 248 og krav 249 skal lyde:

«Krav 248 Installasjonen skal etterfølges av en kalibrering. Den første kalibreringen må ikke nødvendigvis 
omfatte innlegging av kjøretøyets registreringsnummer (VRN), dersom dette ikke er kjent av det godkjente 
verkstedet som skal foreta kalibreringen. I slike tilfeller, og bare på dette tidspunktet, skal det være mulig for 
kjøretøyets eier å legge inn kjøretøyets VRN ved hjelp av sitt foretakskort før kjøretøyet tas i bruk i samsvar 
med virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 (f.eks. ved å bruke kommandoer i en relevant menystruktur 
i kjøretøyenhetens brukergrensesnitt.)(1). Alle oppdateringer eller bekreftelser av denne verdien skal være mulig 
bare ved hjelp av et verkstedkort.»

«Krav 249 Når fartsskriveren er prøvd etter installasjonen, skal en installasjonsplate plasseres lett synlig og lett 
tilgjengelig på fartsskriveren. Dersom dette ikke er mulig, skal platen festes på kjøretøyets B-stolpe slik at den er 
lett synlig. For kjøretøyer som ikke har noen B-stolpe, skal installasjonsplaten festes på dørkarmen på førerens 
side av kjøretøyet og i alle tilfeller være lett synlig.

Etter hver inspeksjon av fartsskriveren ved en godkjent installatør eller et godkjent verksted skal installasjonsplaten 
skiftes ut med en ny.»

4.4.  Krav 250 sjette strekpunkt skal lyde:

«dato for måling av kjøretøyets kilometerfaktor og dekkenes faktiske rulleomkrets,»

4.5.  Etter krav 250 tilføyes følgende krav:

«Krav 250a For kjøretøyer av type M1 og N1 som er utstyrt med et overgangsstykke i samsvar med forordning 
(EF) nr. 68/2009(2), og der det ikke er mulig å ta med alle nødvendige opplysninger som beskrevet i krav 250, 
kan en andre, ekstraplate benyttes. I disse tilfellene skal ekstraplaten minst inneholde de siste fire strekpunktene 
som beskrevet i krav 250.

Dersom en slik ekstraplate benyttes, skal den festes ved eller ved siden av den første platen beskrevet i krav 250, 
og skal ha samme beskyttelsesnivå. Videre skal ekstraplaten også inneholde navn, adresse eller firma til den 
godkjente installatøren eller det godkjente verkstedet som utførte installasjonen, samt installasjonsdatoen.»

5. ENDRINGER I KAPITTEL VI (INSPEKSJONER)

5.1.  I krav 257 gjøres følgende endringer: 

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.
(2) EUT L 21 av 24.1.2009, s. 3.
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Fjerde strekpunkt skal lyde: «— at installasjonsplaten som definert i krav 250, og merkeplaten som definert i 
krav 169, er festet», og følgende strekpunkt tilføyes: «— at det ikke er koplet noen manipulasjonsinnretning til 
fartsskriveren»

5.2.  Følgende krav tilføyes etter krav 257:

«Krav 257a Dersom en av hendelsene oppført i kapittel III avsnitt 9 («Påvisning av hendelser og/eller feil») har 
forekommet siden siste inspeksjon og av fartsskriverprodusenter og/eller nasjonale myndigheter blir ansett for å 
kunne sette sikkerheten til utstyret i fare, skal verkstedet:

a)  foreta en sammenligning mellom bevegelsesfølerens identifikasjonsdata for den bevegelsesføleren som 
er koplet til girkassen, og identifikasjonsdata for den tilkoplede bevegelsesføleren som er registrert i 
kjøretøyenheten, 

b)  kontrollere om de opplysningene som er registrert på installasjonsplaten, samsvarer med de opplysningene 
som er registrert i kjøretøyenheten,

c)  kontrollere om bevegelsesfølerens serienummer og godkjenningsnummer, dersom disse er trykt på selve 
bevegelsesføleren, samsvarer med de opplysningene som er registrert i kjøretøyenheten.»

«Krav 257b Verksteder skal i sine inspeksjonsrapporter angi om det er funnet brutte forseglinger eller 
manipulasjonsinnretninger. Verkstedene skal oppbevare disse rapportene i minst to år og på anmodning gjøre 
dem tilgjengelig for vedkommende myndighet.»

