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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/502 

av 28. februar 2018 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/799 med  

hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installering, drift og reparasjon av  

fartsskrivere og deres komponenter(*) 

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(1), særlig artikkel 11 og artikkel 12 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 165/2014 er det innført smarte fartsskrivere, dvs. annengenerasjons digitale fartsskrivere, som 

er tilknyttet det globale satellittnavigasjonssystemet (heretter kalt «GNSS») og omfatter en kommunikasjonsinnretning 

for tidlig fjernpåvisning og et valgfritt grensesnitt mot intelligente transportsystemer. 

2) De tekniske kravene til konstruksjon, prøving, installering, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres komponenter er 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799(2). 

3) I samsvar med artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EU) nr. 165/2014 skal fartsskrivere som installeres i kjøretøyer som 

registreres for første gang på eller etter 15. juni 2019, være smarte fartsskrivere. Gjennomføringsforordning (EU) 

2016/799 bør derfor endres, slik at de tekniske bestemmelsene som er fastsatt i beslutningen, får anvendelse fra denne 

datoen. 

4) For å oppfylle kravene i artikkel 8 i forordning (EU) nr. 165/2014, som fastsetter at kjøretøyets posisjon skal registreres 

hver tredje time av den sammenlagte kjøretiden, bør gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 derfor endres slik at 

opplysninger om kjøretøyets posisjon kan lagres med tretimers intervaller ved hjelp av en måleparameter som ikke kan 

tilbakestilles, og slik at forveksling med «kontinuerlig kjøretid», som er en målparameter med en annen funksjon, 

unngås. 

5) Kjøretøyenheten kan være én enkelt enhet eller flere enheter fordelt i kjøretøyet. GNSS-utstyret og DSRC-utstyret 

(Dedicated Short Range Communication) kan derfor være i eller utenfor kjøretøyenhetens hoveddel. Når de er eksterne, 

bør det være mulig å typegodkjenne utstyrsdelene og kjøretøyenhetens hoveddel som deler, for å tilpasse 

typegodkjenningsprosessen for den smarte fartsskriveren til markedets behov. 

6) Reglene for lagring av tidskonflikthendelser og tidsjusteringer må endres for å skille mellom automatiske tidsjusteringer 

som utløses som følge av et mulig forsøk på inngrep eller funksjonssvikt i fartsskriveren, og tidsjusteringer som har 

andre årsaker, for eksempel vedlikehold. 

7) Dataidentifikatorene bør kunne skille mellom data som lastes ned fra en smart fartsskriver, og data som lastes ned fra en 

fartsskriver av en tidligere generasjon.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 28.3.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 165/2014 med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres 

komponenter (EUT L 139 av 26.5.2016, s. 1). 
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8) Foretakskortets gyldighetstid må forlenges fra 2 til 5 år for å bringe den i samsvar med sjåførkortets gyldighetstid. 

9) Beskrivelsen av visse feil og hendelser, valideringen av registrering av steder der daglige arbeidsperioder påbegynnes 

og/eller avsluttes, bruken av førerens samtykke mht. ITS-grensesnitt (Intelligent Transport System) når det gjelder data 

som overføres av kjøretøyenheten gjennom kjøretøyets nett og andre tekniske spørsmål bør presiseres. 

10) For å sikre at sertifiseringen av fartsskriverens forseglinger er à jour, må de tilpasses til den nye sikkerhetsstandarden for 

mekaniske forseglinger som brukes på fartsskrivere. 

11) Denne forordning omhandler konstruksjon, prøving, installering og drift av systemer som også består av radioutstyr som 

reguleres av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(1). Nevnte direktiv regulerer omsetning og ibruktaking av 

elektronisk og elektrisk utstyr som bruker radiobølger til kommunikasjon og/eller radiobestemmelse på horisontalt plan, 

særlig med hensyn til elektrisk sikkerhet, kompatibilitet med andre systemer, tilgang til radiospektrum, tilgang til 

nødmeldingstjenester og/eller eventuelle ytterligere delegerte bestemmelser. For å sikre effektiv bruk av radiospektrum, 

for å unngå skadelig radiointerferens, for å sikre radioutstyrets sikkerhet og elektromagnetiske kompatibilitet og for å 

oppfylle eventuelle andre særskilte delegerte krav bør denne forordning ikke berøre nevnte direktiv. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 42 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 165/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2. Konstruksjon, prøving, installering, inspeksjon, drift og reparasjon av smarte fartsskrivere og deres komponenter 

skal oppfylle de tekniske kravene i vedlegg IC til denne forordning. 

3. Andre fartsskrivere enn smarte fartsskrivere skal med hensyn til konstruksjon, prøving, installering, inspeksjon, 

drift og reparasjon fortsatt oppfylle kravene i enten vedlegg I til forordning (EU) nr. 165/2014 eller vedlegg IB til 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(*), etter hva som er relevant. 

  

(*) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 

31.12.1985, s. 8).» 

b) Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5. Denne forordning berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning 

om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 

22.5.2014, s. 62).» 

2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Definisjon 3) skal lyde: 

«3) «opplysningsmappe» hele saksmappen, i elektronisk format eller på papir, som inneholder alle opplysninger som 

produsenten eller dennes representant har levert til typegodkjenningsmyndigheten med sikte på typegodkjenning 

av en fartsskriver eller en tilhørende komponent, herunder sertifikatene som er nevnt i artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 165/2014, resultatene av prøvingene som er definert i vedlegg IC til denne forordning, og 

tegninger, fotografier og andre relevante dokumenter,» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 
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b) Definisjon 7) skal lyde: 

«7) «smart fartsskriver» eller «annengenerasjons fartsskriver» en digital fartsskriver i samsvar med artikkel 8, 9 og 10 

i forordning (EU) nr. 165/2014 og vedlegg IC til denne forordning,» 

c) Definisjon 8) skal lyde: 

«8) «fartsskriverkomponent» et av følgende elementer: kjøretøyenheten, bevegelsesføleren, diagramskiven, eksternt 

GNSS-utstyr eller den eksterne innretningen for tidlig fjernpåvisning,» 

d) Følgende definisjon 10) tilføyes: 

«10) «kjøretøyenhet» fartsskriveren unntatt bevegelsesføleren og forbindelsesledningene til bevegelsesføleren. 

Dette kan være én enkelt enhet eller flere enheter som er fordelt i kjøretøyet og omfatter en prosessorenhet, et 

dataminne, en funksjon for tidsmåling, to grensesnittenheter for smartkort for fører og annenfører, en skriver, en 

skjerm, kontakter og utstyr til innlegging av brukerdata, en GNSS-mottaker og en innretning for fjernkom-

munikasjon. 

Kjøretøyenheten kan bestå av følgende komponenter som omfattes av typegodkjenning: 

— Kjøretøyenhet, som enkeltkomponent (herunder GNSS-mottaker og fjernkommunikasjonsutstyr). 

— Kjøretøyenhetens hoveddel (herunder fjernkommunikasjonsutstyr) og eksternt GNSS-utstyr. 

— Kjøretøyenhetens hoveddel (herunder GNSS-mottaker) og eksternt fjernkommunikasjonsutstyr. 

— Kjøretøyenhetens hoveddel, eksternt GNSS-utstyr og eksternt fjernkommunikasjonsutstyr. 

Dersom kjøretøyenheten består av flere enheter fordelt i kjøretøyet, er kjøretøyenhetens hoveddel den enheten 

som inneholder prosessorenheten, dataminnet og tidsmålingsfunksjonen. 

«Kjøretøyenhet (VU)» kan betegne «kjøretøyenhet» eller «kjøretøyenhetens hoveddel». 

3) I artikkel 6 skal tredje ledd lyde: 

«Vedlegg IC får imidlertid anvendelse fra 15. juni 2019, med unntak av tillegg 16 som får anvendelse fra 2. mars 2016.» 

4) Vedlegg IC endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

5) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 28. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg IC til forordning (EU) 2016/799 gjøres følgende endringer: 

 1) I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.12.5 skal lyde: 

«3.12.5 Steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og slutter, og/eller der tre timers akkumulert 

kjøretid er nådd» 

b) Nr. 4.5.3.2.16 skal lyde: 

«4.5.3.2.16 Data om de stedene der tre timers akkumulert kjøretid er nådd» 

c) Nr. 4.5.4.2.14 skal lyde: 

«4.5.4.2.14 Data om de stedene der tre timers akkumulert kjøretid er nådd» 

d) Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2 Kontroll av nye eller reparerte komponenter» 

 2) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Definisjon ll) skal lyde: 

«ll) «innretning for fjernkommunikasjon» eller «innretning for tidlig fjernpåvisning» 

det utstyret i kjøretøyenheten som brukes til å foreta målrettet kontroll ved veien,» 

b) Definisjon tt) skal lyde: 

«tt) «tidsjustering» 

en justering av aktuell tid; denne justeringen kan være automatisk med jevne mellomrom, idet tiden fra GNSS-

mottakeren brukes som referanse, eller utføres i kalibreringsmodus,» 

c) I definisjon yy) skal første strekpunkt lyde: 

«— installeres og brukes bare i kjøretøyer i gruppe M1 og N1 (som definert i vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF(*), som sist endret),» 

d) Ny definisjon fff) skal lyde: 

«fff) «akkumulert kjøretid» 

en verdi som representerer det samlede akkumulerte antallet minutters kjøring med et bestemt kjøretøy. 

Verdien for akkumulert kjøretid er en fortløpende telling av alle minutter som anses som KJØRING av 

fartsskriverens kjørevirksomhetsfunksjon og kan brukes bare til å utløse registrering av kjøretøyets posisjon 

hver gang et multiplum av tre timers akkumulert kjøretid nås. Akkumuleringen begynner når fartsskriveren 

aktiveres. Den påvirkes ikke av eventuelle andre forhold som f.eks. «utenfor intervall» eller «overfart med 

ferge / transport med tog». 

Verdien for akkumulert kjøretid verdi er ikke ment å vises, skrives ut eller overføres.»  
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 3) I nr. 2.3 skal siste strekpunkt i punkt 13) lyde: 

«— Kjøretøyenhetene har en gyldighetstid for normal drift på 15 år regnet fra gyldighetsdatoen for kjøretøyenhetens 

sertifikater, men kjøretøyenhetene kan brukes i ytterligere tre måneder, utelukkende for overføring av data.» 

 4) I nr. 2.4 skal første ledd lyde: 

Målet med systemsikkerheten er å beskytte minnet på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til og manipulere 

data, og slik at eventuelle forsøk på dette oppdages, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som utveksles mellom 

bevegelsesføleren og kjøretøyenheten, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som utveksles mellom fartsskriveren og 

fartsskriverkortene, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som utveksles mellom kjøretøyenheten og eventuelt 

eksternt GNSS-utstyr, å beskytte fortroligheten, integriteten og autentisiteten til data som utveksles ved kommunikasjon for 

tidlig fjernpåvisning for kontrollformål og å verifisere de overførte dataenes integritet og autentisitet.» 

 5) I nr. 3.2 punkt 27) skal annet strekpunkt lyde: 

«— posisjoner der den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer,» 

 6) I nr. 3.4 skal punkt 49) lyde: 

«49) Den første endringen i aktivitet til PAUSE/HVILE eller TILGJENGELIGHET 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).» 

 7) I nr. 3.6.1 skal punkt 59) lyde: 

«59) Føreren skal deretter legge inn gjeldende sted for kjøretøyet, som skal anses som en midlertidig innlegging. 

Under følgende forhold valideres (dvs. overskrives ikke lenger) den midlertidige innleggingen som ble gjort ved 

siste uttak av kortet: 

— Innlegging av et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden begynner ved manuell innlegging i henhold til krav 

61). 

— Neste innlegging av et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden begynner, dersom kortinnehaveren ikke 

legger inn noe sted der arbeidstiden begynner eller slutter ved manuell innlegging i henhold til krav 61). 

Under følgende forhold overskrives den midlertidige innleggingen som ble gjort ved siste uttak av kortet, og den 

nye verdien valideres: 

— Neste innlegging av et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden slutter, dersom kortinnehaveren ikke legger 

inn noe sted der arbeidstiden begynner eller slutter ved manuell innlegging i henhold til krav 61).» 

 8) I nr. 3.6.2 skal sjette og sjuende strekpunkt lyde: 

«— et sted der en tidligere daglig arbeidstid ble avsluttet, knyttet til relevant klokkeslett (overskriver og validerer da det 

som ble lagt inn ved siste uttak av kortet), 

— et sted der aktuell daglig arbeidstid begynner, knyttet til relevant klokkeslett (validerer da en midlertidig innlegging 

gjort ved siste uttak av kortet).» 
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 9) Nr. 3.9.15 skal lyde: 

«3.9.15 Hendelsen «Tidskonflikt» 

86) Denne hendelsen skal, unntatt i kalibreringsmodus, utløses dersom kjøretøyenheten påviser et avvik på 

mer enn ett minutt mellom tiden i kjøretøyenhetens funksjon for tidsmåling og tiden som kommer fra 

GNSS-mottakeren. Denne hendelsen registreres sammen med den interne klokkeverdien i kjøretøyenheten 

og kommer sammen med en automatisk tidsjustering. Etter at en tidskonflikthendelse er utløst, vil 

kjøretøyenheten ikke generere andre tidskonflikthendelser de neste tolv timene. Denne hendelsen skal ikke 

utløses dersom GNSS-mottakeren ikke har kunnet påvise noe gyldig GNSS-signal i løpet av de siste  

30 dagene eller lenger.» 

10) I nr. 3.9.17 skal nytt strekpunkt lyde: 

«— ITS-grensesnittfeil (dersom relevant).» 

11) I nr. 3.10 gjøres følgende endringer: 

 i) Teksten før tabellen i punkt 89) skal lyde: 

«Fartsskriveren skal påvise feil gjennom egenprøving og integrert prøving, i samsvar med følgende tabell:» 

ii) Følgende rad tilføyes i tabellen: 

«ITS-grensesnittet (valgfritt) Korrekt drift»  

12) I nr. 3.12 skal annet strekpunkt lyde: 

«— defineres gjennomsnittlig antall posisjoner per dag som minst seks posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner, 

seks posisjoner der akkumulert kjøretid når et multiplum av tre timer, og seks posisjoner der den daglige arbeidstiden 

slutter, slik at «365 dager» omfatter minst 6570 posisjoner,» 

13) I nr. 3.12.5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften og punkt 108) skal lyde: 

«3.12.5 Steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og slutter, og/eller der tre timers akkumulert 

kjøretid er nådd 

108) Fartsskriveren skal registrere og lagre følgende i minnet: 

— Steder og posisjoner der føreren og/eller annenføreren begynner sin daglige arbeidstid. 

— Posisjoner der den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

— Steder og posisjoner der føreren og/eller annenføreren avslutter sin daglige arbeidstid.» 

b) I punkt 110) skal fjerde strekpunkt lyde: 

«— type innlegging (start, slutt eller 3 timers akkumulert kjøretid),»  
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c) Punkt 111) skal lyde: 

«111) Minnet skal kunne lagre steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og slutter, og/eller der tre 

timers akkumulert kjøretid er nådd, i minst 365 dager.» 

14) I nr. 3.12.7 skal punkt 116) lyde: 

«116) Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet kjøretøyets umiddelbare hastighet med tilsvarende dato og 

klokkeslett for hvert sekund i minst de siste 24 timene som kjøretøyet har vært i bevegelse.» 

15) I tabellen i nr. 3.12.8 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende post innsettes mellom postene «Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren» og «Feil i 

bevegelsesdata»: 

«Feil ved kommunikasjon med 

eksternt GNSS-utstyr 

— 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, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens 

start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme 

dag» 

b) Posten «Tidskonflikt» skal lyde: 

«Tidskonflikt — den alvorligste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har forekommet 

(dvs. med størst forskjellen mellom 

fartsskriverens dato og klokkeslett og 

GNSS-dato og -klokkeslett) 

— de 5 alvorligste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— fartsskriverens dato og klokkeslett 

— GNSS-dato og -klokkeslett 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens 

start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme 

dag» 

16) I nr. 3.20 skal punkt 200) lyde: 

«200) Fartsskriveren kan også utstyres med standardiserte grensesnitt, slik at dataene som registreres eller genereres av 

fartsskriveren, kan brukes i driftsmodus eller kalibreringsmodus av en ekstern enhet. 

I tillegg 13 er valgfritt ITS-grensesnitt angitt og standardisert. Andre kjøretøyenhetsgrensesnitt kan eksistere 

sammen, forutsatt at de fullt ut oppfyller kravene i tillegg 13 med hensyn til minimumslisten for data, sikkerhet og 

førersamtykke. 

Samtykke fra føreren gjelder ikke for dataene som oversendes av fartsskriveren til kjøretøyets nett. Dersom 

personopplysninger som mates inn i kjøretøyets nett, viderebehandles utenfor kjøretøyets nett, er det kjøretøy-

produsentens ansvar at personopplysningene behandles i samsvar med forordning (EU) 2016/679 («generell 

personvernforordning»). 

