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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)
2015/758
af 29. april 2015
om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret
eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af
direktiv 2007/46/EF
Artikel 1
Genstand
Denne forordning fastsætter de generelle krav til EF-typegodkendelse af
køretøjer, hvad angår 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer,
og af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer, komponenter og
separate tekniske enheder.

Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M1 og
N1 som defineret i punkt 1.1.1 og 1.2.1 i bilag II, del A, til direktiv
2007/46/EF og på 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer,
komponenter og separate tekniske enheder konstrueret og fremstillet
til sådanne køretøjer.
Den finder ikke anvendelse på følgende køretøjer:
a) køretøjer fremstillet i små serier, der er godkendt i henhold til
artikel 22 og 23 i direktiv 2007/46/EF
b) køretøjer, der er godkendt i henhold til artikel 24 i direktiv
2007/46/EF
c) køretøjer, der af tekniske grunde ikke kan udstyres med en hensigts
mæssig eCall-udløsningsmekanisme som fastsat i overensstemmelse
med stk. 2.
2.
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede rets
akter i overensstemmelse med artikel 8 med henblik på at identificere
kategorier af køretøjer i klasse M1 og N1, der af tekniske grunde ikke
kan udstyres med en hensigtsmæssig eCall-udløsningsmekanisme på
grundlag af en undersøgelse med en cost-benefit-vurdering, der
udføres eller bemyndiges af Kommissionen, og under hensyntagen til
alle relevante sikkerhedsaspekter og tekniske aspekter.
De første af sådanne delegerede retsakter vedtages senest 9. juni 2016.

Artikel 3
Definitioner
Ved anvendelsen af denne forordning gælder ud over definitionerne i
artikel 3 i direktiv 2007/46/EF følgende definitioner:
1) »112-baseret køretøjsmonteret eCall-system«: et nødsystem bestå
ende af køretøjsmonteret udstyr og midlerne til at udløse, styre
og foretage eCall-transmissionen, som enten aktiveres automatisk
via køretøjsmonterede sensorer eller manuelt, og som ved hjælp
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af offentlige trådløse mobilkommunikationsnetværk overfører et
minimumsdatasæt og opretter en 112-baseret lydkanal mellem køre
tøjets fører og passagerer og en eCall-alarmcentral
2) »eCall«: et køretøjsmonteret alarmopkald til 112, der enten fore
tages automatisk ved aktivering af køretøjsmonterede sensorer eller
manuelt, og som overfører et minimumsdatasæt og opretter en
lydkanal mellem køretøjet og eCall-alarmcentralen ved hjælp af
offentlige trådløse mobilkommunikationsnetværk
3) »alarmcentral«: en fysisk lokalitet, hvor alarmopkald modtages først
under ansvar af en offentlig myndighed eller en privat organisation,
der er godkendt af medlemsstaten
4) »den mest passende alarmcentral«: den alarmcentral, som de
ansvarlige myndigheder på forhånd har fastsat skal dække alarmop
kald fra et bestemt område eller af en bestemt type
5) »eCall-alarmcentral«: den mest passende alarmcentral, som myndig
hederne på forhånd har fastlagt skal være den første til at modtage
og håndtere eCall
6) »minimumdatasæt«: de oplysninger, der er defineret ved standarden
»Intelligente transportsystemer — eSafety — eCall, minimumda
tasæt (MSD)« (EN 15722:2011), og som sendes til eCall-alarmcen
tralen
7) »køretøjsmonteret udstyr«: et permanent udstyr i køretøjet, som
leverer eller har adgang til de køretøjsoplysninger, der er nødven
dige for at foretage eCall-transaktionen via et offentligt mobilkom
munikationsnet
8) »eCall-transaktion«: oprettelse af en trådløs mobilkommunikations
session over et offentligt trådløst kommunikationsnet og overførsel
minimumsdatasættet fra et køretøj til en eCall-alarmcentral samt
oprettelse af en lydkanal mellem køretøjet og samme eCall-alarm
central
9) »offentligt trådløst mobilkommunikationsnetværk«: et trådløst
mobilkommunikationsnetværk, der er tilgængeligt for offentlig
heden i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2002/21/EF (1) og direktiv 2002/22/EF (2)
10) »eCall understøttet af tredjepartstjenester«: et køretøjsmonteret alar
mopkald til en tredjepartstjenesteyder, der enten foretages auto
matisk ved aktivering af køretøjsmonterede sensorer eller manuelt,
og som ved hjælp af offentlige trådløse mobilkommunikationsnet
værk overfører minimumsdatasættet og opretter en lydkanal mellem
køretøjet og tredjepartstjenesteyderen
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om
fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(rammedirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om
forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommu
nikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002,
s. 51).
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11) »tredjepartstjenesteyder«: en organisation, der af de nationale
myndigheder er godkendt til at modtage et eCall understøttet af
tredjepartstjenester og videresende minimumsdatasættet til eCallalarmcentralen
12) »køretøjsmonteret eCall-system understøttet af tredjepartstjenester«:
et system, som enten aktiveres automatisk via køretøjsmonterede
sensorer eller manuelt, og som ved hjælp af offentlige trådløse
mobilkommunikationsnetværk overfører minimumsdatasættet og
opretter en lydkanal mellem køretøjet og tredjepartstjenesteyderen.