6. ENDRINGER I KAPITTEL VII (UTSTEDELSE AV KORT)

6.1.  Følgende krav tilføyes etter krav 268:

«Krav 268a Medlemsstatene skal utveksle data elektronisk for å sikre at de sjåførkortene for fartsskrivere som 
medlemsstatene utsteder, er unike.

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan også utveksle data elektronisk når de utfører kontroller av 
sjåførkort på veien eller på foretakets område, for å kontrollere kortenes status og om de er unike.»

7. ENDRINGER I KAPITTEL VIII (TYPEGODKJENNING)

7.1.  I avsnitt 1 «Allment» tilføyes følgende punktum til slutt i første ledd:

«Alle produsenter av kjøretøyenheter kan be om typegodkjenning av sine komponenter med alle typer 
bevegelsesfølere og omvendt, forutsatt at hver enkelt komponent overholder krav 001a.»

7.2.  Etter krav 274 tilføyes følgende krav:

«Krav 274a I de unntakstilfellene der sikkerhetssertifiseringsmyndighetene avslår å sertifisere nytt utstyr med 
den begrunnelse at sikkerhetsmekanismene er foreldet, skal fortsatt typegodkjenning gis bare i dette særlige og 
unntaksvise tilfellet og bare dersom det ikke finnes noen alternativ løsning som er i samsvar med forordningen.»

«Krav 274b I dette tilfellet skal den berørte medlemsstaten uten opphold underrette Europakommisjonen, som 
innen tolv kalendermåneder etter at typegodkjenning er gitt, skal iverksette en framgangsmåte for å sikre at 
sikkerhetsnivået er gjenopprettet til de opprinnelige nivåene.»

7.3.  Etter krav 275 tilføyes følgende krav:

«Krav 275a Produsenter skal framlegge relevante prøver på typegodkjente produkter og tilhørende dokumentasjon 
som de laboratoriene som er utpekt til å utføre funksjonsprøvinger, anmoder om, innen én måned etter at en 
slik anmodning er framsatt. Alle utgifter som følger av denne anmodningen, skal bæres av den enheten som 
framsetter anmodningen. Laboratoriene skal behandle alle kommersielt følsomme opplysninger som fortrolige.»

7.4.  Etter krav 277 tilføyes følgende krav:

«Krav 277a Funksjonssertifikatet for en fartsskriverkomponent skal også angi typegodkjenningsnumrene på alle 
andre typegodkjente kompatible fartsskriverkomponenter.»
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7.5.  Krav 281 skal lyde:

«Krav 281 Laboratoriet skal ikke foreta driftskompatibilitetsprøvinger av fartsskrivere eller fartsskriverkort 
som det ikke er utstedt et sikkerhetssertifikat og et funksjonssertifikat for, unntatt i de unntakstilfellene som er 
beskrevet i krav 274a.»

8. ENDRINGER I TILLEGG 1 (DATAORDLISTE)

8.1.  Avsnitt 2.2 skal lyde:

«2.2.  Address

En adresse.

Address: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

address OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4,

address er en adresse som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet.»

8.2.  I avsnitt 2.54 endres linjen « ′0A′H .. ′0F′H RFU» til:

« ′0A′H Kjøretøybevegelseskonflikt,

′0B′H .. ′0F′H RFU («reserved for future use» — «forbeholdt framtidig bruk»),»

8.3.  Avsnitt 2.70 skal lyde:

«2.70.  Name

Et navn.

Name: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

name OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4,

name er et navn som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet.»

8.4.  Avsnitt 2.114 skal lyde:

«2.114.  VehicleRegistrationNumber

Kjøretøyets registreringsnummer (VRN). Registreringsnummeret tildeles av registreringsmyndigheten.

VehicleRegistrationNumber: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13))

}

codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4,
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vehicleRegNumber er et kjøretøyregistreringsnummer som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet.

Verditildeling: statspesifikk.»