Samtykke fra føreren gjelder heller ikke for fartsskriverdata som overføres til et eksternt selskap (krav 193), 

ettersom dette scenarioet overvåkes av foretakskort tilgangsrettighet. 
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Følgende krav får anvendelse på ITS-data som gjøres tilgjengelige gjennom dette grensesnittet: 

— Disse dataene er et sett av utvalgte eksisterende data fra fartsskriverens dataordliste (tillegg 1). 

— Et delsett av disse utvalgte dataene er merket «personopplysninger». 

— Delsettet av «personopplysninger» er tilgjengelig bare dersom kontrollerbart samtykke fra føreren som godtar 

at vedkommendes personopplysninger kan gå ut fra kjøretøyets nett, er aktivert. 

— Når som helst kan samtykke fra føreren aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av kommandoer i menyen, 

forutsatt at sjåførkortet er satt inn. 

— Settet og delsettet av data vil bli kringkastet via trådløs Bluetooth-protokoll i alle retninger fra kjøretøyets 

førerhus, med en oppdateringshyppighet på ett minutt. 

— Paringen mellom den eksterne enheten og ITS-grensesnittet skal være beskyttet med en egen og tilfeldig valgt 

PIN-kode på minst fire sifre som registreres i hver enkelt kjøretøyenhet og er tilgjengelig via dennes skjerm. 

— Forekomsten av ITS-grensesnittet skal under ingen omstendigheter forstyrre eller påvirke kjøretøyenhetens 

korrekte funksjon og sikkerhet. 

I tillegg til settet med utvalgte eksisterende data, som anses som minimumslisten, kan andre data også sendes ut, 

forutsatt at de ikke kan anses som personopplysninger. 

Fartsskriveren skal kunne kommunisere status for samtykke fra føreren til andre plattformer i kjøretøyets nett. 

Når tenningen på kjøretøyet er slått på, skal disse dataene kringkastes til enhver tid.» 

17) I nr. 3.23 skal punkt 211) lyde: 

«211) Tidsinnstillingen av kjøretøyenhetens interne klokke skal justeres automatisk hver 12. time. Dersom denne 

justeringen ikke er mulig fordi det ikke foreligger noe GNSS-signal, skal tidsinnstillingen skje så snart 

kjøretøyenheten kan få tilgang til en gyldig tidsverdi fra GNSS-mottakeren, i samsvar med kjøretøyets 

tenningsforhold. Tidsreferansen for den automatiske tidsinnstillingen av kjøretøyenhetens interne klokke skal utledes 

fra GNSS-mottakeren.» 

18) I nr. 3.26 skal punkt 225) og 226) lyde: 

«225) På hver enkelt av fartsskriverens komponenter skal det være festet en merkeplate med følgende opplysninger: 

— Produsentens navn og adresse. 

— Produsentens delenummer og produksjonsår. 

— Serienummer. 

— Typegodkjenningsmerke.  
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226) Når det ikke er tilstrekkelig plass til å vise alle ovennevnte opplysninger, skal merkeplaten minst vise produsentens 

navn eller logo og delenummeret.» 

19) I nr. 4.1 skal tegningen som tilsvarer forsiden og baksiden av sjåførkortet, erstattes med følgende: 

 

20) I nr. 4.5.3.1.8 punkt 263) skal første strekpunkt lyde: 

«— kortfeil (når kortet er opprinnelsen til feilen),» 

21) I nr. 4.5.3.2.8 punkt 288) skal første strekpunkt lyde: 

«— kortfeil (når kortet er opprinnelsen til feilen),» 

22) Nr. 4.5.3.2.16 skal lyde: 

«4.5.3.2.16 Data om de stedene der tre timers akkumulert kjøretid er nådd 

305) Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kjøretøyets posisjon der et multiplum av tre 

timers akkumulert kjøretid nås: 

— Dato og klokkeslett da den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

— Kjøretøyets posisjon. 

— GNSS-nøyaktighet, dato og klokkeslett da posisjonen ble fastslått. 

— Kjøretøyets kilometerstand. 

306) Sjåførkortet skal kunne lagre minst 252 slike poster.» 

23) Nr. 4.5.4.2.14 skal lyde: 

«4.5.4.2.14 Data om de stedene der tre timers akkumulert kjøretid er nådd 

353) Verkstedkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kjøretøyets posisjon der et multiplum av tre 

timers akkumulert kjøretid nås: 

— Dato og klokkeslett da den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

FORSIDE BAKSIDE 
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— Kjøretøyets posisjon. 

— GNSS-nøyaktighet, dato og klokkeslett da posisjonen ble fastslått. 

— Kjøretøyets kilometerstand. 

354) Verkstedkortet skal kunne lagre minst 18 slike poster.» 

24) I nr. 5.2 skal punkt 396) lyde: 

«396) Platen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

— Den godkjente installatørens eller det godkjente verkstedets navn, adresse eller firma. 

— Kjøretøyets kilometerfaktor, uttrykt som «w = … imp/km», 

— Fartsskriverens konstant, uttrykt som «k = … imp/km». 

— Dekkenes rulleomkrets, uttrykt som «l = … mm». 

— Dekkdimensjon. 

— Dato for måling av kjøretøyets kilometerfaktor og dekkenes rulleomkrets. 

— Kjøretøyets understellsnummer. 

— Forekomst (eller ikke) av eksternt GNSS-utstyr. 

— Det eksterne GNSS-utstyrets serienummer (ev.). 

— Serienummeret til innretningen for fjernkommunikasjon (ev.). 

— Serienummeret til alle intakte forseglinger. 

— Del av kjøretøyet der adapteren eventuelt er installert. 

— Del av kjøretøyet der bevegelsesføleren er installert, dersom den ikke er koplet til girkassen eller det ikke 

brukes en adapter. 

— En beskrivelse av fargen på kabelen mellom adapteren og den delen av kjøretøyet som forsyner adapteren 

med impulser. 

— Serienummeret til adapterens innebygde bevegelsesføler.» 

25) I nr. 5.3 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt punkt 398a) innsettes etter punkt 398): 

«398a) Forseglingene som er nevnt ovenfor, skal sertifiseres i samsvar med standarden EN 16882:2016.»  
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b) I punkt 401) skal annet ledd lyde: 

«Dette entydige identifikasjonsnummeret defineres slik: MMNNNNNNNN med merking som ikke kan fjernes, der 

MM er entydig identifikasjon av produsenten (databaseregistrering som forvaltes av EF), og der NNNNNNNN er et 

alfanumerisk forseglingsnummer som er entydig for produsenten.» 

c) Punkt 403) skal lyde: 

«403) Produsenter av forseglinger skal registreres i en egen database når de får en forseglingsmodell sertifisert i 

henhold til EN 16882:2016, og skal offentliggjøre identifikasjonsnumrene til sine forseglinger ved en 

framgangsmåte som skal fastsettes av Europakommisjonen.» 

d) Punkt 404) skal lyde: 

«404) Godkjente verksteder og kjøretøyprodusenter skal, innenfor rammen av forordning (EF) nr. 165/2014, bare 

bruke forseglinger sertifisert i henhold til EN 16882:2016 fra de produsentene av forseglinger som er oppført i 

databasen nevnt ovenfor.» 

26) Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2 Kontroll av nye eller reparerte komponenter 

407) Hver enkelt innretning, ny eller reparert, skal kontrolleres for å sikre at den fungerer korrekt og at dens 

avleste og registrerte verdier ligger innenfor grensene fastsatt i kapittel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3.» 

27) I nr. 6.3 skal punkt 408) lyde: 

«408) Ved montering i et kjøretøy skal hele installasjonen (herunder fartsskriveren) være i samsvar med bestemmelsene 

om største tillatte avvik i kapittel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3. Hele anlegget skal forsegles i samsvar med kapittel 5.3, 

og det skal omfatte en kalibrering.» 

28) I nr. 8.1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 8.1 skal innledningsteksten før punkt 425) lyde: 

I dette kapittel menes med «fartsskriver» fartsskriveren eller dens komponenter. Det kreves ingen typegodkjenning av 

kabelen/kablene som forbinder bevegelsesføleren med kjøretøyenheten, det eksterne GNSS-utstyret med kjøretøyenheten 

eller den eksterne innretningen for fjernkommunikasjon med kjøretøyenheten. Papiret som benyttes i fartsskriveren, skal 

anses som en komponent i fartsskriveren. 

Alle produsenter kan be om typegodkjenning av fartsskriverkomponent(er) med enhver annen fartsskriverkomponent, 

forutsatt at hver enkelt komponent oppfyller kravene i dette vedlegg. Alternativt kan produsenter også be om 

typegodkjenning av fartsskrivere. 

Som beskrevet i artikkel 2 definisjon 10 i denne forordning kan kjøretøyenhetene være satt sammen på forskjellige måter. 

Uansett kjøretøyenhetens sammensetning er enhetens eksterne antenne og en eventuell signalfordeler som er koplet til 

GNSS-mottakeren eller innretningen for fjernkommunikasjon, ikke en del av kjøretøyenhetens typegodkjenning.  
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Likevel skal produsenter som har fått typegodkjenning for fartsskriveren, vedlikeholde en offentlig tilgjengelig liste 

over kompatible antenner og signalfordelere til antenner med hver typegodkjent kjøretøyenhet, eksternt GNSS-utstyr 

og ekstern innretning for fjernkommunikasjon.» 

b) Punkt 427) skal lyde: 

«427) Medlemsstatenes typegodkjenningsmyndigheter skal ikke utstede et typegodkjenningsdokument med mindre 

de er i besittelse av 

— et sikkerhetssertifikat (dersom det kreves i dette vedlegg), 

— et funksjonssertifikat 

— og et samvirkingssertifikat (dersom det kreves i dette vedlegg) 

for fartsskriveren eller fartsskriverkortet som søknaden om typegodkjenning gjelder.» 

29) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

 i) Nr. 2.63 skal lyde: 

«2.63. Forbeholdt framtidig bruk» 

 ii) Nr. 2.78 skal lyde: 

«2.78. GNSSAccumulatedDriving» 

 iii) Nr. 2.79 skal lyde: 

«2.79. GNSSAccumulatedDrivingRecord» 

 iv) Nr. 2.111 skal lyde: 

«2.111. NoOfGNSSADRecords» 

 v) Nr. 2.160 skal lyde: 

«2.160. Forbeholdt framtidig bruk» 

 vi) Nr. 2.203 skal lyde: 

«2.203. VuGNSSADRecord» 

 vii) Nr. 2.204 skal lyde: 

«2.204. VuGNSSADRecordArray» 

viii) Nr. 2.230 skal lyde: 

«2.230. Forbeholdt framtidig bruk» 

 ix) Nr. 2.231 skal lyde: 

«2.231. Forbeholdt framtidig bruk»  
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b) I nr. 2 tilføyes følgende tekst før nr. 2.1: 

«For kortdatatyper som brukes for førstegenerasjons og annengenerasjons applikasjoner, er den størrelsen som er 

angitt i dette tillegg, størrelsen for en annengenerasjonsapplikasjon. Størrelsen for førstegenerasjonsapplikasjon antas 

allerede å være kjent av leseren. Kravnumrene i vedlegg IC knyttet til slike datatyper omfatter både førstegenerasjons 

og annengenerasjons applikasjoner.» 

c) Nr. 2.19 skal lyde: 

«2.19. CardEventData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder hendelser knyttet til kortinnehaveren (krav 260 

og 318 i vedlegg IC). 

 

CardEventData er en sekvens av cardEventRecords, ordnet etter stigende verdi på EventFaultType (unntatt 

poster som gjelder forsøk på sikkerhetsbrudd, som er samlet i sekvensens siste gruppe). 

cardEventRecords er et sett med hendelsesposter for en gitt hendelsestype (eller kategori ved hendelser som 

består i forsøk på sikkerhetsbrudd). 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder hendelser knyttet til kortinnehaveren (krav 285 

og 341 i vedlegg IC). 

 

CardEventData er en sekvens av cardEventRecords, ordnet etter stigende verdi på EventFaultType (unntatt 

poster som gjelder forsøk på sikkerhetsbrudd, som er samlet i sekvensens siste gruppe). 

cardEventRecords er et sett med hendelsesposter for en gitt hendelsestype (eller kategori ved hendelser som 

består i forsøk på sikkerhetsbrudd).» 

d) Nr. 2.30 skal lyde: 

«2.30. CardRenewalIndex 

En kortfornyelsesindeks (definisjon i)). 

 

Verditildeling: (Se kapittel 7 i dette vedlegg.) 

«0» Første utstedelse. 

Rekkefølge for økning: «0, …, 9, A, …, Z»  
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e) I nr. 2.61 skal teksten under overskriften «2. generasjon:» lyde: 

 

I tillegg til førstegenerasjon brukes følgende dataelementer: 

noOfGNSSADRecords er antallet GNSS-poster for akkumulert kjøretid som kortet kan lagre. 

noOfSpecificConditionRecords er antallet poster for særlige forhold som kortet kan lagre. 

noOfCardVehicleUnitRecords er antallet poster for benyttede kjøretøyenheter som kortet kan lagre.» 

f) Nr. 2.63 skal lyde: 

«2.63. Forbeholdt framtidig bruk» 

g) I nr. 2.67 skal teksten under overskriften «2. generasjon:» lyde: 

«De samme verdiene som i førstegenerasjon brukes med følgende tillegg: 

 

Merknad 1: Verdiene for annengenerasjon for platen, adapteren og den eksterne GNSS-tilkoplingen samt verdiene 

for førstegenerasjon av kjøretøyenheten og bevegelsesføleren kan brukes i SealRecord, dersom det er relevant. 

Merknad 2: I feltet CardHolderAuthorisation (CHA) på et annengenerasjonssertifikat skal verdiene (1), (2) og (6) 

forstås som å angi et sertifikat for gjensidig autentisering for den aktuelle utstyrstypen. For å angi det respektive 

sertifikatet for å generere en elektronisk signatur benyttes verdi (17), (18) eller (19).» 
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h) I nr. 2.70 skal teksten under overskriften «2. generasjon:» lyde: 

«2. generasjon: 

 

generelle hendelser 

ingen ytterligere opplysninger 

innsetting av ugyldig kort 

kortkonflikt 

tidsoverlapping 

kjøring uten riktig kort 

innsetting av kort under kjøring 

siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet 

hastighetsoverskridelse 

brudd på strømforsyningen 

feil i bevegelsesdata 

kjøretøybevegelseskonflikt 

tidskonflikt (GNSS kontra kjøretøyenhetens interne klokke) 

feil ved kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon 

mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren 

feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr 

RFU 

 

forsøk på sikkerhetsbrudd knyttet til kjøretøyenhet 

ingen ytterligere opplysninger 

feil ved autentisering av bevegelsesføler 

feil ved autentisering av fartsskriverkort 

uautorisert bytte av bevegelsesføler 

integritetsfeil i innlagte kortdata 

integritetsfeil i lagrede brukerdata 

intern dataoverføringsfeil 

uautorisert åpning av huset 

maskinvaresabotasje 

påvisning av GNSS-manipulering 

feil ved autentisering av eksternt GNSS-utstyr 

sertifikat for eksternt GNSS-utstyr utløpt 

RFU 

 

forsøk på sikkerhetsbrudd knyttet til føler 

ingen ytterligere opplysninger 

autentiseringsfeil 

integritetsfeil i lagrede data 

intern dataoverføringsfeil 

uautorisert åpning av huset 

maskinvaresabotasje 

RFU 

 

feil ved fartsskriver 

ingen ytterligere opplysninger 

intern feil i kjøretøyenhet 

skriverfeil 

visningsfeil 

feil ved overføring 

feil ved føler 

intern GNSS-mottaker 

eksternt GNSS-utstyr 

innretning for fjernkommunikasjon 

ITS-grensesnitt 

RFU 

 

kortfeil 

ingen ytterligere opplysninger 

RFU 

 
RFU 

 
produsentspesifikk» 
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i) Nr. 2.71 skal lyde: 

«2.71. ExtendedSealIdentifier 

2. generasjon: 

Den utvidede identifikatoren for en forsegling identifiserer en forsegling entydig (krav 401 i vedlegg IC ). 

 

manufacturerCode er en kode for produsenten av forseglingen. 

sealIdentifier er en identifikator for forseglingen som er entydig for produsenten.» 

j) Nr. 2.78 og 2.79 skal lyde: 

«2.78. GNSSAccumulatedDriving 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom akkumulert 

kjøretid for føreren når et multiplum av tre timer (krav 306 og 354 i vedlegg IC). 

 

gnssADPointerNewestRecord er indeksen for siste oppdaterte GNSS-post for akkumulert kjøretid. 

Verditildeling er et tall som svarer til telleren i GNSS-posten for akkumulert kjøretid, med startverdi «0» for 

første forekomst av GNSS-posten for akkumulert kjøretid i den aktuelle strukturen. 

gnssAccumulatedDrivingRecords er settet med poster som inneholder datoen og klokkeslettet da akkumulert 

kjøretid når et multiplum av tre timer og opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

2.79. GNSSAccumulatedDrivingRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom akkumulert 

kjøretid for føreren når et multiplum av tre timer (krav 305 og 353 i vedlegg IC). 