Artikel 4
Fabrikanternes generelle forpligtelser
Fabrikanterne påviser, at alle de nye køretøjer, der er omhandlet i
artikel 2, er udstyret med et permanent 112-baseret køretøjsmonteret
eCall-system i overensstemmelse med denne forordning og de delege
rede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedtages i medfør af
denne forordning.

Artikel 5
Fabrikanternes særlige forpligtelser
1.
Fabrikanterne sikrer, at alle deres nye køretøjstyper og 112-base
rede køretøjsmonterede eCall-systemer, komponenter og separate
tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer er frem
stillet og godkendt i overensstemmelse med denne forordning og de
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedtages i medfør
af denne forordning.
2.
Fabrikanterne påviser, at alle nye køretøjstyper er fremstillet på en
sådan måde, at det sikres, at der i tilfælde af en alvorlig ulykke, som
registreres ved aktivering af en eller flere sensorer eller processorer i
køretøjet, og som finder sted på Unionens område, automatisk udløses
et eCall til det fælleseuropæiske alarmnummer 112.
Fabrikanterne påviser, at nye køretøjstyper er fremstillet på en sådan
måde, at det sikres, at et eCall til det fælleseuropæiske alarmnummer
112 også kan udløses manuelt.
Fabrikanterne sikrer, at den manuelle 112-baserede køretøjsmonterede
eCall-udløsningsmekanisme er udformet på en sådan måde, at fejlhånd
tering undgås.
3.
Stk. 2 berører ikke køretøjets ejers ret til at anvende et køretøjs
monteret eCall-system understøttet af tredjepartstjenester, som leverer en
tilsvarende tjeneste, ud over det 112-baserede køretøjsmonterede eCallsystem, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:
a) det køretøjsmonterede eCall-system understøttet af tredjepartstjene
ster er i overensstemmelse med standarden EN 16102:2011 »Intel
ligente transportsystemer — Driftskrav til eCall, der er understøttet
af tredjepartstjenester«
b) fabrikanterne sikrer, at der kun er ét system, der er aktivt ad gangen,
og at det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system automatisk
udløses, hvis det køretøjsmonterede eCall-system understøttet af tred
jepartstjenester ikke fungerer
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c) ejeren har til enhver tid ret til at vælge at anvende det 112-baserede
køretøjsmonterede eCall-system i stedet for et køretøjsmonteret
eCall-system understøttet af tredjepartstjenester
d) fabrikanterne medtager oplysninger om den i litra c) omhandlede
rettighed i ejerens instruktionsbog.
4.
Fabrikanterne sikrer, at modtagerne i de 112-baserede køretøjs
monterede eCall-systemer er kompatible med positioneringstjenesterne
fra Galileo- og Egnossystemerne. Fabrikanterne kan derudover også
vælge kompatibilitet med andre satellitnavigationssystemer.
5.
Kun de 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer, der er
enten permanent installeret i køretøjet eller typegodkendt separat, og
som kan prøves, accepteres med henblik på EF-typegodkendelse.
6.
Fabrikanterne påviser, at køretøjets fører og passagerer bliver
advaret i tilfælde af en alvorlig systemfejl, som vil medføre, at der
ikke kan foretages et 112-baseret eCall.
7.
Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system er tilgængeligt
for alle uafhængige operatører for et rimeligt gebyr, der ikke overstiger
et nominelt beløb, og uden forskelsbehandling med henblik på repara
tion og vedligeholdelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr.
715/2007.
8.
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede rets
akter i overensstemmelse med artikel 8, der fastlægger de detaljerede
tekniske krav og prøvninger ved EF-typegodkendelse af køretøjer med
hensyn til deres 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer og EFtypegodkendelse af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer,
komponenter og separate tekniske enheder.
▼M1
De tekniske krav og prøvninger, der er omhandlet i første afsnit, skal
være baseret på de krav, der er fastsat i stk. 2-7, samt på de tilgængelige
standarder vedrørende eCall, hvis det er relevant, herunder:
a) EN 16072:2015 »Intelligente transportsystemer — eSafety — Drifts
krav til paneuropæisk eCall«
b) EN 16062:2015 »Intelligente transportsystemer — eSafety — eCall
Applikationskrav til højniveau (HLAR)«
c) EN 16454:2015 »Intelligente transportsystemer — eSafety — Fuld
stændig overensstemmelsesprøvning af eCall«
d) EN 15722:2015 »Intelligente transportsystemer — eSafety — eCallminimumsdatasæt«
e) EN 16102:2011 »Intelligente transportsystemer — eCall — Drifts
krav til support fra tredjepart«
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f) eventuelle yderligere europæiske standarder, der vedrører eCallsystemet, og som er vedtaget i overensstemmelse med procedurerne
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (1)
eller regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommis
sion for Europa (FN/ECE-regulativer) vedrørende eCall-systemer,
som Unionen har tiltrådt.
▼B
De første af sådanne delegerede retsakter vedtages senest 9. juni 2016.
9.
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede rets
akter i overensstemmelse med artikel 8 for at ajourføre versionerne af de
standarder, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 8, når en ny
version er vedtaget.