8.5.  Siste ledd i kapittel 4 skal lyde:

«I andre tegnstrenger (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) 
brukes i tillegg tegn fra desimalkodeområdet 161–255 i følgende 

8-bits standard tegnsett, som angis av tegntabellnummeret:

Standard tegnsett

Tegntabell
(Desimal)

ISO/IEC 8859-1 Latin-1 Vesteuropeisk 1

ISO/IEC 8859-2 Latin-2 Sentraleuropeisk 2

ISO/IEC 8859-3 Latin-3 Søreuropeisk 3

ISO/IEC 8859-5 Latin/kyrillisk 5

ISO/IEC 8859-7 Latin/gresk 7

ISO/IEC 8859-9 Latin-5 Tyrkisk 9

ISO/IEC 8859-13 Latin-7 Baltisk 13

ISO/IEC 8859-15 Latin-9 15

ISO/IEC 8859-16 Latin-10 Sørøsteuropeisk 16

KOI8-R Latin/Kyrillisk 80

KOI8-U Latin/Kyrillisk 85»

8.6.  I kapittel 2 skal avsnitt 2.67 lyde:

«2.67.  ManufacturerCode

Kode som identifiserer en produsent av typegodkjent utstyr.

ManufacturerCode: = INTEGER (0..255)

Det laboratoriet som har ansvaret for driftskompatibilitetprøvingene, skal føre og offentliggjøre listen over 
produsentkoder på sitt nettsted (krav 290).

Det tildeles midlertidige ManufacturerCode til utviklere av fartsskriverutstyr etter søknad til det laboratoriet som 
har ansvaret for driftskompatibilitetsprøvinger.»

8.7.  Avsnitt 2.71 skal lyde:

«2.71.  NationAlpha

Alfabetiske henvisninger til en stat skal være i samsvar med de nasjonalitetsbokstavene som benyttes på 
kjøretøyer i internasjonal trafikk (De forente nasjoners Wien-konvensjon av 1968 om veitrafikk).

NationAlpha: = IA5String (SIZE (3))

NationAlpha- og Numeric-kodene skal være oppført på en liste på nettstedet til det laboratoriet som er utpekt til 
å utføre driftskompatibilitetsprøvinger, som fastsatt i krav 278.»

8.8.  Avsnitt 2.72 skal lyde:

«2.72.  NationNumeric

Tallhenvisning til en stat.

NationNumeric: = INTEGER (0.. 255)
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Verditildeling: se datatype 2.71 (NationAlpha)

Endringer eller oppdateringer av NationAlpha- eller Numeric-spesifikasjonene beskrevet i forrige ledd skal 
foretas bare etter at det utpekte laboratoriet har mottatt uttalelser fra produsenter av typegodkjente digitale 
fartsskriverenheter.»

9. ENDRINGER I TILLEGG 3 (PIKTOGRAMMER)

9.1.  Krav PIC_001 skal lyde:

«PIC_001 Fartsskriveren kan også benytte følgende piktogrammer og kombinasjoner av piktogrammer (eller 
piktogrammer og kombinasjoner av piktogrammer som er like nok til at de utvetydig kan identifiseres med 
disse):»

9.2.  I avsnitt 2 under underavsnittet «Hendelser» tilføyes følgende piktogram:

 « Kjøretøybevegelseskonflikt»

10. ENDRINGER I TILLEGG 4 (UTSKRIFTER)

10.1.  PRT_006 i avsnitt 2, «Spesifikasjon av datablokker», skal lyde:

 «PRT_006 Ved utskrift skal følgende datablokker og/eller dataposter benyttes, i samsvar med følgende 
betydninger og formater:

Blokk- eller postnummer
Betydning

Dataformat

1. Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet.   dd/mm/åååå hh:mm (UTC)

2. Type utskrift

Blokkidentifikator - - - - - - - - - - - ------- -- - - - - - - - 

Piktogramkombinasjon i utskrift (se tillegg 3), innstilling av 
hastighetsbegrenser (utskrift bare ved overskridelse av tillatt hastighet).

Pikto xxx km/h

3. Identifikasjon av kortinnehaver 

Blokkidentifikator. P= piktogram for personer - - - - - - -- - -- - P- - - -- -- - - - - - - 

Kortinnehavers etternavn
- - - - - - -- - -- - P- - - -- -- - - - - - - 
Etternavn ____________________

Kortinnehaverens eventuelle fornavn Fornavn _____________________

Kortidentifikasjon Kortidentifikasjon_____________

Eventuell utløpsdato for kortet dd/mm/åååå

Dersom kortet ikke er et personlig kort og er uten kortinnehaverens etternavn, skal i stedet navnet på foretaket, 
verkstedet eller kontrollorganet skrives ut.