 

timeStamp er dato og klokkeslett da den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

gnssPlaceRecord inneholder opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

VehicleOdometerValue er kilometerstand da akkumulert kjøretid når et multiplum av tre timer.»  
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k) Nr. 2.86 skal lyde: 

«2.86. KeyIdentifier 

En entydig identifikator for en offentlig nøkkel for henvisning til og valg av nøkkel. Den identifiserer også 

innehaveren av nøkkelen. 

 

Det første valget er egnet for henvisning til en kjøretøyenhets, et fartsskriverkorts eller eksternt GNSS-utstyrs 

offentlige nøkkel. 

Det andre valget er egnet for henvisning til en kjøretøyenhets offentlige nøkkel (i tilfeller der 

kjøretøyenhetens serienummer ikke er kjent på det tidspunktet sertifikatet genereres). 

Det tredje valget er egnet for henvisning til en medlemsstats offentlige nøkkel.» 

l) Nr. 2.92 skal lyde: 

«2.92. MAC 

2. generasjon: 

En kryptografisk kontrollsum med 8, 12 eller 16 byte som tilsvarer krypteringsprogrammene som er angitt i 

tillegg 11. 

 

m) Nr. 2.111 skal lyde: 

«2.111. NoOfGNSSADRecords 

2. generasjon: 

Antall GNSS-poster for akkumulert kjøretid som kortet kan lagre. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2.» 

n) I nr. 2.120 skal verditildelingen for «16H» lyde: 

« » 

o) Nr. 2.160 skal lyde: 

«2.160. Forbeholdt framtidig bruk»  
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p) Nr. 2.162 skal lyde: 

«2.162. TimeReal 

Kode for et kombinert felt for dato og klokkeslett, der dato og klokkeslett uttrykkes i sekunder siden 00h.00m.00s 

1. januar 1970 UTC. 

 

Verditildeling — Oktettgruppert: Antall sekunder siden midnatt 1. januar 1970 UTC. 

Høyeste mulige verdi for dato/klokkeslett er i året 2106.» 

q) Nr. 2.179 skal lyde: 

«2.179. VuCardRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, om et fartsskriverkort som er brukt (krav 132 i vedlegg IC). 

 

cardNumberAndGenerationInformation er fullt kortnummer og generasjon av kortet som benyttes 

(datatype 2.74). 

cardExtendedSerialNumber som avlest fra filen EF_ICC under kortets masterfil (MF). 

cardStructureVersion som avlest fra filen EF_Application_Identification under DF_Tachograph_G2. 

cardNumber som avlest fra filen EF_Identification under DF_Tachograph_G2.» 

r) Nr. 2.203 og 2.204 skal lyde: 

«2.203. VuGNSSADRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom akkumulert kjøretid 

når et multiplum av tre timer (krav 108 og 110 i vedlegg IC). 

 

timeStamp er dato og klokkeslett da den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

cardNumberAndGenDriverSlot identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i førerens 

kortleseråpning.  
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cardNumberAndGenCodriverSlot identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i annen-

førerens kortleseråpning. 

gnssPlaceRecord inneholder opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

VehicleOdometerValue er kilometerstand da akkumulert kjøretid når et multiplum av tre timer. 

2.204 VuGNSSADRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom akkumulert kjøretid 

når et multiplum av tre timer (krav 108 og 110 i vedlegg IC). 

 

recordType betegner postens type (VuGNSSADRecord). 

Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuGNSSADRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med GNSS-poster for akkumulert kjøretid.» 

s) Nr. 2.230 og 2.231 skal lyde: 

«2.230. Forbeholdt framtidig bruk 

2.231. Forbeholdt framtidig bruk» 

t) I nr. 2.234 skal teksten under overskriften «2. generasjon:» lyde: 

 

I tillegg til førstegenerasjon brukes følgende dataelementer: 

noOfGNSSADRecords er antallet GNSS-poster for akkumulert kjøretid som kortet kan lagre. 
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noOfSpecificConditionRecords er antallet poster for særlige forhold som kortet kan lagre. 

noOfCardVehicleUnitRecords er antallet poster for benyttede kjøretøyenheter som kortet kan lagre.» 

30) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1 tilføyes følgende forkortelser: 

CHA Sertifikatinnehavers autorisasjon (Certificate Holder Authorisation) 

DO Dataobjekt (Data Object)» 

b) I nr. 3.3 gjøres følgende endringer: 

 i) TCS_24 skal lyde: 

«TCS_24 Disse sikkerhetsvilkårene kan knyttes sammen på følgende måter: 

AND: Alle sikkerhetsvilkår skal oppfylles 

OR: Minst ett sikkerhetsvilkår skal oppfylles 

Tilgangsreglene for filsystemet, dvs. for kommandoene SELECT, READ BINARY og UPDATE 

BINARY, er angitt i kapittel 4. Tilgangsreglene for de resterende kommandoene er angitt i tabellene 

nedenfor. Uttrykket «ikke relevant» benyttes dersom det ikke finnes noe krav til støtte for kommandoen. 

I så fall kan det eventuelt finnes støtte for kommandoen, men tilgangsvilkåret er utenfor gyldighets-

området.» 

 ii) I TCS_25 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

EXTERNAL 

AUTHENTICATE 

    

— For 

førstegenerasjons 

autentisering 

ALW ALW ALW ALW 

— For 

annengenerasjons 

autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

IINTERNAL 

AUTHENTICATEe 

ALW PWD ALW ALW 

GENERAL 

AUTHENTICATE 

ALW ALW ALW ALW 

ET CHALLENGE ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

PPROCESS DSRC 

MESSAGE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: COMPUTE 

DIGITAL SIGNATURE 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: HASH Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 
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«Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

PERFORM HASH OF 

FILE 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: VERIFY 

CERTIFICATE 

ALW ALW ALW ALW 

PSO: VERIFY DIGITAL 

SIGNATURE 

Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

VERIFY Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant» 

iii) I TCS_26 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

EXTERNAL 

AUTHENTICATE 

    

— For 

førstegenerasjons 

autentisering 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

— For 

annengenerasjons 

autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

INTERNAL 

AUTHENTICATE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

GENERAL 

AUTHENTICATE 

ALW ALW ALW ALW 

GET CHALLENGE ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

PROCESS DSRC 

MESSAGE 

Ikke relevant ALW ALW Ikke relevant 

PSO: COMPUTE 

DIGITAL SIGNATURE 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: HASH Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

PERFORM HASH of FILE ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: VERIFY 

CERTIFICATE 

ALW ALW ALW ALW 

PSO: VERIFY DIGITAL 

SIGNATURE 

Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

VERIFY Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant» 
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 iv) I TCS_27 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

EXTERNAL 

AUTHENTICATE 

    

— For førstegenera-

sjons autentisering 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

— For annengenera-

sjons autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

INTERNAL 

AUTHENTICATE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

GENERAL 

AUTHENTICATE 

ALW ALW ALW ALW 

GET CHALLENGE ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

PROCESS DSRC 

MESSAGE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: COMPUTE 

DIGITAL SIGNATURE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: HASH Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PERFORM HASH OF 

FILE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: VERIFY 

CERTIFICATE 

ALW ALW ALW ALW 

PSO: VERIFY DIGITAL 

SIGNATURE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

VERIFY Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant» 

c) I nr. 3.4 skal TCS_29 lyde: 

«TCS_29 Statusordene SW1 og SW2 returneres i hver svarmelding og angir behandlingsstatus for kommandoen. 

SW1 SW2 Betydning 

90 00 Normal behandling. 

61 XX Normal behandling. XX = antall svarbyte som er tilgjengelig. 

62 81 Varslingsbehandling. En del av de returnerte dataene kan være skadet. 

63 00 Autentiseringen mislyktes (advarsel). 

63 CX Feil CHV (PIN). Teller for gjenværende forsøk gis ved «X». 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/269 

 

SW1 SW2 Betydning 

64 00 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne uendret. Integritetsfeil. 

65 00 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne endret. 

65 81 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne endret — Minnefeil. 

66 88 Sikkerhetsfeil: feil kryptografisk kontrollsum (under sikker meldingsoverføring) eller 

feil sertifikat (ved verifisering av sertifikat) eller 

feil kryptogram (under ekstern autentisering) eller 

feil signatur (under verifisering av signatur). 
 

67 00 Feil lengde (feil Lc eller Le). 

68 83 Siste kommando i kjeden forventet. 

69 00 Forbudt kommando (intet svar tilgjengelig i T=0). 

69 82 Sikkerhetsstatus ikke oppnådd. 

69 83 Autentiseringsmetode blokkert. 

69 85 Vilkår for bruk ikke oppfylt. 

69 86 Kommando ikke tillatt (ingen aktuell EF). 

69 87 Forventede dataobjekter for sikker meldingsoverføring mangler. 

69 88 Feil dataobjekter for sikker meldingsoverføring. 

6A 80 Feil parametrer i datafeltet. 

6A 82 Fil ikke funnet. 

6A 86 Feil parametrer P1-P2. 

6A 88 Referansedata ikke funnet. 

6B 00 Feil parametrer (differanse utenfor EF). 

6C XX Feil lengde, SW2 angir nøyaktig lengde. Ingen datafelt returneres. 

6D 00 Instruksjonskode støttes ikke eller er ugyldig. 

6E 00 Klasse støttes ikke. 

6F 00 — Andre kontrollfeil. 

Ytterligere statusord som definert i ISO/IEC 7816-4 kan returneres dersom deres atferd ikke nevnes 

uttrykkelig i dette tillegg.  
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For eksempel kan følgende statusord eventuelt returneres: 

6881: Logisk kanal støttes ikke. 

6882: Sikker meldingsoverføring støttes ikke.» 

d) I nr. 3.5.1.1 skal siste strekpunkt i TCS_38 lyde: 

«— Dersom den valgte applikasjonen anses å være skadet (det er funnet en integritetsfeil i filattributtene), returneres 

behandlingsstatusen «6400» eller «6500».» 

e) I nr. 3.5.1.2 skal siste strekpunkt i TCS_41 lyde: 

«— Dersom den valgte filen anses å være skadet (det er funnet en integritetsfeil i filattributtene), returneres 

behandlingsstatusen «6400» eller «6500».» 

f) I nr. 3.5.2.1 skal sjette strekpunkt i TCS_43 lyde: 

«— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, og returnert 

behandlingsstatus er «6400» eller «6500».» 

g) I nr. 3.5.2.1.1 gjøres følgende endringer: 

 i) I TCS_45 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 «81h» TPV: Etikett for data med ordinær verdi 

#2 L «NNh» eller 

«81 NNh» 

LPV: Lengde på returnerte data (=opprinnelige Le). 

L tilsvarer 2 byte dersom LPV > 127 byte. 

#(2+L) - #(1+L+NN) NN «XX..XXh» Ordinær dataverdi 

#(2+L+NN) 1 «99h» Etikett for behandlingsstatus (SW1-SW2) — valgfritt for 

førstegenerasjons sikker meldingsoverføring 

#(3+L+NN) 1 «02h» Lengde for behandlingsstatus — valgfritt for førstegenera-

sjons sikker meldingsoverføring 

#(4+L+NN) – #(5+L+NN) 2 «XX XXh» Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar — 

valgfritt for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring 

#(6+L+NN) 1 «8Eh» TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(7+L+NN) 1 «XXh» LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske 

kontrollsum 

«04h» for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring (se 

tillegg 11 del A) 

«08h», «0Ch» eller «10h» avhengig av AES-nøkkellengde 

for annengenerasjons sikker meldingsoverføring (se tillegg 

11 del B) 
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«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN) M «XX..XXh» Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 «XXXXh» Statusord (SW1, SW2)» 

ii) I TCS_46 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 «87h» TPI CG: Etikett for krypterte data (kryptogram) 

#2 L «MMh» eller 

«81 MMh» 

LPI CG: Lengden på returnerte krypterte data (avviker fra 

kommandoens opprinnelige Le pga. utfylling) 

L tilsvarer 2 byte dersom LPI CG > 127 byte 

#(2+L)-#(1+L+MM) MM «01XX..XXh» Krypterte data: Utfyllingsindikator og kryptogram 

#(2+L+MM) 1 «99h» Etikett for behandlingsstatus (SW1-SW2) — valgfritt for 

førstegenerasjons sikker meldingsoverføring 

#(3+L+MM) 1 «02h» Lengde for behandlingsstatus — valgfritt for førstegenera-

sjons sikker meldingsoverføring 

#(4+L+MM) - #(5+L+MM) 2 «XX XXh» Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar — valg-

fritt for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring 

#(6+L+MM) 1 «8Eh» TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(7+L+MM) 1 «XXh» LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske kontroll-

sum 

«04h» for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring  

(se tillegg 11 del A) 

«08h», «0Ch» eller «10h», avhengig av AES-nøkkel-

lengde for 2. generasjons sikker meldingsoverføring  

(se tillegg 11 del B) 

#(8+L+MM)-

#(7+N+L+MM) 

N «XX..XXh» Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 «XXXXh» Statusord (SW1, SW2)» 

h) I nr. 3.5.2.2 skal sjette strekpunkt i TCS_50 lyde: 

«— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, og returnert 

behandlingsstatus er «6400» eller «6500».» 

i) I nr. 3.5.2.3 gjøres følgende endringer i TCS_52: 

 i) Siste rad i tabellen skal lyde: 

«Le 1 «XXh» Som angitt i ISO/IEC 7816-4» 
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ii) Nytt punktum skal lyde: 

«Ved T = 0 antar kortet at verdien for Le = «00h» dersom ingen sikker meldingsoverføring anvendes. 

Ved T = 1 returneres behandlingsstatus «6700» dersom Le= «01h».» 

j) I nr. 3.5.2.3 skal sjette strekpunkt i TCS_53 lyde: 

«— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, og returnert 

behandlingsstatus er «6400» eller «6500».» 

k) I nr. 3.5.3.2 skal sjette strekpunkt i TCS_63 lyde: 

«— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, og returnert 

behandlingsstatus er «6400» eller «6500».» 

l) I nr. 3.5.5 skal TCS_72 lyde: 

«TCS_72 PIN-koden som legges inn av brukeren, skal være i ASCII-kode og skal utfylles mot høyre av IFD med 

«FFh»-byte til en lengde på 8 byte; se også datatypen WorkshopCardPIN i tillegg 1.» 

m) I nr. 3.5.8 skal TCS_95 lyde: 

«TCS_95 Dersom kommandoen INTERNAL AUTHENTICATE lykkes, slettes den eventuelle aktuelle førstegenera-

sjonsnøkkelen og er ikke lenger tilgjengelig. Tilgang til en ny førstegenerasjons sesjonsnøkkel krever at 

kommandoen EXTERNAL AUTHENTICATE utføres med positivt resultat for førstegenerasjons 

autentiseringsmekanisme. 

Merk: Se tillegg 11 CSM_193 og CSM_195 for annengenerasjons sesjonsnøkler. Dersom det opprettes 

annengenerasjons sesjonsnøkler og fartsskriverkortet mottar APDU for ordinær INTERNAL AUTHEN-

TICATE-kommando, avbrytes annengenerasjons sikker meldingsoverføring og annengenerasjonssesjons-

nøklene ødelegges.» 

n) I nr. 3.5.9 skal TCS_97 lyde: 

«TCS_97 Kommandovarianten for gjensidig autentisering av annengenerasjons kjøreenhetskort kan utføres i MF, 

DF Tachograph og DF Tachograph_G2; se også TCS_34. Dersom kommandoen EXTERNAL AUTHEN-

TICATE for annengenerasjon lykkes, slettes den eventuelle aktuelle førstegenerasjonssesjonsnøkkelen og 

er ikke lenger tilgjengelig. 

Merk: Se tillegg 11 CSM_193 og CSM_195 for annengenerasjons sesjonsnøkler. Dersom det opprettes 

annengenerasjons sesjonsnøkler og fartsskriverkortet mottar APDU for ordinær EXTERNAL AUTHEN-

TICATE-kommando, avbrytes annengenerasjons sikker meldingsoverføring og annengenerasjonssesjons-

nøklene ødelegges.» 
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o) I nr. 3.5.10 tilføyes følgende rad i tabellen i TCS_101: 

«5 + L + 1 1 «00h» Som angitt i ISO/IEC 7816-4» 

p) I nr. 3.5.11.2.3 tilføyes følgende i TCS_114: 

«— Dersom kortets currentAuthenticatedTime er senere enn utløpsdatoen for den valgte offentlige nøkkelen, 

returneres behandlingsstatus «6A88». 

Merk: For MSE: SET AT-kommandoen for autentisering av kjøretøyenheten er nøkkelen det vises til, en offentlig 

VU_MA-nøkkel. Kortet stiller inn den offentlige VU MA-nøkkelen for bruk dersom den er tilgjengelig i minnet, som 

samsvarer med feltet for sertifikatinnehaverreferanse (Certificate Holder Reference, CHR) angitt i kommandoens 

datafelt (kortet kan identifisere offentlige VU_MA-nøkler ved hjelp av sertifikatets CHA-felt). Et kort skal returnere 

«6A 88» på denne kommandoen dersom bare den offentlige VU_Sign-nøkkelen eller ingen offentlig nøkkel for 

kjøretøyenheten er tilgjengelig. Se definisjonen av CHA-feltet i tillegg 11 og datatypen EquipmentType i tillegg 1. 

