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VÄGTRAFIK

beslutade den 7 oktober 2014.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 § förordningen (1993:185)
om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. 16 §
förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och
3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll att
1 kap. 1 §, 2 kap. 7 § och 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på kontrollorgan
för att bli ackrediterade för kontroll av färdskrivare enligt förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
den europeiska överenskommelsen av den 1 juli 1970 om arbetsförhållanden
för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) och
förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om plombering och kontroll av
färdskrivare samt bestämmelser om installationsskylt som avses i rådets
förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid
vägtransport, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014
av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter
och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.

2 kap.
7 § Vid första tilldelning och slutligt återlämnande av verkstadskort gäller
följande.
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1. Kontrollorganet får tilldela en montör ett tidigare återlämnat verkstadskort.
2. Den som är säkerhetsansvarig ska se till att montören kvitterar första
tilldelning av verkstadskortet med datum, namnteckning och kortnummer.
Efter tilldelningen får montören använda kortet inom kortets giltighetstid
eller till dess montörens behörighet upphör. Vid slutligt återlämnande av ett
verkstadskort ska den säkerhetsansvarige kvittera mottagandet med datum,
namnteckning och kortnummer.

4 kap.
3 § En färdskrivare ska kontrolleras med avseende på dess förmåga att
registrera uppgifter i enlighet med artikel 34.5 i förordning (EU) nr
165/2014, avsnitt C 4 i kapitel III i bilaga 1 till förordning (EEG) nr
3821/85, avsnitt 4 i kapitel III i bilaga 1 B till förordning (EEG) nr 3821/85,
artikel 12.3 i bilagan till AETR, avsnitt C 4 i kapitel III i underbilaga 1 till
AETR eller avsnitt 4 i kapitel III i underbilaga 1 B till AETR.
___________
Denna författning träder i kraft den 2 mars 2015.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Arne Classon
(Väg- och järnvägsavdelningen)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975

2