4. Identifikasjon av kjøretøy

Blokkidentifikator - - - - - - - - --  - -  - -  - - - - - - - - - 

VIN  VIN_______________________

Registreringsmedlemsstat og VRN Nat/VRN_____________________
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5. Identifikasjon av kjøretøyenhet 

Blokkidentifikator
- - - - - - - - --- - -  - - - - - - - - - - -

Navn på produsenten av kjøretøyenheten 
  VU-produsent

Kjøretøyenhetens delenummer VU-delenummer

6. Siste kalibrering av fartsskriver 

Blokkidentifikator - - - - - - - - - ----  - - -- - - - - - - - - 

Verkstedets navn  Etternavn 
____________________

Identifikasjon av verkstedkort Kortidentifikasjon _____________

Dato for kalibrering   dd/mm/åååå

7. Siste kontroll (ved en kontrollør)

Blokkidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - 

Identifikasjon av kontrollørens kort Kortidentifikasjon _____________

Kontrolldato, -klokkeslett og -type  dd/mm/åååå hh:mm pppp

Kontrolltype: Kombinasjon av høyst fire piktogrammer. Typen kontroll kan være (en kombinasjon av) følgende:

: Overføring fra kort  : Overføring fra kjøretøyenhet  : Utskrift  : Visning

8. Føreraktiviteter som er lagret i et kort i den rekkefølgen de er inntruffet 

Blokkidentifikator - - - - - - - - - ---- - -  - - - - - - - - - 

Dato for forespørsel (kalenderdag for utskriften) + teller for daglig 
tilstedeværelse av kort

dd/mm/ååå xxx

8a. Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen (la 
feltet være tomt dersom dette forholdet ikke er åpnet)

____________________________

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

8.1. Periode da kortet ikke var satt inn 

8.1a. Postidentifikator (periodens start) - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

8.1b. Ukjent periode. Starttidspunkt, varighet : hh:mm hhhmm

8.1c. Aktivitet lagt inn manuelt A: hh:mm hhhmm

Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet.

8.2. Innsetting av kort i kortleseråpning S

Postidentifikator; S = piktogram for kortleseråpning - - - - - - - - - - - -S - - - - - - - - - - - -

Kjøretøyets registreringsmedlemsstat og VRN  Nat/VRN__________________

Kjøretøyets kilometerstand ved innsetting av kortet x xxx xxx km
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8.3. Aktivitet (mens kortet var satt inn)

Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet, mannskapsstatus (mann-
skapspiktogram dersom FLERE FØRERE, tomt dersom ÉN FØRER)

A: hh:mm hhhmm  

8.3a. Særlige forhold. Tidspunkt for innlegging, piktogram (eller 
piktogramkombinasjon) for særlige forhold.

hh:mm - - - pppp - - -

8.4. Uttak av kort 

 Kjøretøyets kilometerstand og tilbakelagt strekning siden siste innsetting 
ved kjent kilometerstand

x xxx xxx km; x xxx km

9. Føreraktiviteter lagret i en kjøretøyenhet i kronologisk rekkefølge for hver kortleseråpning

 Blokkidentifikator - - - - - - - -- - -   - -  - - - - - - - - - - 

 Dato for forespørsel (kalenderdag for utskriften) dd/mm/åååå

 Kjøretøyets kilometerstand kl. 00 og kl. 24 x xxx xxx – x xxx xxx km

10. Aktiviteter registrert i kortleseråpning S

 Blokkidentifikator - - - - - -------- - -S- - - --- - ------- - -

10a. Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen (la 
feltet være tomt dersom dette forholdet ikke er åpnet)

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

10.1. Periode da det ikke er satt inn noe kort i kortleseråpning S

 Postidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

 Intet kort satt inn   - - -

 Kjøretøyets kilometerstand ved periodens begynnelse x xxx xxx km

10.2. Innsetting av kort 

 Postidentifikator for innsetting av kort - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