Tilsvarende gjelder når en MSE: SET DST-kommando som viser til en EQT (dvs. en kjøretøyenhet eller et kort), 

sendes til et kontrollkort, i samsvar med CSM_234, er nøkkelen det vises til alltid en EQT_Sign-nøkkel som skal 

brukes til å verifisere en elektronisk signatur. I henhold til figur 13 i tillegg 11 vil kontrollkortet alltid ha lagret den 

relevante offentlige EQT_Sign-nøkkelen. I noen tilfeller kan kontrollkortet ha lagret tilsvarende offentlige EQT_MA-

nøkkel. Kontrollkortet skal alltid stille inn den offentlige EQT_Sign-nøkkelen for bruk når den mottar en MSE: SET 

DST-kommando.» 

q) I nr. 3.5.13 gjøres følgende endringer: 

 i) TCS_121 skal lyde: 

«TCS_121 Den midlertidig lagrede hash of file-verdien skal slettes dersom det beregnes en ny hash of file-verdi 

ved hjelp av kommandoen PERFORM HASH of FILE, dersom en DF velges, og dersom 

fartsskriverkortet tilbakestilles.» 

 ii) TCS_123 skal lyde: 

«TCS_123 Fartsskriverapplikasjoner av annengenerasjon skal støtte SHA-2-algoritmen (SHA-256, SHA-384 

eller SHA-512), som angitt av krypteringsprogrammet i tillegg 11 del B for kortet signaturnøkkel 

Card_Sign.» 

iii) Tabellen i TCS_124 skal erstattes med følgende tabell: 

«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 «80h» CLA 

INS 1 «2Ah» Utfør sikkerhetsoperasjon (Perform Security Operation) 

P1 1 «90h» Etikett: Hash 

P2 1 «00h» Algoritmen er underforstått kjent 

For førstegenerasjons fartsskriverapplikasjon: SHA-1 

For annengenerasjons fartsskriverapplikasjon: SHA-2-algoritmen (SHA-256, SHA-

384 eller SHA-512) definert av krypteringsprogrammet i tillegg 11 del B for kortets 

signaturnøkkel Card_Sign» 
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r) I nr. 3.5.14 gjøres følgende endringer: 

Teksten under overskriften og før TCS_126 skal lyde: 

Denne kommandoen benyttes til å beregne den elektroniske signaturen av en tidligere beregnet hash-kode 

(se PERFORM HASH OF FILE, nr. 3.5.13). 

Det kreves bare sjåførkort og verkstedkort for å støtte denne kommandoen i DF Tachograph og DF Tachograph_G2. 

Andre typer fartsskriverkort kan eventuelt ha innført denne kommandoen. For en annengenerasjons fartsskriver-

applikasjon har bare sjåførkortet og verkstedkortet en annengenerasjons signaturnøkkel, andre kort kan ikke utføre 

kommandoen riktig og avslutter med en egnet feilkode. 

Kommandoen kan eventuelt være tilgjengelig i MF. Dersom kommandoen ikke er tilgjengelig i MF, skal den 

avsluttes med en egnet feilkode. 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-8. Bruken av kommandoen er begrenset når det gjelder den 

tilknyttede standarden.» 

s) I nr. 3.5.15 gjøres følgende endringer: 

 i) Tabellen i TCS_133 skal erstattes med følgende tabell: 

«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 «00h» CLA 

INS 1 «2Ah» Utfør sikkerhetsoperasjon (Perform Security Operation) 

P1 1 «00h»  

P2 1 «A8h» Etikett: Datafeltet inneholder dataobjekter som er relevante for 

verifisering 

Lc 1 «XXh» Lengden Lc på etterfølgende datafelt 

#6 1 «9Eh» Etikett for elektronisk signatur 

#7 eller 

#7-#8 

L «NNh» eller 

«81 NNh» 

Lengden på den elektroniske signaturen (L tilsvarer 2 byte dersom 

den elektroniske signaturen er lengre enn 127 byte): 

128 byte kodet i samsvar med tillegg 11 del A for førstegenerasjons 

fartsskriverapplikasjon 

Avhengig av den valgte kurven for annengenerasjons fartsskriver-

applikasjon (se tillegg 11 del B) 

#(7+L)-#(6+L+NN) NN «XX..XXh» Innholdet i den elektroniske signaturen» 

ii) I TCS_134 skal nytt strekpunkt lyde: 

«— Dersom den valgte offentlige nøkkelen (som brukes til å verifisere den elektroniske signaturen) har en 

CHA.LSB (CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) som ikke egner seg til verifisering av 

elektronisk signatur i henhold til tillegg 11, returneres behandlingsstatus «6985».  
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t) I nr. 3.5.16 gjøres følgende endringer: 

 i) I TCS_138 tilføyes følgende rad i tabellen: 

«5 + L + 1 1 «00h» Som angitt i ISO/IEC 7816-4» 

ii) Følgende tilføyes i TCS_139: 

«— «6985» angir at tidsstempelet på 4 byte i kommandodatafeltet er tidligere enn cardValidityBegin eller senere 

enn cardExpiryDate.» 

u) I nr. 4.2.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I datastrukturen i TCS_154 skal radene fra DF Tachograph G2 til EF CardMA_Certificate og radene fra EF 

GNSS_Places til slutten av avsnittet erstattes med følgende: 

« 

»  

Antall 

poster Fil/dataelement 

Standard- 

verdier 

Størrelse 

(byte) 

Min. Maks. 
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ii) I TCS_155 skal posten NoOfGNSSCDRecords i tabellen erstattes med følgende: 

«n8 NoOfGNSSADRecords 252 336» 

v) I nr. 4.3.1 skal teksten som tilsvarer forkortelsen SC4 i TCS_156, lyde: 

«SC4 For READ BINARY-kommandoen med like INS-byte: 

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

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

For READ BINARY-kommandoen med ulike INS-byte: NEV» 

w) I nr. 4.3.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I datastrukturen i TCS_162 skal radene fra DF Tachograph G2 til EF CardMA_Certificate, radene fra EF 

Calibration til extendedSealIdentifier og radene fra EF GNSS_Places til vehicleOdometerValue erstattes med 

følgende:  
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«

 

  

Fil/dataelement 

Antall 

poster 

Standard- 

verdier 

Størrelse 

(byte) 

Min. Maks. 
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» 

ii) Posten NoOfGNSSCDRecords i tabellen i TCS_163 erstattes med følgende: 

«n8 NoOfGNSSADRecords 18 24» 

31) I tillegg 3 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad innsettes etter raden med piktogrammene «Sted der daglig arbeidstid begynner» og «Sted der daglig 

arbeidstid slutter»: 

«  Posisjon etter 3 timers akkumulert kjøretid» 

b) Piktogramkombinasjonen for «Tidsjustering (utført av verksted)» erstattes med følgende: 

«  Tidskonflikt eller tidsjustering (utført av verksted)» 

c) Følgende piktogramkombinasjoner legges til på Hendelser-listen: 

«  Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren eller feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr 

 Feil ved kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon» 

32) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

 i) 11.4 skal lyde: 

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

pi = piktogram for sted for start/slutt, klokkeslett, stat, region 

Lengdegrad for registrert posisjon 

Breddegrad for registrert posisjon 

Tidsstempel for bestemmelse av posisjon 

Kilometerstand 

pihh:mm Cou Reg 

lon ±DDDoMM.M’ 

lat ± DDoMM.M’ 

hh:mm 

x xxx xxx km» 
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 ii) 11.5 skal lyde: 

«11.5 Posisjon etter 3 timers akkumulert kjøretid 

pi = posisjon etter 3 timer akkumulert kjøretid 

Klokkeslett 

Lengdegrad for registrert posisjon 

Breddegrad for registrert posisjon 

Tidsstempel for bestemmelse av posisjon 

Kilometerstand 
 

b) I nr. 3.1 skal posisjon 11.5 i formatet for daglig utskrift erstattes med følgende: 

«11.5 Posisjoner etter 3 timers akkumulert kjøretid i kronologisk rekkefølge» 

c) I nr. 3.2 skal formatet for daglig utskrift lyde: 

«1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

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

+ GEN) 

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra) 

5 Identifikasjon av kjøretøyenheten (kjøretøyenheten som utskriften tas fra + GEN) 

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 intervall» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 

10.4 

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (førerens kortleseråpning) 

10 Skilletegn for annenførerens kortleseråpning (kortleseråpning 2) 

10a Forholdet «utenfor intervall» 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 

11.5 Posisjoner etter 3 timer akkumulert kjøretid i kronologisk rekkefølge 

11.7 Totalverdier for aktiviteter 

11.2 Sammendrag av perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning 

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge 

11.5 Posisjoner etter 3 timer akkumulert kjøretid i kronologisk rekkefølge 
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11.8 Totalverdier for aktiviteter 

11.3 Sammendrag av føreraktiviteter, begge kortleseråpninger medregnet 

 11.4  Steder innlagt av denne føreren i kronologisk rekkefølge 

 11.5  Posisjoner etter 3 timer akkumulert kjøretid i kronologisk rekkefølge 

11.9 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) 

22.1 Kontrollsted 

22.2 Kontrollørens underskrift 

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

22.4 Til kl. 

22.5 Førerens underskrift» 

d) I nr. 3.7 skal PRT_014 lyde: 

«PRT_014 Historikken for innsatte kort skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

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

23 Det siste kortet som er satt inn i kjøretøyenheten 

23.1 Innsatte kort (inntil 88 poster) 

12.3 Skilletegn for feil» 

33) I tillegg 7 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. Virkeområde 

Data kan overføres til et eksternt lagringsmedium 

— fra en kjøretøyenhet via en intelligent reservert enhet (IDE) koplet til kjøretøyenheten, 

— fra et fartsskriverkort via en IDE-enhet med kortleser (IFD), 

— fra et fartsskriverkort via en kjøretøyenhet ved hjelp av en IDE koplet til kjøretøyenheten. 

For at autentisiteten og integriteten av overførte data som er lagret på et eksternt lagringsmedium, skal kunne 

fastslås, blir det ved dataoverføring tilføyd en signatur i samsvar med tillegg 11 (felles sikkerhetsmekanismer). 

Identifikasjon av kildeutstyr (kjøretøyenhet eller kort) og sikkerhetssertifikater (fra medlemsstaten og for 

utstyret) blir også overført. Den som kontrollerer dataene, skal uavhengig være innehaver av en sikker 

europeisk offentlig nøkkel.  
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Data som overføres fra en kjøretøyenhet, signeres ved hjelp av de felles sikkerhetsordningene i tillegg 11 del B 

(annengenerasjons fartsskriversystem), unntatt når førerkontroll utføres av en kontrollmyndighet utenfor EU 

ved bruk av et førstegenerasjons kontrollkort; i så fall signeres opplysningene ved hjelp av de felles sikkerhets-

ordningene i tillegg 11 del A (førstegenerasjons fartsskriversystem), slik det kreves i henhold til tillegg 15, 

migreringskrav MIG_015. 

Dette tillegget spesifiserer derfor to typer av dataoverføringer fra kjøretøyenheten: 

— Overføring av annengenerasjons kjøretøyenhetsdata, med datastrukturen for annengenerasjon, signert i 

henhold til tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger del B. 

— Overføring av førstegenerasjons kjøretøyenhetsdata, med datastruktur for førstegenerasjon, signert i 

henhold til tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger del A. 

Likedan finnes to typer av dataoverføringer fra annengenerasjons sjåførkort satt inn i en kjøretøyenhet, som 

spesifisert i nr. 3 og 4 i dette tillegg.» 

b) I nr. 2.2.2 gjøres følgende endringer: 

 i) Tabellen erstattes med følgende: 

«Meldingsstruktur 
Høyst 4 byte 

Meldingshode 

Høyst 255 byte 

Data 

1 byte 

Kontrollsum 

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

Start Communication Request 81 EE F0  81   E0 

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

Start Diagnostic Session Request 80 EE F0 02 10 81  F1 

Positive Response Start Diagnostic 80 F0 EE 02 50 81  31 

Link Control Service  

Verify Baud Rate (stage 1)  

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

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

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

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

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

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

Transition Baud Rate (stage 2) 80 EE F0 03 87  02,03 ED 

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

00,00,FF,FF, 

FF,FF 

99 

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

Transfer Data Request  

Overview 80 EE F0 02 36 01 eller 21  97 

Activities 80 EE F0 06 36 02 eller 22 Date CS 

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

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

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

Card download 80 EE F0 02 36 06 Slot CS 
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Meldingsstruktur 
Høyst 4 byte 

Meldingshode 

Høyst 255 byte 

Data 

1 byte 

Kontrollsum 

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

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

Request Transfer Exit 80 EE F0 01 37   96 

Positive Response Request Transfer Exit 80 F0 EE 01 77   D6 

Stop Communication Request 80 EE F0 01 82   E1 

Positive Response Stop Communication 80 F0 EE 01 C2   21 

Acknowledge sub message 80 EE F0 Len 83  Data CS 

Negative responses  

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

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

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

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

Conditions not correct or Request sequence 

error 

80 F0 EE 03 7F Sid Req 22 CS 

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

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

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

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

ii) Følgende strekpunkter tilføyes i notene etter tabellen: 

«— TRTP 21–25 brukes til anmodninger om overføring av annengenerasjons kjøretøyenhetsdata, TRTP 01–05 

brukes til anmodninger om overføring av førstegenerasjons kjøretøyenhetsdata, som kan godtas av 

kjøretøyenheten bare i forbindelse med førerkontroll utført av en kontrollmyndighet utenfor EU ved bruk av 

et førstegenerasjons kontrollkort. 

— TRTP 11–19 og 31–39 er forbeholdt produsentspesifikke overføringsanmodninger.» 

c) I nr. 2.2.2.9 gjøres følgende endringer: 

 i)  DDP_011 skal lyde: 

«DDP_011 Anmodningen om dataoverføring sendes av IDE-enheten for å angi overfor kjøretøyenheten hvilken 

type data som skal overføres. Overføringens type angis av en parameter for anmodning om 

dataoverføring (TRTP) på én byte. 

Det finnes seks typer dataoverføring: For overføring av kjøretøyenhetsdata kan det benyttes to 

forskjellige TRTP-verdier for hver overføringstype: 

Dataoverføringstype 

TRTP-verdi for overføring av 

førstegenerasjons 

kjøretøyenhetsdata 

TRTP-verdi for overføring av 

annengenerasjons 

kjøretøyenhetsdata 

Oversikt 01 21 

Aktiviteter på en nærmere angitt dato 02 22 

Hendelser og feil 03 23 

Detaljerte hastighetsdata 04 24 

Tekniske data 05 25 
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Dataoverføringstype TRTP-verdi 

Overføring fra kort 06» 

ii)  DDP_054 skal lyde: 

«DDP_054 IDE-enheten må be om oversikt over dataoverføringen (TRTP 01 eller 21) under en dataoverførings-

sesjon, ettersom bare dette kan sikre at kjøretøyenhetens sertifikater registreres i den overførte filen 

(slik at den elektroniske signaturen kan verifiseres). 

