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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/548 

av 23. mars 2017 

om fastsettelse av et standardskjema for den skriftlige erklæringen om fjerning av eller brudd på en 

fartsskriverforsegling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen 

veitransport(1), særlig artikkel 22 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 165/2014 fastsettes administrative og tekniske krav til konstruksjon, installering, bruk, prøving 

og kontroll av fartsskrivere som brukes i veitransport. 

2) Artikkel 22 nr. 5 i forordning (EU) nr. 165/2014 fastsetter at i tilfeller der en forsegling fjernes eller brytes med henblikk 

på reparasjon eller endring av et kjøretøy, skal det om bord i kjøretøyet oppbevares en skriftlig erklæring som angir 

datoen og tidspunktet da forseglingen ble brutt, og begrunnelsen for at forseglingen ble fjernet. 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 165/2014 skal Kommisjonen utarbeide et standardskjema for den skriftlige 

erklæringen. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for veitransport — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Den ansatte ved et verksted som har fjernet eller brutt en fartsskriverforsegling på grunn av en reparasjon eller endring av et 

kjøretøy, som nevnt i artikkel 22 nr. 5 i forordning (EU) nr. 165/2014, skal fylle ut, undertegne og stemple en skriftlig erklæring 

med opplysninger som fastsatt i vedlegget til denne forordning. Originalen av den skriftlige erklæringen skal oppbevares om 

bord i kjøretøyet, og en stemplet kopi skal oppbevares i verkstedet der forseglingen ble fjernet eller brutt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 24.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 47. 

(1) EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 23. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Skriftlig erklæring om fjerning av eller brudd på en fartsskriverforsegling 

 1. Kjøretøyets registreringsnummer 

 2. Kjøretøyets understellsnummer 

 3. Førerens navn 

 4. Gods- eller persontransportørens fellesskapslisens(1) 

 5. Verkstedets navn 

 6. Verkstedets adresse 

 7. Verkstedets identifikasjonsnummer 

 8. Navnet på den ansatte som har fjernet forseglingen 

 9. Nummeret på forseglingen som er fjernet 

10. Dato og klokkeslett da forseglingen ble fjernet 

11. Årsak(er) til fjerningen 

12. Merknader 

 

Sted og dato 

Den ansattes underskrift Førerens underskrift 

 __________  

  

(1) I henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den 

internasjonale marknaden for godstransport på veg (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72) eller artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning 

1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss og om 

endring av forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88), dersom det er relevant. 