 Førers navn  Etternavn __________________

 Førers fornavn Fornavn_____________________

 Identifikasjon av sjåførkort Kortidentifikasjon _____________

 Sjåførkortets utløpsdato dd/mm/åååå

 Registreringsmedlemsstat og VRN for foregående kjøretøy som er 
benyttet

  Nat/VRN_________________

 Dato og klokkeslett for uttak av kort fra foregående kjøretøy dd/mm/åååå hh:mm

 Tom linje

 Kjøretøyets kilometerstand ved innsetting av kortet, manuell innlegging 
av flagg for føreraktiviteter (M for ja, tom for nei).

x xxx xxx km M

 Dersom det ikke ble satt inn noe sjåførkort på den dagen utskriften er 
foretatt, skal avlesningen av kilometerstand for blokk 10.2 fra siste 
tilgjengelig kortinnsetting forut for nevnte dag benyttes.
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10.3. Aktivitet

 Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet, mannskapsstatus 
(mannskapspiktogram dersom FLERE FØRERE, tomt dersom ÉN 
FØRER)

A ÷ hh:mm hhhmm  

10.3a. Særlige forhold. Tidspunkt for innlegging, piktogram (eller 
piktogramkombinasjon) for særlige forhold.

hh:mm - - - pppp - - -

10.4. Uttak av kort eller slutt på «intet kort»-periode 

 Kjøretøyets kilometerstand ved uttak av kortet eller ved slutten på «intet 
kort»-perioden, og tilbakelagt strekning siden innsetting, eller siden 
starten på «intet kort»-perioden.

x xxx xxx km; x xxx km

11. Døgnsammendrag

Blokkidentifikator - - - - - - - - - - -  -  - - - - -  - - - - -

11.1. Kjøretøyenhetens sammendrag av perioder uten kort i førerens kortleseråpning

 Blokkidentifikator 1    - - -

11.2. Kjøretøyenhetens sammendrag av perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning

 Blokkidentifikator 2   - - -

11.3. Kjøretøyenhetens døgnsammendrag for hver fører 

 Postidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

 Førers etternavn  Etternavn __________________

 Førers fornavn Fornavn______________________

 Identifikasjon av sjåførkort Kortidentifikasjon _____________

11.4. Innlegging av sted der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter

pi = piktogram for sted for start/slutt, klokkeslett, stat, region pihh:mm Cou Reg

Kilometerstand x xxx xxx km

11.5. Totalverdier for aktivitet (fra et kort)

Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning  hhhmm x xxx km

Samlet varighet av arbeid og rådighet  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av hvile og ukjent  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av mannskapsaktiviteter   hhhmm
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11.6. Totalverdier for aktivitet (perioder uten kort i førerens kortleseråpning)

Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning  hhhmm x xxx km

Samlet varighet av arbeid og rådighet  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av hvile  hhhmm

11.7. Totalverdier for aktivitet (perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning)

Samlet varighet av arbeid og rådighet  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av hvile  hhhmm

11.8. Totalverdier for aktivitet (per fører, begge kortleseråpninger medregnet)

Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning  hhhmm x xxx km

Samlet varighet av arbeid og rådighet  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av hvile  hhhmm

Samlet varighet av mannskapsaktiviteter   hhhmm

Dersom det kreves daglig utskrift for aktuell dag, beregnes opplysningene for døgnsammendraget på grunnlag 
av dataene som er tilgjengelige på utskriftstidspunktet

12. Hendelser og/eller feil som er lagret i et kort

12.1.  Blokkidentifikator for 5 siste «hendelser og feil» fra et kort - - - - - - ------   - - -  - - - - - - - -

12.2.  Blokkidentifikator for alle registrerte «hendelser» i et kort - - - - - - -- - ---  - -  - - - - - - - - -

12.3.  Blokkidentifikator for alle registrerte «feil» i et kort - - - - - - - - -----   -   - - - - - - - - -

12.4. Registrering av hendelser og/eller feil

Postidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

Piktogram for hendelser/feil, formålet med posten, startdato og 
-klokkeslett

Pic (p) dd/mm/yyyy hh:mm

Kode for (eventuell) ekstra hendelse/feil, varighet  xx hhhmm

Registreringsmedlemsstat og VRN for kjøretøyet der hendelsen eller 
feilen oppsto