I det andre tilfellet (TRTP 02) er det angitt i meldingen med anmodning om dataoverføring hvilken 

kalenderdag (TimeReal-format) som skal overføres.» 

d) I nr. 2.2.2.10 skal DDP_055 lyde: 

«DDP_055 I det første tilfellet (TREP 01 eller 21) vil kjøretøyenheten sende data som hjelper IDE-operatøren med å 

velge hvilke data vedkommende ønsker å overføre videre. Opplysningene i denne meldingen omfatter 

— sikkerhetssertifikater, 

— kjøretøyidentifikasjon, 

— kjøretøyenhetens aktuelle dato og klokkeslett, 

— minste og største overførbare dato (kjøretøyenhetsdata), 

— angivelse av kort som er satt inn i kjøretøyenheten, 

— tidligere overføringer til et foretak, 

— foretakslåser, 

— tidligere kontroller.» 

e) I nr. 2.2.2.16 skal siste strekpunkt i DDP_018 lyde: 

«— FA-data er ikke tilgjengelige 

Dataobjektet for en dataoverføringsanmodning er ikke tilgjengelig i kjøretøyenheten (f.eks. kort satt inn, eller 

det er bedt om overføring av førstegenerasjons kjøretøyenhetsdata utenfor rammen av en førerkontroll fra en 

kontrollmyndighet utenfor EU...).» 

f) I nr. 2.2.6.1 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_029 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på oversikt over data til overføring skal gi følgende data i følgende 

rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 01 eller 21 Hex og med passende oppdeling og telling av delmeldinger:» 

 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 01 Hex)»  
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iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 21 Hex)» 

g) I nr. 2.2.6.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_030 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av aktivitetsdata skal gi følgende data i 

følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 02 eller 22 Hex og med passende oppdeling og telling av 

delmeldinger:» 

 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 02 Hex)» 

iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 22 Hex)» 

 iv) Posten VuGNSSCDRecordArray under overskriften «Datastruktur for 2. generasjon (TREP 22 Hex)» skal lyde: 

«VuGNSSADRecordArray  Kjøretøyets GNSS-posisjoner når kjøretøyets akkumulerte 

kjøretid når et multiplum av tre timer. Dersom avsnittet er 

tomt, sendes bare et meldingshode for matrisen med 

noOfRecords = 0.» 

h) I nr. 2.2.6.3 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_031 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av datahendelser og -feil skal inneholde 

følgende data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 03 eller 23 Hex og med passende oppdeling og 

telling av delmeldinger: 

 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 03 Hex)» 

iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 23 Hex)» 

 iv) Posten VuTimeAdjustmentGNSSRecordArray under overskriften «Datastruktur for 2. generasjon (TREP 23 

Hex)» utgår. 

i) I nr. 2.2.6.4 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_032 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av detaljerte hastighetsdata skal 

inneholde følgende data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 04 eller 24 Hex og med passende 

oppdeling og telling av delmeldinger:» 
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 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 04)» 

iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 24)» 

j) I nr. 2.2.6.5 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_033 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av tekniske data skal inneholde følgende 

data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 05 eller 25 Hex og med passende oppdeling og telling av 

delmeldinger:» 

 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 05)» 

iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 25)» 

k) I nr. 3.3 skal DDP_035 lyde: 

«DDP_035 Overføring fra et fartsskriverkort omfatter følgende trinn: 

— Overføring av kortets fellesopplysninger i de grunnleggende filene ICC og IC. Disse opplys-

ningene er valgfrie og sikres ikke med elektronisk signatur. 

— (For første- og annengenerasjons fartsskriverkort:) Overføring av grunnleggende filer i 
Tachograph DF: 

— Overføring av de grunnleggende filene Card_Certificate og CA_Certificate. Disse 

opplysningene sikres ikke med elektronisk signatur. 

Det er obligatorisk å overføre disse filene for hver overføringssesjon. 

— Overføring av de andre grunnleggende filene med applikasjonsdata (i DF Tachograph) 

unntatt den grunnleggende filen Card_Download. Disse opplysningene sikres med 

elektronisk signatur i henhold til tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger del A. 

— Ved hver overføringssesjon er det obligatorisk å overføre minst de grunnleggende filene 

Application_Identification og Identification. 

— Ved overføring av sjåførkort er det dessuten obligatorisk å overføre følgende grunnleggende 

filer: 
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— (Bare for annengenerasjons fartsskriverkort:) Unntatt når en overføring fra et sjåførkort satt inn i 

en kjøretøyenhet utføres ved en førerkontroll av en kontrollmyndighet utenfor EU ved bruk av 

et førstegenerasjons kontrollkort, overføres de grunnleggende filene i Tachograph_G2 DF: 

— Overføring av de grunnleggende filene CardSignCertificate, CA_Certificate og Link_ 

Certificate (dersom de finnes). Disse opplysningene sikres ikke med elektronisk signatur. 

Det er obligatorisk å overføre disse filene for hver overføringssesjon. 

— Overføring av de andre grunnleggende filene med applikasjonsdata (i Tachograph_G2 

DF) unntatt den grunnleggende filen Card_Download. Disse opplysningene sikres med 

elektronisk signatur i henhold til tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger del B. 

— Ved hver overføringssesjon er det obligatorisk å overføre minst de grunnleggende filene 

Application_Identification og Identification. 

— Ved overføring av sjåførkort er det dessuten obligatorisk å overføre følgende 

grunnleggende filer: 

 

— Ved overføring fra et sjåførkort oppdateres LastCardDownload-datoen i den 

grunnleggende filen Card_Download, i den reserverte filen Tachograph og eventuelt 

Tachograph_G2. 

— Ved overføring fra et verkstedkort skal kalibreringstelleren i den grunnleggende filen 

Card_Download i den reserverte filen Tachograph og eventuelt Tachograph_G2. 
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— Ved overføring fra et verkstedkort overføres ikke den grunnleggende filen Sensor_ 

Installation_Data i den reserverte filen Tachograph og eventuelt 

Tachograph_G2.» 

l) I nr. 3.3.2 skal første ledd i DDP_037 lyde: 

«Sekvensen for overføring av de grunnleggende filene (EF) ICC, IC, Card_Certificate (eller CardSignCertificate for 

den reserverte filen (DF) Tachograph_G2), CA_Certificate og Link_Certificate (for DF Tachograph_G2) er som 

følger:» 

m) I nr. 3.3.3 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Kort Retning IDE-enhet/kortleser Betydning/merknader 

  Select File  

OK    

  Perform Hash of File — Beregner hash-verdien for data-

innholdet i den valgte filen ved 

hjelp av den fastsatte hash-algori-

tmen i samsvar med tillegg 11 del 

A eller B. Denne kommandoen er 

ikke en ISO-kommando. 

Beregn hash-verdi for fil og 

lagre hash-verdien midlertidig 

   

OK    

  Read Binary Dersom filen inneholder flere data enn 

bufferen til leseren eller kortet kan 

inneholde, må kommandoen gjentas til 

hele filen er lest. 

File Data 

OK 

 Lagre mottatte data på eksternt 

lagringsmedium 

i samsvar med datalagringsformat 3.4 

  PSO: Compute Digital 

Signature 

 

Utfør sikkerhetsoperasjonen 

«Compute Digital Signature» 

(beregn elektronisk signatur) 

ved hjelp av den midlertidig 

lagrede hash-verdien 

   

Signature 

OK 

 Dataene tilføyes til tidligere 

lagrede data på eksternt 

lagringsmedium 

i samsvar med datalagringsformat 3.4 

  



Nr. 102/288 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

n) I nr. 3.4.2 skal DDP_046 lyde: 

«DDP_046 En signatur skal lagres som neste TLV-objekt rett etter TLV-objektet som inneholder filens data. 

Definisjon Betydning Lengde 

FID (2 byte) || «00» Etikett for grunnleggende fil 

(FID) i Tachograph eller for 

felles opplysninger om kortet 

3 byte 

FID (2 byte) || «01» Etikett for grunnleggende fils 

signatur (FID) i den reserverte 

filen Tachograph 

3 byte 

FID (2 byte) || «02» Etikett for grunnleggende fil 

(FID) i den reserverte filen 
Tachograph_G2 

3 byte 

FID (2 byte) || «03» Etikett for grunnleggende fils 

signatur (FID) i den reserverte 

filen Tachograph_G2 

3 byte 

xx xx Lengde på verdifelt 2 byte 

Eksempel på data i en overføringsfil på et eksternt lagringsmedium: 

Etikett Lengde Verdi 

  
— Data i EF ICC 

  
— Data i EF Card_Certificate 

  — … 

  
Data i EF Vehicles_Used (i DF Tachograph) 

  
Signaturen til EF Vehicles_Used (i DF Tachograph) 

  
Data i EF Vehicles_Used i DF Tachograph_G2 

  
Signaturen til EF Vehicles_Used i DF Tachograph_G2» 

o) I nr. 4 skal DDP_049 lyde: 

«DDP_049 Førstegenerasjons sjåførkort: Data skal overføres ved hjelp av førstegenerasjons dataoverføringsprotokoll, 

og overførte data skal ha samme format som dataene som overføres fra en førstegenerasjons kjøretøyenhet. 

Annengenerasjons sjåførkort: Kjøretøyenheten skal deretter overføre hele kortet, fil for fil, i samsvar 

med protokollen for kortoverføring som fastsatt i nr. 3, og skal videresende alle data som er mottatt fra 

kortet, til IDE-enheten i korrekt TLV-filformat (se 3.4.2.) og innkapslet i en melding om positivt svar på 

overføring av data.» 

34) I tillegg 8 nr. 2 skal avsnittet under overskriften «Referanser» lyde: 

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

First edition: 1999»  
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35) I tillegg 9 gjøres følgende endringer: 

a) I innholdsfortegnelsen skal nr. 6 lyde: 

«6. PRØVINGER AV EKSTERN INNRETNING FOR FJERNKOMMUNIKASJON» 

b) I nr. 1.1 skal første strekpunkt lyde: 

«— en sikkerhetssertifisering basert på spesifikasjoner for felles kriterier ut fra et sikkerhetsmål som fullt ut er i 

samsvar med tillegg 10 til dette vedlegg,» 

c) I nr. 2 skal tabellen for funksjonsprøvinger av kjøretøyenhet erstattes med følgende tabell: 

«Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1 Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

1.2 Produsentens 

prøvingsresultater 

Resultater av produsentens prøvinger under innbyggin-

gen. 

Dokumentasjon på papir. 

88, 89, 91 

2 Visuell inspeksjon 

2.1 Samsvar med dokumentasjon  

2.2 Identifikasjon/merking 224–226 

2.3 Materialer 219–223 

2.4 Forsegling 398, 401–405 

2.5 Eksterne grensesnitt  

3 Funksjonsprøvinger 

3.1 Leverte funksjoner 02, 03, 04, 05, 07, 382 

3.2 Funksjonsinnstillinger 09–11*, 134, 135 

3.3 Tilgangsrettigheter til funksjoner og data 12* 13*, 382, 383, 386–

389 

3.4 Overvåking av innsetting og uttak av kort 15, 16, 17, 18, 19*, 20*, 

134 

3.5 Måling av hastighet og tilbakelagt strekning 21–31 

3.6 Tidsmåling (prøving utført ved 20 °C) 38–43 

3.7 Overvåking av føreraktiviteter 44–53, 134 

3.8 Overvåking av kjørestatus 54, 55, 134 

3.9 Manuelle innlegginger 56–62 

3.10 Styring av foretakslåser 63–68 

3.11 Overvåking av kontrollaktiviteter 69, 70 

3.12 Påvisning av hendelser og/eller feil 71–88, 134 
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3.13 Utstyrets identifikasjonsdata 93*, 94*, 97, 100 

3.14 Data om innsetting og uttak av sjåførkort 102*–104* 

3.15 Data om føreraktivitet 105*–107* 

3.16 Steds- og posisjonsdata 108*–112* 

3.17 Kilometerstand 113*–115* 

3.18 Detaljerte hastighetsdata 116* 

3.19 Hendelsesdata 117* 

3.20 Feildata 118* 

3.21 Kalibreringsdata 119*–121* 

3.22 Tidsjusteringsdata 124*, 125* 

3.23 Data om kontrollaktivitet 126*, 127* 

3.24 Data om foretakslåser 128* 

3.25 Data om overføringsaktivitet 129* 

3.26 Data om særlige forhold 130*, 131* 

3.27 Registrering og lagring på fartsskriverkort 136, 137, 138*, 139*, 

141*, 142, 143, 

144, 145, 146*, 147*, 

148*, 149, 150 

3.28 Visning 90, 134, 

151–168, 

PIC_001, DIS_001 

3.29 Utskrift 90, 134, 

169–181, PIC_001, 

PRT_001–PRT_014 

3.30 Varsling 134, 182–191, 

PIC_001 

3.31 Overføring av data til eksterne medier 90, 134, 192–196 

3.32 Fjernkommunikasjon for målrettede kontroller ved veien 197–199 

3.33 Utdata til eksterne tilleggsenheter 200, 201 

3.34 Kalibrering 202–206*, 383, 384, 

386–391 

3.35 Kontroll av kalibrering ved veien 207–209 

3.36 Tidsjustering 210–212* 

3.37 Fravær av forstyrrelser fra tilleggsfunksjoner 06, 425 
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3.38 Grensesnitt for bevegelsesføler 02, 122 

3.39 Eksternt GNSS-utstyr 03, 123 

3.40 Kontroller at kjøretøyenheten påviser, registrerer og lagrer den eller de 

hendelsene og/eller feilene som er definert av produsenten av kjøretøyenheten når 

en paret bevegelsesføler reagerer på magnetfelt som forstyrrer påvisning av 

kjøretøyets bevegelse. 

217 

3.41 Krypteringsprogram og standardiserte domeneparametrer CSM_48, CSM_50 

4 Miljøprøvinger 

4.1 Temperatur Bekreft funksjonaliteten som følger: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4, kapittel 5.1.1.2: 

Low temperature operation test (72 h @ – 20 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-1: Environmental 

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

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.1.2.2: 

High temperature operation test (72 h at 70 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-2: Basic 

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

dry heat 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.3.2: 

Rapid change of temperature with specified transition 

duration (– 20 °C/70 °C, 20 cycles, dwell time 2h at each 

temperature) 

Et redusert sett med prøvinger (blant dem som er definert 

i avsnitt 3 i denne tabellen) kan utføres ved den laveste 

temperaturen, den høyeste temperaturen og gjennom 

temperatursyklusene. 

213 

4.2 Fuktighet Bekreft at kjøretøyenheten kan motstå en syklisk 

fuktighetsprøving (varmeprøving) gjennom IEC 60068-

2-30, prøving Db, som omfatter seks 24-timers sykluser, 

hver med en temperatur som varierer fra + 25 °C til + 

55 °C og en relativ luftfuktighet på 97 % ved + 25 °C og 

93 % ved + 55 °C. 

214 

4.3 Mekanisk  1. Sinusvibrasjoner. 

Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå sinus-

vibrasjoner med følgende kjennetegn: 

Konstant variasjon mellom 5 og 11 Hz: Toppverdi 

10 mm 

Konstant akselerasjon mellom 11 og 300 Hz: 5g 

Oppfyllelse av dette kravet kontrolleres ved IEC 

60068-2-6, prøving Fc, med en minste prøvings-

varighet på 3 × 12 timer (12 timer for hver 

akseretning). 

ISO 16750-3 krever ikke sinusvibrasjon for inn-

retninger som sitter i frakoplede førerhus. 

219 
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  2. Tilfeldige vibrasjoner: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-3: Kapittel 

4.1.2.8: Test VIII: Commercial vehicle, decoupled 

vehicle cab 

Prøving av tilfeldig vibrasjon, 10…2000 Hz, RMS 

vertikalt 21,3 m/s2, RMS langsgående 11,8 m/s2, 

RMS tverrgående 13,1 m/s2, 3 akser, 32 t per akse, 

herunder temperatursyklus – 20…70 °C. 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-64: 

Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: 

Vibration, broadband random and guidance 

3. Støt: 

Mekanisk støt med 3 g halv-sinus i samsvar med ISO 

16750. 

Prøvingene som er beskrevet ovenfor, utføres på 

forskjellige prøver av utstyrstypen som prøves. 

 

4.4 Beskyttelse mot vann 

og fremmedlegemer 

Prøving i samsvar med ISO 20653: Road vehicles — 

Degree of protection (IP code) — Protection of electrical 

equipment against foreign objects, water and access 

(ingen endrede parametere), minimumsverdi IP 40 

220, 221 

4.5 Overspenningsvern Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå en 

strømforsyning på 

24 V-versjoner: 34V ved +40 °C i 1 time 

12 V-versjoner: 17 V ved + 40 °C i 1 time  

(ISO 16750-2) 
 

216 

4.6 Beskyttelse mot 

polvending 

Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå polvending av 

strømforsyningen 

(ISO 16750-2) 

216 

4.7 Kortslutningsvern Kontroller at inn- og utgående signaler er beskyttet mot 

kortslutning av strømforsyningen og av jording 

(ISO 16750-2) 

216 

5 Prøvinger av elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og 

mottakelighet 

Samsvar med forordning ECE R10 218 

5.2 Elektrostatisk 

utladning 

Samsvar med ISO 10605:2008 + 

Technical Corrigendum:2010 + 

AMD1:2014: +/– 4 kV for kontakt og +/– 8 kV for 

utslipp i luft 

218 
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5.3 Mottakelighet for 

overførte transienter i 

strømforsyningen 

For 24 V-versjoner: Samsvar med ISO 7637-2:+ ECE-

reglement nr. 10 rev. 3: 

Impuls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm 

Impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

Impuls 2b: Vs = + 20 V Ri=0,05 ohm 

Impuls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

Impuls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm 

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

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

For 12 V-versjoner: Samsvar med ISO 76371 + ECE-

reglement nr. 10 rev. 3: 

Impuls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm 

Impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

Impuls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm 

Impuls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm 

Impuls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohm 

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

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

Impuls 5 skal prøves bare for kjøretøyenheter beregnet 

på montering i kjøretøyer uten eksternt felles overbelast-

ningsvern. 

Med hensyn til forslag til overbelastningsvern, se ISO 

16750-2, 4. utgave, kapittel 4.6.4. 