Artikel 6
Regler om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
1.
Denne forordning berører ikke direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.
Enhver behandling af personoplysninger gennem det 112-baserede køre
tøjsmonterede eCall-system skal overholde de regler om beskyttelse af
personoplysninger, der er indeholdt i nævnte direktiver.
2.
De personoplysninger, der behandles i henhold til denne forord
ning, benyttes kun med henblik på håndtering af de nødsituationer, der
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, første afsnit.
3.
De personoplysninger, der behandles i henhold til denne forord
ning, lagres ikke i længere tid end nødvendigt med henblik på at hånd
tere de nødsituationer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, første afsnit.
Disse oplysninger slettes helt, så snart de ikke længere er nødvendige til
dette formål.
4.
Fabrikanterne sikrer, at det 112-baserede køretøjsmonterede eCallsystem ikke kan spores og ikke er underlagt nogen konstant sporing.
5.
Fabrikanterne sikrer, at data i den interne hukommelse i et 112baseret køretøjsmonteret eCall-system automatisk og fortløbende fjernes.
Det er kun tilladt at lagre køretøjets tre sidste positioner, for så vidt det
er strengt nødvendigt med henblik på at bestemme den nuværende
position og kørselsretningen på tidspunktet for begivenheden.
6.
Disse data må ikke være tilgængelige for enheder uden for det
112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, inden et eCall udløses.
7.
Privatlivsfremmende teknologier skal integreres i det 112-baserede
køretøjsmonterede eCall-system for at sikre eCall-brugerne det passende
niveau for beskyttelse af privatlivets fred samt de nødvendige sikker
hedsforanstaltninger til at forhindre overvågning og misbrug.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober
2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv
89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF,
2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning
87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF
(EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).
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8.
Det minimumsdatasæt, som udsendes af det 112-baserede køretøjs
monterede eCall-system, må kun indeholde de minimumsoplysninger,
der er omhandlet i standarden EN 15722:2011 »Intelligente transport
systemer — eSafety — eCall- minimumsdatasæt«. Der må ikke over
føres yderligere oplysninger af det 112-baserede køretøjsmonterede
eCall-system. Det pågældende minimumsdatasæt skal lagres således,
at det kan slettes fuldstændigt og permanent.
9.
Fabrikanterne giver i ejerens instruktionsbog klare og omfattende
oplysninger om den databehandling, der foretages af det 112-baserede
køretøjsmonterede eCall-system. Oplysningerne skal omfatte:
a) henvisning til retsgrundlaget for databehandlingen
b) den omstændighed, at det 112-baserede køretøjsmonterede eCallsystem er aktiveret som standardindstilling