 Nat/VRN___________________

13. Hendelser og/eller feil som er lagret eller som er under registrering i en kjøretøyenhet 

13.1.  Blokkidentifikator for 5 siste «hendelser og feil» fra kjøretøyenheten - - - - - - - ----- -    -  - - -- - - 
-   -

13.2.  Blokkidentifikator for alle «hendelser» som er registrert eller som er under 
registrering i en kjøretøyenhet 

- - - - - - --- ---- -   -  - - - - - - -   -
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13.3.  Blokkidentifikator for alle «feil» som er registrert eller som er under 
registrering i en kjøretøyenhet

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

13.4. Registrering av hendelser og/eller feil

Postidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

Piktogram for hendelser/feil, formålet med posten, startdato og 
-klokkeslett

Pic (p) dd/mm/åååå hh:mm

Eventuell ekstra hendelses-/feilkode, antall tilsvarende hendelser i 
gjeldende døgn, varighet 

 xx (xxx) hhhmm

Angivelse av kortene som er satt inn ved start eller slutt på hendelsen eller 
feilen (opptil 4 linjer uten to gjentakelser av samme kortnumre)

Kortidentifikasjon 

Kortidentifikasjon 

Kortidentifikasjon 

Kortidentifikasjon 

Tilfelle da det ikke var satt inn noe kort  - - -

Formålet med registrering (p) er en numerisk kode som angir grunnen til at hendelsen eller feilen ble registrert, 
kodet i samsvar med dataelementet EventFaultRecordPurpose.

14. Identifikasjon av kjøretøyenhet

Blokkidentifikator - - - - - - - - -----  - - -- - - - - - - - - -

Navn på produsenten av kjøretøyenheten  Navn_______________________

Adressen til produsenten av kjøretøyenheten Adresse______________________

Delenummer for kjøretøyenheten Delenummer__________________

Typegodkjenningsnummer for kjøretøyenheten Godkj_______________________

Serienummer for kjøretøyenheten S/N_________________________

Kjøretøyenhetens produksjonsår ÅÅÅÅ

Versjon av og installasjonsdato for kjøretøyenhetens programvare V xxxx dd/mm/åååå

15. Identifikasjon av føler 

Blokkidentifikator - - - - - - - - ----- -  -  - - - - - - - - - -

Serienummer for føleren   S/N________________________

Typegodkjenningsnummer for føleren Godkj________________________

Dato for første installasjon av føleren dd/mm/åååå»

10.2.  Avsnitt 3.1 «Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort» skal lyde:
«3.1.  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort
PRT_007  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort skal være i samsvar med følgende format:

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet

2 Type utskrift

3
Identifikasjon av kontrolløren (dersom det er satt inn et kontrollkort i 
kjøretøyenheten)

3 Identifikasjon av føreren (fra kortet som er omfattet av utskriften)

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra)
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5 Identifikasjon av kjøretøyenheten (kjøretøyenheten som utskriften tas fra)

6 Siste kalibrering av denne kjøretøyenheten

7 Siste kontroll av den kontrollerte føreren

8 Skilletegn for føreraktiviteter

8a Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen 

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

Føreraktiviteter i kronologisk rekkefølge

11 Skilletegn for døgnsammendrag

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge

11.5 Totalverdier for aktiviteter

12.1 Skilletegn for hendelser eller feil fra kort

12.4 Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret i kortet)

13.1 Skilletegn for hendelser eller feil fra kjøretøyenhet

13.4
Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret eller i ferd 
med å bli registrert i kjøretøyenheten)

21.1 Kontrollsted

21.2 Kontrollørens underskrift

21.5 Førerens underskrift»

10.3.  Avsnitt 3.2 «Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet» skal lyde:

«Avsnitt 3.2. Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet

PRT_008  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet skal være i samsvar med følgende format:

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet

2 Type utskrift

3 Identifikasjon av kortinnehaveren (for alle kort som er satt inn i 
kjøretøyenheten)

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra)