218» 

d) Nr. 6 skal lyde: 

«6. PRØVING AV EKSTERN INNRETNING FOR FJERNKOMMUNIKASJON 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1. Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

2. Visuell inspeksjon 

2.1. Samsvar med dokumentasjon  

2.2. Identifikasjon/merking 225, 226 

2.3 Materialer 219–223 

3. Funksjonsprøvinger 

3.1 Fjernkommunikasjon for målrettede kontroller ved veien 4, 197–199 
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3.2 Registrering og lagring i minnet 91 

3.3 Kommunikasjon med kjøretøyenhet Tillegg 14 DSC_66 til 

DSC_70, DSC_71 til 

DSC_76 

4. Miljøprøvinger 

4.1 Temperatur Bekreft funksjonaliteten som følger: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4, kapittel 

5.1.1.2: Low temperature operation test (72 h @ – 

20 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-1: 

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

Cold 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 

5.1.2.2: High temperature operation test (72 h @ 

70 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-2: Basic 

environmental testing procedures; part 2: tests; tests 

B: dry heat 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.3.2: 

Rapid change of temperature with specified 

transition duration (– 20 °C/70 °C, 20 cycles, dwell 

time 1 h at each temperature) 

Et redusert sett med prøvinger (blant dem som er 

definert i avsnitt 3 i denne tabellen) kan utføres ved 

den laveste temperaturen, den høyeste temperaturen 

og gjennom temperatursyklusene. 

213 

4.2 Beskyttelse mot vann 

og fremmedlegemer 

Prøving i samsvar med ISO 20653: Road vehicles 

— Degree of protection (IP code) — Protection of 

electrical equipment against foreign objects, water 

and access (målverdi IP 40) 

220, 221 

5 Prøvinger av elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og 

mottakelighet 

Samsvar med forordning ECE R10 218 

5.2 Elektrostatisk 

utladning 

Samsvar med ISO 10605:2008 + Technical 

Corrigendum:2010 + AMD1:2014: +/– 4 kV for 

kontakt og +/– 8 kV for utslipp i luft 

218 
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5.3 Mottakelighet for 

overførte transienter i 

strømforsyningen 

For 24 V-versjoner: Samsvar med ISO 7637-2: + 

ECE-reglement nr. 10 rev. 3: 

Impuls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm 

Impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

Impuls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm 

Impuls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

Impuls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm 

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

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

For 12 V-versjoner: Samsvar med ISO 7637-1: 

+ ECE-reglement nr. 10 rev. 3: 

Impuls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm 

Impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

Impuls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm 

Impuls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm 

Impuls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohm 

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

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

Impuls 5 skal prøves bare for kjøretøyenheter 

beregnet på montering i kjøretøyer uten eksternt 

felles overbelastningsvern. 

Med hensyn til forslag til overbelastningsvern, se 

ISO 16750-2, 4. utgave, kapittel 4.6.4. 

218» 

e) Tabellen i nr. 8 om samvirkingsprøvinger erstattes med følgende tabell: 

«Nr. Prøving Beskrivelse 

8.1 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og fartsskriverkort 

1 Gjensidig autentisering Kontroller at den gjensidige autentiseringen mellom kjøretøyenheten og 

fartsskriverkortet fungerer normalt. 

2 Skrive-/leseprøvinger Utfør et typisk aktivitetsscenario på kjøretøyenheten. Scenarioet skal være 

tilpasset den aktuelle korttypen og innebære skriving på flest mulig av de 

grunnleggende filene i kortet. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende 

registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved daglige utskrifter at alle tilsvarende registreringer kan leses 

korrekt. 
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8.2 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og bevegelsesfølere 

1 Paring Kontroller at paringen mellom kjøretøyenhetene og bevegelsesfølerne fungerer 

normalt. 

2 Aktivitetsprøvinger Utfør et typisk aktivitetsscenario på bevegelsesføleren. Scenarioet skal omfatte 

en normal aktivitet og skape så mange hendelser eller feil som mulig. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende 

registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved en daglig utskrift at alle tilsvarende registreringer kan leses 

korrekt. 

8.3 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr (dersom det er relevant) 

1 Gjensidig autentisering Kontroller at den gjensidige autentiseringen (koplingen) mellom kjøretøyenhe-

ten og det eksterne GNSS-utstyret fungerer normalt. 

2 Aktivitetsprøvinger Utfør et typisk aktivitetsscenario på det eksterne GNSS-utstyret. Scenarioet 

skal omfatte en normal aktivitet og skape så mange hendelser eller feil som 

mulig. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende 

registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved en daglig utskrift at alle tilsvarende registreringer kan leses 

korrekt.» 

36) I tillegg 11 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 8.2.3 skal CSM_49 lyde: 

«CSM_49 Kjøretøyenheter, fartsskriverkort og eksternt GNSS-utstyr skal støtte algoritmene SHA-256, SHA-384 og 

SHA-512 angitt i [SHS].» 

b) I nr. 9.1.2 skal første ledd i CSM_58 lyde: 

«CSM_58 Når ERCA genererer et nytt europeisk rotnøkkelpar, skal det opprette et forbindelsessertifikat for den nye 

europeiske offentlige nøkkelen og signere det med den forrige europeiske private nøkkelen. Gyldighetstiden 

for forbindelsessertifikatet skal være 17 år og 3 måneder. Dette er også vist i figur 1 i nr. 9.1.7.» 

c) I nr. 9.1.4 skal CSM_72 lyde: 

«CSM_72 To entydige ECC-nøkkelpar skal genereres for hver kjøretøyenhet, betegnet VU_MA og VU_Sign. Denne 

oppgaven utføres av produsentene av kjøretøyenheter. Når det genereres et nøkkelpar for en kjøretøyenhet, 

skal den parten som genererer nøkkelen, sende den offentlige nøkkelen til sin MSCA for å få et tilsvarende 

sertifikat for kjøretøyenhet signert av MSCA. Den private nøkkelen skal brukes bare av kjøretøyenheten.» 
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d) I nr. 9.1.5 gjøres følgende endringer: 

 i) CSM_83 skal lyde: 

«CSM_83 Ett entydig ECC-nøkkelpar, betegnet Card_MA, skal genereres for hvert fartsskriverkort. Et annet 

entydig ECC-nøkkelpar, betegnet Card_Sign, skal i tillegg genereres for hvert sjåførkort og hvert 

verkstedkort. Denne oppgaven kan utføres av kortprodusenter og korttilpassere. Når det genereres et 

kortnøkkelpar, skal den parten som genererer nøkkelen, sende den offentlige nøkkelen til sin MSCA 

for å få et tilsvarende kortsertifikat signert av MSCA. Den private nøkkelen skal brukes bare av 

fartsskriverkortet.» 

 ii) CSM_88 skal lyde: 

«CSM_88 Gyldighetstiden for et Card_MA-sertifikat skal være som følger: 

— For sjåførkort: 5 år 

— For foretakskort: 5 år 

— For kontrollkort: 2 år 

— For verkstedkort: 1 år» 

iii) I CSM_91 tilføyes følgende tekst: 

«— Dessuten, for kontrollkort, foretakskort og verkstedkort, og bare dersom slike kort utstedes i løpet av de tre 

første månedene av gyldighetstiden for et nytt EUR-sertifikat: EUR-sertifikatet som er to generasjoner 

eldre, dersom det finnes. 

Merknad til siste strekpunkt: I de tre første månedene for ERCA(3)-sertifikatet (se figur 1) skal for 

eksempel de ovennevnte kortene inneholde ERCA(1)-sertifikatet. Dette er nødvendig for å sikre at disse 

kortene kan brukes til å overføre data fra ERCA(1)-kjøretøyenheter hvis normale 15 års levetid pluss 

3 måneder for dataoverføring utløper i løpet av disse månedene; se siste strekpunkt i krav 13 i vedlegg IC.» 

e) I nr. 9.1.6 gjøres følgende endringer: 

 i) CSM_93 skal lyde: 

«CSM_93 Ett entydig ECC-nøkkelpar skal genereres for hvert eksternt GNSS-utstyr, betegnet EGF_MA. Denne 

oppgaven utføres av produsentene av eksternt GNSS-utstyr. Når det genereres et EGF_MA-

nøkkelpar, skal den parten som genererer nøkkelen, sende den offentlige nøkkelen til sin MSCA for å 

få et tilsvarende EGF_MA-sertifikat signert av MSCA. Den private nøkkelen skal brukes bare av det 

eksterne GNSS-utstyret.» 

ii) CSM_95 skal lyde: 

«CSM_95 Eksternt GNSS-utstyr skal bruke sitt EGF_MA-nøkkelpar, som består av den private nøkkelen 

EGF_MA.SK og den offentlige nøkkelen EGF_MA.PK, utelukkende med hensyn til gjensidig 

autentisering og avtale om sesjonsnøkkel overfor kjøretøyenheter, som angitt i nr. 11.4 i dette 

tillegg.»  
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f) I nr. 9.1.7 gjøres følgende endringer: 

 i) Figur 1 erstattes med følgende: 

«Figur 1 

Utstedelse og bruk av forskjellige generasjoner av ERCA-rotsertifikater, ERCA-forbindelsessertifikater,  

MSCA-sertifikater og utstyrssertifikater 

» 

ii) Nr. 6 i notene til figur 1 skal lyde: 

«6. For å spare plass er forskjellen i gyldighetstid mellom Card_MA- og Card_Sign-sertifikatene vist bare for 

første generasjon.»  

Forklaring 

Bruksperiode for privat nøkkel / gjenværende gyldighetstid for sertifikat 

Førstegenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 

Annengenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 

Tredjegenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 
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g) I nr. 9.2.1.1 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_106 skal første ledd lyde: 

«— For 128-biters hovednøkler for bevegelsesføler: CV = “B6 44 2C 45 0E F8 D3 62 0B 7A 8A 97 91 E4 5D 

83”» 

 ii) I CSM_107 skal første ledd lyde: 

«Hver produsent av bevegelsesfølere skal generere en tilfeldig og entydig paringsnøkkel KP for hver 

bevegelsesføler og sende hver paringsnøkkel til sertifiseringsmyndigheten i sin medlemsstat (MSCA). MSCA-en 

skal kryptere hver paringsnøkkel for seg med bevegelsesfølerens hovednøkkel KM og skal returnere den 

krypterte nøkkelen til produsenten av bevegelsesføleren. For hver krypterte nøkkel skal MSCA-en underrette 

produsenten av bevegelsesføleren om versjonsnummeret til tilhørende KM.» 

iii) CSM_108 skal lyde: 

«CSM_108 Hver produsent av bevegelsesfølere skal generere et entydig serienummer til hver bevegelsesføler 

og sende alle serienumrene til sertifiseringsmyndigheten i sin medlemsstat (MSCA). MSCA-en skal 

kryptere hvert serienummer for seg med identifikasjonsnøkkelen KID og skal returnere det krypterte 

serienummeret til produsenten av bevegelsesføleren. For hvert krypterte serienummer skal MSCA-

en underrette produsenten av bevegelsesføleren om versjonsnummeret til den tilhørende KID.» 

h) I nr. 9.2.2.1 gjøres følgende endringer: 

 i) CSM_123 skal lyde: 

«CSM_123 Produsenten av kjøretøyenheten skal opprette et entydig serienummer for kjøretøyenheten, og skal 

sende dette nummeret til sertifiseringsmyndigheten i medlemsstaten i en anmodning om å få et sett 

med to kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøkler. Kjøretøyenhetens serienummer skal ha datatypen 

VuSerialNumber. 

Merk: 

— Kjøretøyenhetens serienummer skal være identisk med elementet vuSerialNumber i VuIdentifica-

tion, jf. tillegg 1, og henvisningen til sertifikatinnehaveren i kjøretøyenhetens sertifikater. 

— Kjøretøyenhetens serienummer er kanskje ikke kjent på det tidspunktet kjøretøyenhetens 

produsent anmoder om kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøkler. I så fall skal kjøretøyenhetens 

produsent i stedet sende den entydige ID-en for sertifikatsøknaden som ble benyttet ved 

anmodning om kjøretøyenhetens sertifikater, se CSM_153. Denne sertifikatsøknads-ID-en skal 

derfor være lik henvisningen til sertifikatinnehaveren i kjøretøyenhetens sertifikater.» 

 ii) I CSM_124 skal infokravet i trinn 2 lyde: 

«info = kjøretøyenhetens serienummer eller sertifikatsøknads-IDen som angitt i CSM_123» 

iii) CSM_128 skal lyde: 

«CSM_128 MSCA skal føre register over alle kjøretøyspesifikke DSRC-nøkler den har generert, deres 

versjonsnummer og kjøretøyenhetens serienummer eller sertifikatsøknads-IDen som brukes til å 

utlede dem.» 

i) I nr. 9.3.1 skal nytt ledd i CSM_135 lyde: 

«De særlige kodingsreglene (DER) i samsvar med [ISO 8825-1] skal brukes til å kode dataobjektene i sertifikater. 

Tabell 4 viser hele sertifikatkodingen, herunder alle etikett- og lengdebytene.»  
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j) I nr. 9.3.2.3 skal CSM_141 lyde: 

«CSM_141 Sertifikatinnehaverens autorisasjon skal brukes til å identifisere type sertifikat. Den består av de seks 

mest signifikante byte i fartsskriverapplikasjonens ID, sammenkjedet med utstyrstypen, som angir den 

typen utstyr som sertifikatet er beregnet for. For et sertifikat for kjøretøyenhet, sjåførkort eller 

verkstedkort brukes også utstyrstypen til å skille mellom et sertifikat for gjensidig autentisering og et 

sertifikat for å opprette elektroniske signaturer (se nr. 9.1 og tillegg 1, datatypen EquipmentType).» 

k) I nr. 9.3.2.5 skal nytt ledd i CSM_146 lyde: 

«Merk: For et kortsertifikat skal verdien av CHR være lik verdien av cardExtendedSerialNumber i EF_ICC, jf. tillegg 

2. For et EGF-sertifikat skal verdien av CHR være lik verdien av sensorGNSSSerialNumber i EF_ICC, jf. tillegg 14. 

For et kjøretøyenhetssertifikat skal verdien av CHR være lik elementet vuSerialNumber i VuIdentification, jf. tillegg 

1, med mindre produsenten ikke kjenner det produsentspesifikke serienummeret på det tidspunktet det søkes om 

sertifikat.» 

l) I nr. 9.3.2.6 skal CSM_148 lyde: 

«CSM_148 Sertifikatets ikrafttredelsesdato skal angi startdato og -klokkeslett for sertifikatets gyldighetstid.» 

m) I nr. 9.3.3 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_151 skal første ledd lyde: 

«Når det søkes om et sertifikat, skal en MSCA sende følgende data til ERCA:» 

 ii) CSM_153 skal lyde: 

«CSM_153 En utstyrsprodusent skal sende følgende data i en sertifikatsøknad til en MSCA, for å gjøre det 

mulig for MSCA-en å opprette sertifikatinnehaverreferansen i det nye utstyrssertifikatet: 

— Dersom det er kjent (se CSM_154), et serienummer for utstyret, entydig for produsenten, 

utstyrstypen og produksjonsmåneden. Ellers en entydig identifikator for sertifikatsøknad. 

— Måneden og året for produksjon av utstyret eller for sertifikatsøknaden. 

Produsenten skal sikre at disse dataene er riktige, og at sertifikatet som returneres fra MSCA er satt inn i det 

planlagte utstyret.» 

n) I nr. 10.2.1 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_157 skal teksten før merknadene til figur 4 lyde: 

«Kjøretøyenhetene skal bruke protokollen som er vist i figur 4 til å verifisere sertifikatkjeden til et fartsskriverkort. 

For hvert sertifikat den leser fra kortet, skal kjøretøyenheten kontrollere at feltet for sertifikatinnehavers autorisasjon 

(CHA) er korrekt: 

— CHA-feltet for kortsertifikatet skal angi et kortsertifikat for gjensidig autentisering (se tillegg 1, datatypen 

EquipmentType).  
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— CHA for Card.CA-sertifikatet skal angi en MSCA. 

— CHA for Card.Link-sertifikatet skal angi ERCA.» 

 ii) I CSM_159 tilføyes følgende punktum: 

«Selv om lagring av alle andre sertifikattyper er valgfritt, er det obligatorisk for en kjøretøyenhet å lagre et nytt 

forbindelsessertifikat som presenteres av et kort.» 

o) I nr. 10.2.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_161 skal teksten før figur 5 lyde: 

«Fartsskriverkortene skal bruke protokollen som er vist i figur 5 til å verifisere sertifikatkjeden til en kjøretøyenhet. 

For hvert sertifikat kjøretøyenheten presenterer, skal kortet kontrollere at feltet for sertifikatinnehavers autorisasjon 

(CHA) er korrekt: 

— CHA for VU.Link-sertifikatet skal angi ERCA. 

— CHA for VU.CA-sertifikatet skal angi en MSCA. 