c) ordningerne for den databehandling, som det 112-baserede køretøjs
monterede eCall-system foretager
d) eCall-databehandlingens specifikke formål, som begrænses til de
nødsituationer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, første afsnit
e) de typer data der indsamles og behandles, og dem der modtager
disse data
f) tidsgrænsen for lagring af data i det 112-baserede køretøjsmonterede
eCall-system
g) den omstændighed, at der ikke er konstant sporing af køretøjet
h) ordningerne for udøvelsen af den registreredes rettigheder og den
kontakttjeneste, der er kompetent til at behandle anmodninger om
adgang
i) eventuelle nødvendige yderligere oplysninger om sporbarhed,
sporing og behandling af personoplysninger i forbindelse med leve
ring af en eCall-tjeneste understøttet af tredjepartstjenester og/eller
andre tillægstjenester, hvilket forudsætter, at ejeren udtrykkeligt har
givet sit samtykke, og at direktiv 95/46/EF er overholdt. Der skal
tages særligt hensyn til, at der kan være forskelle mellem den data
behandling, der udføres gennem det 112-baserede køretøjsmonterede
eCall-system, og den databehandling, der udføres gennem eCallsystemer understøttet af tredjepartstjenester eller andre tillægstjene
ster.
10.
For at undgå forvirring med hensyn til formålene og merværdien
af behandlingen skal de i stk. 9 omhandlede oplysninger gives særskilt i
ejerens instruktionsbog for det 112-baserede køretøjsmonterede eCallsystem og for eCall-systemet understøttet af tredjepartstjenester, inden
det pågældende system tages i brug.
11.
Fabrikanterne sikrer, at det 112-baserede køretøjsmonterede
eCall-system og eventuelle yderligere systemer, der leverer eCall under
støttet af tredjepartstjenester eller tillægstjenester, udformes på en sådan
måde, at det ikke er muligt at udveksle personoplysninger mellem dem.
Manglende anvendelse af et system, der leverer eCall understøttet
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af tredjepartstjenester eller en tillægstjeneste, eller den registreredes
afslag på at give samtykke til behandling af vedkommendes person
oplysninger i forbindelse med en eCall-tjeneste understøttet af tredje
partstjenester eller en tillægstjeneste, må ikke indvirke negativt på
anvendelsen af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system.
12.
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede rets
akter i overensstemmelse med artikel 8 med henblik på at præcisere:
a) de detaljerede tekniske krav og prøvningsprocedurer for anvendelsen
af de bestemmelser om behandling af personoplysninger, der er
omhandlet i stk. 2 og 3
b) de detaljerede tekniske krav og prøvningsprocedurer til sikring af, at
der ikke udveksles personoplysninger mellem et 112-baseret køre
tøjsmonteret eCall-system og tredjepartssystemer, jf. stk. 11.
De første af sådanne delegerede retsakter vedtages senest 9. juni 2016.
13.

Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter:

a) de praktiske foranstaltninger til vurdering af kravet om fravær af
sporbarhed og sporing, jf. stk. 4, 5 og 6
b) modellen til brugeroplysningerne, jf. stk. 9.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i
artikel 10, stk. 2.
De første af sådanne gennemførelsesretsakter vedtages senest 9. juni
2016.

Artikel 7
Medlemsstaternes forpligtelser
Med virkning fra den 31. marts 2018 må de nationale myndigheder kun
udstede EF-typegodkendelse til nye køretøjstyper for så vidt angår 112baserede køretøjsmonterede eCall-systemer og til nye typer 112-base
rede køretøjsmonterede eCall-systemer, komponenter og separate
tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer, der
er i overensstemmelse med denne forordning og de delegerede retsakter
og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i medfør af denne forord
ning.

Artikel 8
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommis
sionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2,
artikel 5, stk. 8 og 9, og artikel 6, stk. 12, tillægges Kommissionen for
en periode på fem år fra den 8. juni 2015. Kommissionen udarbejder en
rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden
udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stilti
ende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet
eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden
udløbet af hver periode.
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3.
Den i artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 8 og 9, og artikel 6, stk. 12,
omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af
Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer
delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse,
til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der
angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede rets
akter, der allerede er i kraft.
4.
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den
samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk.2, artikel 5,
stk. 8 og 9, og artikel 6, stk. 12, træder kun i kraft, hvis hverken
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist
på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til EuropaParlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden
udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på
Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 9
Gennemførelsesretsakter
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de
administrative bestemmelser for EF-typegodkendelse af køretøjer for
så vidt angår 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer og af
112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer, komponenter og sepa
rate tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer som
krævet i artikel 5, stk. 1, vedrørende:
a) modellerne for de oplysningsdokumenter, der skal forelægges af
fabrikanterne med henblik på typegodkendelse
b) modellerne for EF-typegodkendelsesattesterne
c) modellerne for EF-typegodkendelsesmærket.
Disse retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk.
2.
De første af sådanne gennemførelsesretsakter vedtages senest 9. juni
2016.

Artikel 10
Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af »Det Tekniske Udvalg for Motorkøretø
jer« (TCMV) nedsat ved artikel 40, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF. Dette
udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning
(EU) nr. 182/2011.
Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke
udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.
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Artikel 11
Sanktioner
1.
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for fabri
kanternes manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning
og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedtages i
henhold til denne forordning. De træffer alle nødvendige foranstalt
ninger til at sikre, at sanktionerne gennemføres. Sanktionerne skal
være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse bestem
melser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for
bestemmelserne.
2.
De typer af manglende overholdelse, som skal være genstand for
sanktioner, skal mindst omfatte følgende:
a) afgivelse af falske erklæringer i forbindelse med godkendelsespro
cedurer eller procedurer, der fører til tilbagekaldelse
b) forfalskning af prøvningsresultater med henblik på typegodkendelse
c) tilbageholdelse af data eller tekniske specifikationer, der kunne føre
til tilbagekaldelse, nægtelse eller inddragelse af typegodkendelsen
d) overtrædelse af bestemmelserne i artikel 6
e) overtrædelse af bestemmelserne i artikel 5, stk. 7.

Artikel 12
Rapportering og revision
1.
Kommissionen skal senest den 31. marts 2021 forelægge en
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af
det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, herunder udbredelsen
heraf. Kommissionen undersøger, hvorvidt denne forordnings anvendel
sesområde bør udvides til at omfatte andre kategorier af køretøjer,
såsom tunge godskøretøjer, busser, motordrevne tohjulede køretøjer og
landbrugstraktorer. Om nødvendigt forelægger Kommissionen et lovfor
slag herom.
2.
Efter en bred høring af alle relevante interessenter samt en under
søgelse med en cost-benefit-vurdering vurderer Kommissionen, om der
er behov for krav til en interoperabel, standardiseret, sikker og åben
platform. Hvis det er hensigtsmæssigt, vedtager Kommission senest den
9. juni 2017 et lovgivningsinitiativ baseret på disse krav.