5 Identifikasjon av kjøretøyenheten (kjøretøyenheten som utskriften tas fra)

6 Siste kalibrering av denne kjøretøyenheten

7 Siste kontroll av denne fartsskriveren

9 Skilletegn for føreraktiviteter

10 Skilletegn for førerens kortleseråpning (kortleseråpning 1)

10a. Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 
10.4

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (førerens kortleseråpning)
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10 Skilletegn for annenførerens kortleseråpning (kortleseråpning 2)

10a Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 
10.4

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (annenførerens kortleseråpning)

11 Skilletegn for døgnsammendrag

11.1 Sammendrag av perioder uten kort i førerens kortleseråpning

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge

11.6 Totalverdier for aktiviteter

11.2 Sammendrag av perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge

11.8 Totalverdier for aktiviteter

11.3 Sammendrag av føreraktiviteter, begge kortleseråpninger medregnet

11.4 Steder innlagt av denne føreren i kronologisk rekkefølge

11.7 Totalverdier for aktiviteter for denne føreren

13.1 Skilletegn for hendelser og feil

13.4 Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret eller i ferd 
med å bli registrert i kjøretøyenheten)

21.1 Kontrollsted

21.2 Kontrollørens underskrift

21.3 Fra kl. (plass der en fører uten kort kan angi aktuelle perioder)

21.4 Til kl. (perioder som gjelder sjåføren selv)

21.5 Førerens underskrift»

11. ENDRINGER I TILLEGG 7 (PROTOKOLLER FOR DATAOVERFØRING)

11.1.  Fotnoten i avsnitt 2.1. i tilknytning til framgangsmåte for overføring skal lyde:

«1)  Det innsatte kortet vil utløse de nødvendige tilgangsrettighetene til overføringsfunksjonen og til dataene. 
Det skal imidlertid være mulig å overføre data fra et sjåførkort som er satt inn i en av kjøretøyenhetens 
kortleseråpninger når det ikke befinner seg noe kort i den andre kortleseråpningen.»

12. ENDRINGER I TILLEGG 9 (TYPEGODKJENNING — LISTE OVER MINSTEKRAV TIL 
PRØVINGER)

12.1.  I kapittel I tilføyes følgende ISO-standard i første ledd:

«1.2.  Referanser

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

12.2.  I kapittel II FUNKSJONSPRØVINGER AV KJØRETØYENHETEN tilføyes følgende nye krav i avsnitt 3 om de 
funksjonsprøvingene som skal utføres:

«3.36.  Grensesnitt for bevegelsesføler, tilknyttede krav: 001a, 099»
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12.3.  I kapittel II tilføyes følgende nye krav:

 «Funksjonsprøving (kjøretøyenhet)

3.37.  Kontroller at kjøretøyenheten påviser, registrerer og lagrer den eller de hendelsen(e) og/eller feilen(e) som 
er definert av produsenten av kjøretøyenheten, når en tilkoplet bevegelsesføler reagerer på magnetfelter 
som forstyrrer påvisning av kjøretøyets bevegelse, krav 161a.»

12.4.  I kapittel III tilføyes følgende nye krav:

Funksjonsprøving (bevegelsesføler)

«3.5.  Kontroller at bevegelsesføleren ikke påvirkes av magnetfelt. Alternativt kan det kontrolleres at 
bevegelsesføleren reagerer på magnetfelter som påvirker påvisning av kjøretøyets bevegelse slik at en 
tilkoplet kjøretøyenhet kan påvise, registrere og lagre feil ved føler, tilknyttet krav 161a.»

12.5.  I kapittel III FUNKSJONSPRØVINGER FOR BEVEGELSESFØLER tilføyes følgende krav i avsnitt 3 om de 
funksjonsprøvingene som skal utføres:

«3.4.  Grensesnitt for kjøretøyenhet, krav 001a»

13. ENDRINGER I TILLEGG 12 (OVERGANGSSTYKKE FOR KJØRETØYER AV TYPE M1 OG N1)

I kapittel VII avsnitt 7.2. tilføyes følgende nye krav:

«3.3.  Kontroller at overgangsstykket ikke påvirkes av magnetfelter. Alternativt kan det kontrolleres at 
overgangsstykket reagerer på magnetfelter som påvirker påvisning av kjøretøyets bevegelse slik at en 
tilkoplet kjøretøyenhet kan påvise, registrere og lagre feil ved føler, tilknyttet krav 161a.»

_____________________