— CHA-feltet for kjøretøyenhetssertifikatet skal angi et kjøretøyenhetssertifikat for gjensidig autentisering 

(se tillegg 1, datatypen EquipmentType).» 

ii) CSM_165 skal lyde: 

«CSM_165 Dersom MSE: Set AT-kommandoen er vellykket, skal kortet angi den angitte VU.PK for senere 

bruk under autentisering av kjøretøy, og skal midlertidig lagre Comp(VU.PKeph). Dersom to eller 

flere vellykkede MSE: Set AT-kommandoer sendes før avtalen om sesjonsnøkkel utføres, skal kortet 

lagre bare siste mottatte Comp(VU.PKeph). Kortet skal tilbakestille Comp(VU.PKeph) etter en 

vellykket GENERAL AUTHENTICATE-kommando.» 

p) I nr. 10.3 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_170 skal første ledd lyde: 

«Utover kortets anrop skal kjøretøyenheten i signaturen inkludere sertifikatinnehaverreferansen hentet fra kortets 

sertifikat.»  
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 ii) I CSM_171 skal figur 6 erstattes med følgende: 

«Figur 6 

Protokoll for autentisering av kjøretøyenhet 

 

iii) CSM_174 skal lyde: 

«CSM_174 Etter å ha mottatt kjøretøyenhetens signatur i en EXTERNAL AUTHENTICATE-kommando skal 

kortet 

— beregne autentiseringssymbolet ved å sammenkjede Card.CHR, kortets anrops-rcard og 

identifikatoren for kjøretøyenhetens midlertidige offentlige nøkkel Comp(VU.PKeph), 

— verifisere kjøretøyenhetens signatur ved bruk av ECDSA-algoritmen, ved bruk av hash-

algoritmen knyttet til nøkkelstørrelsen til kjøretøyenhetens VU_MA-nøkkelpar, som angitt i 

CSM_50, i kombinasjon med VU.PK og det beregnede autentiseringssymbolet.» 

q) I nr. 10.4 gjøres følgende endringer i CSM_176: 

 i) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Kjøretøyenheten sender det offentlige punktet VU.PKeph for sitt kortvarige nøkkelpar til kortet. Det offentlige 

punktet skal konverteres til en oktettstreng som angitt i [TR-03111]. Det ukomprimerte kodingsformatet skal 

brukes. Som forklart i CSM_164 genererte kjøretøyenheten dette kortvarige nøkkelparet før verifiseringen av 

kjøretøyenhetens sertifikatkjede. Kjøretøyenheten sendte identifikatoren for den midlertidige offentlige 

nøkkelen Comp(VU.PKeph) til kortet, og kortet lagret den.» 

ii) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Ved hjelp av KMAC beregner kortet et autentiseringssymbol ut fra kjøretøyenhetens midlertidige offentlige 

punkt: TPICC = CMAC(KMAC, VU.PKeph). Det offentlige punktet skal være i det formatet som benyttes av 

kjøretøyenheten (se nr. 2 ovenfor). Kortet sender NPICC og TPICC til kjøretøyenheten.» 

KORT 

VU-autentisering 

Ja 

Nei 

VU 

Er kortet et verkstedkort? 

Kreve PIN-kode fra bruker og sende 
PIN til kort for verifisering? 

Get Challenge fra kort 

Aut.symbol er Card.CHR || rcard || Comp(VU.PKeph) 
Signer aut.symbol med VU.SK ved hjelp av ECDSA 

Send signatur til kort 

OK? 

Fortsett med 
autentisering av brikke Ignorer kort 

Nei 

Ja 

OK? 

Ekstern autentisering (signatur) 

OK / ikke OK 

Ja 

Nei 

Verifiser (PIN) 

OK / ikke OK 
Verifiser PIN 

Aut.symbol er Card.CHR || rcard || Comp(VU.PKeph) 
Verifiser signatur med VU.PK ved hjelp av ECDSA 

Hvis OK, send OK 
Ellers send Not OK 

Get Challenge 

rcard 
Opprett og lagre 8-bytes tilfeldig challenge rcard 

» 
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r) I nr. 10.5.2 skal CSM_191 lyde: 

«CSM_191 Alle dataobjekter som skal krypteres, skal være utfylt i samsvar med [ISO 7816-4] med indikator «01» 

for utfyllingsinnhold. Ved beregning av MAC skal dataobjektene i APDU-en også utfylles separat i 

samsvar med [ISO 7816-4]. 

Merk: Utfylling for sikker meldingsoverføring utføres alltid av laget for sikker meldingsoverføring, ikke 

av CMAC- eller CBC-algoritmene. 

Sammendrag og eksempler 

En kommando-APDU med anvendt sikker meldingsoverføring vil ha følgende struktur, avhengig av hvert enkelt 

tilfelle av den usikrede kommandoen (DO står for dataobjekt): 

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

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

Tilfelle 3 (lik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘81’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 3 (ulik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘B3’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 4 (lik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘81’ || DO‘97’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 4 (ulik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘B3’ || DO‘97’ || DO‘8E’ || Le 

der Le = '00' eller '00 00', avhengig av om felt med kort eller utvidet lengde blir brukt, jf. [ISO 7816-4]. 

En svar-APDU med anvendt sikker meldingsoverføring vil ha følgende struktur, avhengig av hvert enkelt tilfelle av 

det usikrede svaret: 

Tilfelle 1 eller 3: DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (lik INS-byte) uten kryptering: DO ‘81’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (lik INS-byte) med kryptering: DO ‘87’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (ulik INS-byte) uten kryptering: DO ‘B3’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Merk: Tilfelle 2 eller 4 (ulik INS-byte) med kryptering brukes aldri i kommunikasjon mellom en kjøretøyenhet og et 

kort. 

Nedenfor følger tre eksempler på APDU-omdanninger for kommandoer med lik INS-kode. Figur 8 viser en 

autentisert kommando-APDU for tilfelle 4, figur 9 viser en autentisert svar-APDU for tilfelle 1 eller 3, og figur 10 

viser en kryptert og autentisert svar-APDU for tilfelle 2 eller 4.  



Nr. 102/304 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Figur 8 

Omdanning av en autentisert kommando-APDU for tilfelle 4 

 

Figur 9 

Omdanning av en autentisert svar-APDU for tilfelle 1 eller 3 
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Figur 10 

Omdanning av en kryptert og autentisert svar-APDU for tilfelle 2 eller 4 

» 

s) I nr. 10.5.3 skal CSM_193 lyde: 

«CSM_193 Et fartsskriverkort skal avbryte en pågående sesjon for sikker meldingsoverføring dersom, og bare 

dersom, et av følgende forhold oppstår: 

— Det mottar en ren kommando-APDU. 

— Det oppdager en feil i en sikker meldingsoverføring i en kommando-APDU: 

— Et forventet dataobjekt i en sikker meldingsoverføring mangler, rekkefølgen på dataobjekter er 

feil, eller et ukjent dataobjekt er inkludert. 

— Et dataobjekt i en sikker meldingsoverføring er feil, dvs. MAC-verdien er feil eller TLV-

strukturen er feil. 

— Strømforsyningen brytes eller kortet tilbakestilles. 

— Kjøretøyenheten starter prosessen for autentisering av kjøretøyenheten. 

— Grensen for antall kommandoer og tilhørende svar i den aktuelle sesjonen er nådd. For et gitt kort 

skal denne grensen defineres av produsenten, idet det tas hensyn til sikkerhetskravene til den 

maskinvaren som er brukt, med en høyeste verdi på 240 SM-kommandoer og tilhørende svar per 

sesjon.»  
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t) I nr. 11.3.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_208 skal første ledd lyde: 

«Når eksternt GNSS-utstyr er koplet til en kjøretøyenhet, skal det bruke protokollen beskrevet i figur 5 

(nr. 10.2.2) til å verifisere kjøretøyenhetens sertifikatkjede.» 

ii)  CSM_210 skal lyde: 

«CSM_210 Når det eksterne GNSS-utstyret har verifisert VU_MA-sertifikatet, skal det lagre dette sertifikatet 

for bruk ved normal drift; se nr. 11.3.3.» 

u) I nr. 11.3.3 skal første ledd i CSM_211 lyde: 

«Under normal drift skal en kjøretøyenhet og EGF bruke protokollen beskrevet i figur 11 til å verifisere den 

tidsmessige gyldigheten til det lagrede EGF_MA-sertifikatet og til å fastsette den offentlige VU MA-nøkkelen for 

etterfølgende autentisering av kjøretøyenhet. Ingen ytterligere gjensidig verifisering av sertifikatkjedene skal foregå 

ved normal drift.» 

v) I nr. 12.3 skal tabell 6 erstattes med følgende tabell: 

«Tabell 6 

Antall databyte i ren tekst og kryptert form per instruks definert i [ISO 16844-3] 

Instruks 
Anmodning / 

svar 
Beskrivelse av data 

Antall databyte i ren 

tekst i henhold til 

[ISO 16844-3] 

Antall databyte i ren 

tekst ved bruk av AES-

nøkler 

Antall krypterte databyte ved bruk 

av AES-nøkler med bitlengde 

128 192 256 

10 anmodning Autentiseringsdata + 

filnummer 

8 8 16 16 16 

11 svar Autentiseringsdata + 

filinnhold 

16 eller 32, avhengig 

av fil 

16 eller 32, avhengig 

av fil 

32 / 48 32 / 48 32 / 48 

41 anmodning Bevegelsesfølerens 

serienummer 

8 8 16 16 16 

41 svar Paringsnøkkel 16 16 / 24 / 32 16 32 32 

42 anmodning Sesjonsnøkkel 16 16 / 24 / 32 16 32 32 

43 anmodning Paringsinformasjon 24 24 32 32 32 

50 svar Paringsinformasjon 24 24 32 32 32 

70 anmodning Autentiseringsdata 8 8 16 16 16 

80 svar Bevegelsesfølerens 

tellerverdi + 

autentiseringsdata 

8 8 16 16 16» 

w) I nr. 13.1 skal kravet om kjøretøyenhetens serienummer i CSM_224 lyde: 

«VU serial number Kjøretøyenhetens serienummer eller sertifikatsøknads-ID (datatypen VuSerialNumber eller 

CertificateRequestID) – se CSM_123» 
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x) I nr. 13.3 skal annet ledd i CSM_228 lyde: 

«2. Kontrollkortet skal bruke den angitte DSRC-hovednøkkelen sammen med kjøretøyenhetens serienummer eller 

sertifikatsøknads-IDen i DSRC-sikkerhetsdataene for å utlede de kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøklene 

K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC, som angitt i CSM_124.» 

y) I nr. 14.3 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_234 skal teksten før merknadene til figur 13 lyde: 

«En IDE kan selv verifisere en signatur for overførte data, eller den kan bruke et kontrollkort til dette. Dersom 

den bruker et kontrollkort, skal verifiseringen av signaturen skje som vist i figur 13. For å verifisere den 

tidsmessige gyldigheten til et sertifikat som er framlagt av IDE, skal kontrollkortet anvende sin interne klokke, 

som spesifisert i CSM_167. Kontrollkortet skal oppdatere sin aktuelle tid dersom ikrafttredelsesdatoen for et 

autentisk sertifikat for «gyldig tidskilde» er senere enn kortets aktuelle tid. Kortet skal godta bare de følgende 

sertifikatene som gyldig tidskilde: 

— Annengenerasjons ERCA-forbindelsessertifikater. 

— Annengenerasjons MSCA-sertifikater. 

— Annengenerasjons VU_Sign- eller Card_Sign-sertifikater utstedt av samme stat som kontrollkortets eget 

kortsertifikat. 

Dersom IDE-en selv verifiserer signaturen, skal den verifisere autentisiteten og gyldigheten til alle sertifikater i 

sertifikatkjeden i datafilen, og den skal verifisere signaturen for dataene som følger signatursystemet definert i 

[DSS]. I begge tilfeller er det for hvert sertifikat som leses fra datafilen, nødvendig å kontrollere at CHA-feltet 

(Certificate Holder Authorisation, sertifikatinnehavers autorisasjon) er korrekt: 

— CHA-feltet for EQT-sertifikatet skal angi kjøretøyenhets- eller kortsertifikat (etter relevans) for signering  

(se tillegg 1, datatypen EquipmentType). 

— CHA i EQT.CA-sertifikatet skal angi en MSCA. 

— CHA i EQT.Link-sertifikatet skal angi ERCA.» 

ii) Figur 13 erstattes med følgende:  



Nr. 102/308 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

«Figur 13 

Protokoll for verifisering av signaturen tilknyttet en overført datafil 

» 

 

Verifisering av signatur på 

nedlastingsdata ved 
kontrollkort 

 

OK / ikke OK 
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Verifiser sertifikat 
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Ja 

Ja 

Ja 
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OK 
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Verifiser EQT.Link.C med EQT.Link.EUR.PK 
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Ja 
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37) I tillegg 12 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

 i) I GNS_4 skal annet ledd etter figur 2 lyde: 

«Posisjonens oppløsning er basert på formatet for RMC-setningen beskrevet ovenfor. Den første delen av felt 3) 

og 5) brukes til å angi grader. Resten brukes til å angi minutter med tre desimaler. Oppløsningen er dermed 

1/1000 av et minutt eller 1/60000 av en grad (ettersom et minutt er 1/60 grad).» 

 ii) GNS_5 skal lyde: 

«GNS_5 Kjøretøyenheten skal lagre posisjonsinformasjon for bredde og lengde i sin database med en oppløsning 

på 1/10 minutt eller 1/600 grad, som beskrevet i tillegg 1 for typen GeoCoordinates. 

Kjøretøyenheten kan bruke kommandoen GPS DOP og aktive satellitter (GSA) til å fastslå og registrere 

signalets tilgjengelighet og nøyaktighet. Særlig HDOP brukes til å angi hvor nøyaktige de registrerte 

lokaliseringsopplysningene er (se 4.2.2). Kjøretøyenheten vil lagre HDOP-verdien, beregnet som den 

laveste av HDOP-verdiene som er samlet inn på tilgjengelige GNSS-systemer. 

GNSS-ID-en angir tilsvarende NMEA-ID for hver GNSS-konstellasjon og SBAS (Satellite-Based 

Augmentation System). 

Figur 3 

GSA-setningens struktur 

» 

 iii) GNS_6 skal lyde: 

«GNS_6 GSA-setningen skal lagres med post nummer «02» til «06». 

b) I nr. 4.2.1 gjøres følgende endringer: 

 i) GNS_16 skal lyde: 

«GNS_16 I kommunikasjonsprotokollen skal felt med utvidet lengde ikke støttes.»  

Valgtilstand 

Tilstand 

ID for første satellitt som brukes som fix 

ID for annen satellitt som brukes som fix 

ID for tolvte satellitt som brukes som fix 

PDOP 

HDOP 

VDOP 

Kontrollsum 
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 ii) GNS_18 skal lyde: 

«GNS_18 Når det gjelder funksjonene 1) innsamling og distribusjon av GNSS-data, 2) innsamling av 

konfigurasjonsdataene til det eksterne GNSS-utstyret og 3) styringsprotokollen, skal den sikre GNSS-

sender-mottakeren simulere et smartkort med en filsystemarkitektur som består av en masterfil (MF), 

en reservert fil (DF, Dedicated File) med applikasjonsidentifikator angitt i tillegg 1 kapittel 6.2 ('FF 44 

54 45 47 4D') og med 3 EF-er som inneholder sertifikater og én grunnleggende fil (EF.EGF) med en 

filidentifikator lik '2F2F', som beskrevet i tabell 1.» 

 iii) GNS_20 skal lyde: 

«GNS_20 Den sikre GNSS-sender-mottakeren skal bruke et minne til å lagre data og kunne utføre minst 

millioner skrive-/lesesykluser. Bortsett fra dette aspektet overlates den interne utformingen og 

gjennomføringen av den sikre GNSS-sender-mottakeren til produsentene. 