Artikel 13
Ændringer af direktiv 2007/46/EF
Bilag I, III, IV og XI til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i
bilaget til denne forordning.

Artikel 14
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen
i Den Europæiske Unions Tidende.
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Artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 8 og 9, artikel 6, stk. 12 og 13, samt
artikel 8, 9, 10 og 12 finder anvendelse fra den 8. juni 2015.
Andre artikler end dem, der er omhandlet i denne artikels stk. 2,
anvendes fra den 31. marts 2018.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.
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BILAG
Ændringer af direktiv 2007/46/EF
I direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:
1) I bilag I tilføjes følgende punkter:
»12.8. eCall-system
12.8.1. Monteret: ja/nej (1)
12.8.2. Teknisk beskrivelse eller tegninger af anordningen: …«
2) I bilag III, del I, afsnit A, tilføjes følgende punkter:
»12.8. eCall-system
12.8.1. Monteret: ja/nej (1)«
3) I bilag IV, del I, foretages følgende ændringer:
a) Følgende punkt tilføjes til tabellen:

Gyldighedsområde
Punkt

Emne

Retsaktens nummer
M1

»72.

eCall-system

Forordning
2015/758

(EU)

M2

M3

X

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X«

b) Tillæg 1 ændres som følger:
i) Følgende punkt tilføjes til tabel 1:

Punkt

»72.

Emne

Retsaktens nummer

eCall-system

Særlige
spørgsmål

Gyldighedsområde og
særlige krav

Forordning (EU) 2015/758

Ikke relevant«

ii) Følgende punkt tilføjes til tabel 2:

Punkt

»72.

Emne

Retsaktens nummer

eCall-system

Særlige
spørgsmål

Gyldighedsområde og
særlige krav

Forordning (EU) 2015/758

Ikke relevant«

c) Tillæg 2, afsnit 4, tekniske forskrifter, ændres som følger:
i) Følgende punkt tilføjes til del I: Køretøjer i klasse M1:

Punkt

»72

Retsakt

Alternative krav

Forordning (EU) 2015/758 (eCall-syste Kravene i den pågældende forordning finder
mer)
ikke anvendelse.«

02015R0758 — DA — 31.03.2018 — 001.001 — 13
▼B
ii) Følgende punkt tilføjes til del II: Køretøjer i klasse N1:
Punkt

Retsakt

»72

Forordning
systemer)

(EU)

Alternative krav

2015/758

(eCall-

Kravene i den pågældende forordning finder ikke
anvendelse.«

4) I bilag XI foretages følgende ændringer:
a) I tillæg 1 tilføjes følgende punkt i tabellen:
Punkt

»72

Emne

eCall-system

Retsakt

M1 ≤ 2 500 (*) kg M1 > 2 500 (*) kg

Forordning (EU) 2015/
758

G

G

M2

M3

Ikke rele Ikke rele
vant
vant«

b) I tillæg 2 tilføjes følgende punkt i tabellen:
Punkt

»72

Emne

eCall-system

Retsakt

M1

Forordning (EU)
2015/758

G

M2

M3

N1

Ikke Ikke G
rele rele
vant vant

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke
rele rele rele rele rele rele
vant vant vant vant vant vant«

c) I tillæg 3 tilføjes følgende punkt i tabellen:
Punkt

»72

Emne

Retsakt

eCall-system

M1

Forordning (EU) 2015/758

G«

d) I tillæg 4 tilføjes følgende punkt i tabellen:
Punkt

»72

Emne

eCall-system

Retsakt

Forordning
2015/758

M2

M3

(EU) Ikke Ikke
rele rele
vant vant

N1

G

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke
rele rele rele rele rele rele
vant vant vant vant vant vant«