Modellering av postnumre og data er angitt i tabell 1. Merk at det finnes fem GSA-setninger for 

GNSS-konstellasjonene og SBAS (Satellite-Based Augmentation System).» 

c) I nr. 4.2.2 skal nr. 5 i GNS_23 lyde: 

«5. Kjøretøyenhetens prosessor kontrollerer de mottatte dataene og trekker ut informasjon (f.eks. breddegrad, 

lengdegrad, tid) fra RMC NMEA-setningen. RMC NMEA-setningen inneholder slik informasjon dersom 

posisjonen er gyldig. Dersom posisjonen ikke er gyldig, er lokaliseringsopplysningene ennå ikke tilgjengelige, og 

kan ikke brukes til å registrere kjøretøyets posisjon. Dersom posisjonen er gyldig, trekker kjøretøyenhetens 

prosessor også ut HDOP-verdiene fra GSA NMEA-setningene og beregner minimumsverdien fra de tilgjengelige 

satellittsystemene (dvs. når det foreligger en fix).» 

d) I nr. 4.4.1 skal GNS_28 lyde: 

«GNS_28 Dersom kjøretøyenheten ikke klarer å kommunisere med det koplede eksterne GNSS-utstyret i mer enn  

20 sammenhengende minutter, skal kjøretøyenheten generere og registrere i kjøretøyenheten en hendelse 

av typen EventFaultType med enum-verdien '0E'H (feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr) og 

med tidsstempelet satt til aktuell tid. Hendelsen vil bli generert bare dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

a) Den smarte fartsskriveren er ikke i kalibreringsmodus, og b) kjøretøyet er i bevegelse. I den forbindelse 

utløses en kommunikasjonsfeil når kjøretøyenhetens sikre sender-mottaker ikke mottar noen svarmelding 

etter en anmodningsmelding som beskrevet i 4.2.» 

e) I nr. 4.4.2 skal GNS_29 lyde: 

«GNS_29 Dersom det eksterne GNSS-utstyret er blitt åpnet fysisk, skal den sikre GNSS-sender-mottakeren slette alt i 

minnet, herunder kryptografiske materiale. Som beskrevet i GNS_25 og GNS_26 skal kjøretøyenheten 

oppdage ulovlige inngrep dersom svaret har statusen «6690». Kjøretøyenheten skal deretter generere en 

hendelse av typen EventFaultType med verdien ‘19’H (ulovlig inngrep i GNSS-utstyr oppdaget). Det kan 

også være tilfelle at det eksterne GNSS-utstyret ikke svarer på eksterne anmodninger lenger.» 

f) I nr. 4.4.3 skal GNS_30 lyde: 

«GNS_30 Dersom den sikre GNSS-sender-mottakeren ikke mottar data fra GNSS-mottakeren på mer enn tre 

sammenhengende timer, skal den sikre GNSS-sender-mottakeren generere en svarmelding til READ 

RECORD-kommandoen med RECORD-nummer lik '01' med et datafelt på 12 byte, som alle er satt til 

0xFF. Ved mottak av svarmeldingen med denne verdien i datafeltet skal kjøretøyenheten generere og 

registrere en hendelse av typen EventFaultType med enum-verdien ‘0D’H (posisjonsinformasjon fra 

GNSS-mottaker mangler), med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid bare dersom følgende to vilkår er 

oppfylt: a) Den smarte fartsskriveren er ikke i kalibreringsmodus og b) Kjøretøyet er i bevegelse.»  
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g) I nr. 4.4.4 skal teksten før figur 4 i GNS_31 lyde: 

«Dersom kjøretøyenheten oppdager at EGF-sertifikatet som brukes til gjensidig autentisering, ikke lenger er gyldig, 

skal kjøretøyenheten generere og registrere en fartsskriverhendelse av typen EventFaultType med enum-verdien 

‘1B’H (sertifikat for eksternt GNSS-utstyr utløpt) med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid. Kjøretøyenheten skal 

fortsatt bruke mottatte posisjonsopplysninger fra GNSS.» 

h) I nr. 5.2.1 skal GNS_34 lyde: 

«GNS_34 Dersom kjøretøyenheten ikke mottar data fra GNSS-mottakeren på mer enn tre sammenhengende timer, 

skal kjøretøyenheten generere og registrere en hendelse av typen EventFaultType med enum-verdien 

‘0D’H (posisjonsinformasjon fra GNSS-mottaker mangler) med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid bare 

dersom følgende to vilkår er oppfylt: a) Den smarte fartsskriveren er ikke i kalibreringsmodus, og b) 

Kjøretøyet er i bevegelse.» 

i) Nr. 6 skal lyde: 

«6. TIDSKONFLIKT FOR GNSS 

Dersom kjøretøyenheten oppdager et avvik på mer enn ett minutt mellom tiden i kjøretøyenhetens funksjon for 

tidsmåling og tiden som kommer fra GNSS-mottakeren, vil kjøretøyenheten registrere en hendelse av typen 

EventFaultType med enum-verdien ‘0B’H (tidskonflikt (GNSS mot kjøretøyenhetens interne klokke)). Etter at 

tidskonflikthendelse er utløst, vil kjøretøyenheten ikke kontrollere tidsavvik de neste tolv timene. Denne 

hendelsen skal ikke utløses dersom GNSS-mottakeren ikke har kunnet påvise noe gyldig GNSS-signal i løpet av 

de siste 30 dagene.» 

38) I tillegg 13 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal fjerde ledd lyde: 

«Det presiseres at dette tillegg ikke spesifiserer følgende: 

— Innsamling av dataene og håndtering av disse i kjøretøyenheten (som skal spesifiseres et annet sted i forordningen 

eller følge av produktutformingen). 

— Formatet for presentasjonen av innsamlede data til applikasjonen på den eksterne enheten. 

— Ovenstående datasikkerhetsbestemmelser om Bluetooth® (f.eks. kryptering) med hensyn til dataenes innhold 

(som skal angis et annet sted i forordningen [tillegg 11, Felles sikkerhetsordninger]). 

— Bluetooth®-protokollene som brukes av ITS-grensesnittet.» 

b) I nr. 4.2 skal tredje ledd lyde: 

«Første gang en ekstern enhet kommer innenfor kjøretøyenhetens rekkevidde, kan Bluetooth®-paringsprosessen 

innledes (se også vedlegg 2). Enhetene deler adresser, navn og profiler og felles sikkerhetsnøkler, som gjør at de kan 

knyttes til hverandre når de er sammen i framtiden. Når dette trinnet er fullført, er den eksterne enheten klarert og er i 

stand til å innlede anmodninger om å overføre data fra fartsskriveren. Det foreligger ikke planer om å tilføye 

krypteringsmekanismer ut over det som Bluetooth® tilbyr. Dersom det kreves ytterligere sikkerhetsmekanismer, vil 

dette imidlertid skje i samsvar med tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger.» 

c) I nr. 4.3 gjøres følgende endringer: 

 i) Første ledd skal lyde: 

«Av sikkerhetshensyn krever kjøretøyenheten et godkjenningssystem med PIN-kode som er atskilt fra Bluetooth-

paringen. Hver kjøretøyenhet skal kunne generere PIN-koder for autentiseringsformål som består av minst 4 sifre. 

Hver gang en ekstern enhet pares med en kjøretøyenhet, skal den angi riktig PIN-kode før den mottar data.» 
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ii) Tredje ledd etter tabell 1 skal lyde: 

«Selv om produsenten kan tilby en mulighet til å endre PIN-koden direkte gjennom kjøretøyenheten, skal PUK-

koden ikke kunne endres. Ved endring av PIN-koden dersom det er mulig, skal det kreve at gjeldende PIN-kode 

angis direkte i kjøretøyenheten.» 

d) I nr. 4.4 skal annet ledd under overskriften «Datafelt» lyde: 

«Dersom dataene som skal behandles, er større enn at det er plass til dem i én melding, deles de opp i flere 

delmeldinger. Hver delmelding skal ha samme meldingshode og SID, men vil inneholde en teller på 2 byte, Counter 

Current (CC) og Counter Max (CM), som angir nummeret på delmeldingen. For å gi mulighet for feilkontroll og 

avbrudd kvitterer mottakerenheten for hver delmelding. Mottakerenheten kan akseptere delmeldingen, be om at den 

overføres på nytt, be senderenheten om å gjenta eller avbryte dataoverføringen.» 

e) I vedlegg 1 gjøres følgende endringer: 

 i) Overskriften skal lyde: 

«1) LISTE OVER TILGJENGELIGE DATA VIA ITS-GRENSESNITTET» 

 ii) Følgende innsettes i tabellen i nr. 3), etter posten «Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren»: 

«Feil ved kommunikasjon med 

eksternt GNSS-utstyr 

— 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 hendel-

sens start 

— dato og klokkeslett for hendel-

sens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av 

ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser 

samme dag» 

 iii) I nr. 5 skal nytt strekpunkt lyde: 

«— ITS-grensesnittfeil (dersom relevant).» 

f) I ASN.1-spesifikasjonene i vedlegg 3 gjøres følgende endringer: 

 i) Følgende rad 206a–206e innsettes etter rad 206: 

 

 ii) Rad 262–264 skal lyde: 
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 iii) Rad 275 skal lyde: 

 

 iv) Rad 288–310 skal lyde: 

 

 v) Rad 362 og 363 skal lyde: 

 

 vi) Følgende rad 410a–410b innsettes etter rad 410: 

 

vii) Følgende rad 539a–539j innsettes etter rad 539: 
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39) I tillegg 14 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 5.5 i innholdsfortegnelsen skal lyde: 

«5.5 Støtte for direktiv (EU) 2015/719  ...................................................................................................................  490» 

b) I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

«I dette scenarioet er den tiden som er tilgjengelig for kommunikasjon, begrenset, fordi kommunikasjonen er målrettet 

og har kort rekkevidde. Dessuten kan vedkommende kontrollmyndigheter bruke de samme kommunikasjonsmidlene 

for fjernovervåking av fartsskrivere (RTM) til andre formål (for eksempel største tillatte vekt og dimensjoner for tunge 

godskjøretøyer, som definert i direktiv 2015/719/EU), og slike operasjoner kan være separate eller sekvensielle alt 

etter vedkommende kontrollmyndigheters valg.» 

c) I nr. 5.1 gjøre følgende endringer: 

 i) I DSC_19 skal tolvte strekpunkt lyde: 

«— DSRC-VU-antennen skal plasseres på et sted der den gir optimal DSRC-kommunikasjon mellom kjøretøyet 

og antennen ved veien når leseren er plassert 15 meter foran kjøretøyet og på to meters høyde og rettet mot 

frontrutens horisontale og vertikale midtpunkt. For lette kjøretøyer er montering på øvre del av frontruten 

egnet. For alle andre kjøretøyer skal DSRC-antennen monteres enten nær den nedre eller nær den øvre delen 

av frontruten.» 

ii) I DSC_22 skal første ledd lyde: 

«Antennens formfaktor er ikke definert og er gjenstand for en kommersiell beslutning, så lenge den monterte 

DSRC-VU-en oppfyller samsvarskravene i avsnitt 5 nedenfor. Antennen skal plasseres som fastsatt i DSC_19 og 

slik at den effektivt støtter brukstilfellene beskrevet i nr. 4.1.2 og 4.1.3.» 

d) I nr. 5.4.3 skal sekvens 7 lyde: 

«7 REDCR > DSRC-VU Sender GET.request for data som tilhører annet attributt (dersom 

relevant)» 

e) I nr. 5.4.4 gjøres følgende endringer i definisjonen av ASN.1-modulen i DCS_40: 

 i) Første linje i sekvensen for TachographPayload skal lyde: 

 

 ii) Ny fotnote 1 skal lyde: 

«1. Dersom en LPN inneholder en AlphabetIndicator LatinAlphabetNo2 eller latinCyrillicAlphabet, omdefineres 

spesialtegnene på spørresenderenheten ved veien ved bruk av spesialregler i samsvar med vedlegg E i 

ISO/DIS 14 906,2.» 

 iii) Det hevede 2-tallet fjernes fra linjen der tidsstempelet (Timestamp) for gjeldende post er definert. 

 iv) ASN.1-moduldefinisjonen for RtmTransferAck skal lyde: 

 
  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/315 

 

f) I nr. 5.4.5 skal dataelementet RTM12 i tabell 14.3 lyde: 

«RTM12 

Følerfeil 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi for 

dataelementet RTM12. 

Kjøretøyenheten skal tildele variabelen sensorFault 

følgende verdi: 

— 1 Dersom en hendelse av typen ‘35’H Følerfeil er 

registrert innenfor de ti siste dagene. 

— 2 Dersom en hendelse av typen Feil ved GNSS-

mottaker (enten intern eller ekstern med enum-

verdien ‘36’H eller ‘37’H) er registrert innenfor 

de ti siste dagene. 

— 3 Dersom en hendelse av typen '0E'H Feil ved 

kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr er 

registrert innenfor de ti siste dagene. 

— 4 Dersom både Følerfeil og Feil ved GNSS-

mottaker er registrert innenfor de ti siste dagene. 

— 5 Dersom både Følerfeil og Feil ved kommuni-

kasjon med eksternt GNSS-utstyr er registrert 

innenfor de ti siste dagene. 

— 6 Dersom både Feil ved GNSS-mottaker og Feil 

ved kommunikasjon ved eksternt GNSS-utstyr er 

registrert innenfor de ti siste dagene. 

— 7 Dersom alle tre følerfeil er registrert innenfor 

de ti siste dagene; ELLERS tildeles verdien 0 

dersom ingen hendelser er registrert innenfor de 

ti siste dagene. 

— Følerfeil én oktett i 

samsvar med dataord-

listen 
» 

g) I nr. 5.4.6 skal DSC_43 lyde: 

«DSC_43 Ved alle DSRC-utvekslinger skal data kodes med PER (Packed Encoding Rules, pakkede kodingsregler) 

UNALIGNED, bortsett fra TachographPayload og OwsPayload, som skal kodes med SOER 

(Oktett Encoding Rules) definert i ISO/IEC 8825-7, Rec. ITU-T-X.696.» 

h) I nr. 5.4.7, i fjerde kolonne i tabell 14.9, skal teksten i cellen som beskriver RTM-ContextMark, lyde: 

«Objektidentifikator for støttet standard, del og versjon. Eksempel: ISO (1) Standard (0) TARV (15638) part9 (9) 

Version1 (1). 

Første oktett er 06H, som er objektidentifikatoren. Annen oktett er 06H, som er dens lengde. De etterfølgende  

6 oktettene koder objektidentifikatoren i eksempelet.» 

i) Nr. 5.5 og 5.5.1 skal lyde: 

«5.5. Støtte for direktiv (EU) 2015/719 

5.5.1. Oversikt 

DSC_59 For å støtte direktiv (EU) 2015/719 om største vekt og dimensjoner for tunge lastebiler vil transak-

sjonsprotokollen for å overføre OWS-data over 5,8 GHz DSRC-grensesnittforbindelsen være den 

samme som den som brukes til RTM-data (se 5.4.1); den eneste forskjellen er at objektidentifikatoren 

som gjelder TARV-standarden, vil peke på standarden ISO 15638, del 20, som handler om veiing om 

bord og veiesystemer montert i kjøretøyet (WOB/OWS).»  
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j) I nr. 5.6.1 skal bokstav a) i DSC_68 lyde: 

«a) For at ulike leverandører skal kunne inngå kontrakt om å levere kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul, 

samt forskjellige partier av DSRC-moduler, skal forbindelsen mellom kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens eksterne 

DSRC-modul være av typen åpen standard. Kjøretøyenhetens forbindelse til DSRC-modulen skal skje enten» 

k) I nr. 5.7.1 skal DSC_77 lyde: 

«DSC_77 Dataene skal leveres ferdig sikret av VUSM-funksjonen til kjøretøyenhetens DSRC-modul. VUSM skal 

verifisere at dataene som er registrert i kjøretøyenhetens DSRC-modul, er korrekt registrert. Registrering 

og rapportering av eventuelle feil i overføring av data fra kjøretøyenheten til minnet i kjøretøyenhetens 

DSRC-modul skal registreres med typen EventFaultType og enum-verdien satt til ‘0C’H (feil ved 

kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon) sammen med tidsstempelet.» 

40) I tillegg 15 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.2 skal første ledd lyde: 

«Det forutsettes at førstegenerasjons fartsskriverkort virker sammen med førstegenerasjons kjøretøyenheter i samsvar 

med vedlegg 1B til forordning (EØF) nr. 3821/85, mens annengenerasjons fartsskriverkort virker sammen med 

annengenerasjons kjøretøyenheter i samsvar med vedlegg IC til denne forordning. I tillegg gjelder kravene nedenfor.» 

b) I nr. 2.4.1 gjøres følgende endringer i MIG_011: 

 i) Første strekpunkt skal lyde: 

«— ikke-signerte grunnleggende filers IC og ICC (valgfritt),» 

ii) Tredje strekpunkt skal lyde: 

«— de andre grunnleggende filene med applikasjonsdata (innenfor DF Tachograph) som overføringsprotokollen 

for førstegenerasjons kort ber om. Disse opplysningene skal sikres med en elektronisk signatur, i samsvar 

med førstegenerasjons sikkerhetsordninger. 

Slik overføring skal ikke omfatte grunnleggende filer med applikasjonsdata som bare finnes på annengenerasjons 

sjåførkort (og verkstedkort) (grunnleggende filer med applikasjonsdata innenfor DF Tachograph_G2).» 

c) I nr. 2.4.3 skal MIG_014 og MIG_015 lyde: 

«MIG_014 Utenfor rammen av førerkontroll ved kontrollmyndigheter utenfor EU skal data overføres fra annen-

generasjons kjøretøyenheter ved hjelp av annengenerasjons sikkerhetsordninger og dataoverførings-

protokollen definert i tillegg 7 til dette vedlegg. 

MIG_015 For å gi kontrollmyndigheter utenfor EU mulighet til å kontrollere førere kan det gis mulighet til å 

overføre data fra annengenerasjons kjøretøyenheter ved hjelp av førstegenerasjons sikkerhetsordninger. 

De overførte dataene skal da ha samme format som dataene som overføres fra en førstegenerasjons 

kjøretøyenhet. Denne muligheten kan velges ved hjelp av kommandoer på menyen.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EU) 2016/799 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel I skal nr. 1 bokstav b) lyde: 

«b) et godkjenningsnummer som tilsvarer nummeret på godkjenningsdokumentet som er utstedt for denne prototypen 

fartsskriver eller diagramskive eller fartsskriverkort, plassert et sted i umiddelbar nærhet av rektangelet.» 

2) I kapittel III skal nr. 5 lyde: 

«5. Framstilt for godkjenning den  .......................................................................................................................................... » 

3) I kapittel IV skal nr. 5 lyde: 

«5. Framstilt for godkjenning den  .......................................................................................................................................... » 

 __________  


