02015R0758 — FI — 31.03.2018 — 001.001 — 1
Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät
vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä
ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien
kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/758,
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015,
hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa
koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta
(EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
virallinen lehti
N:o
►M1

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/79, annettu 12 päivänä
syyskuuta 2016

L 12

sivu
44

päivämäärä
17.1.2017

02015R0758 — FI — 31.03.2018 — 001.001 — 2
▼B
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)
2015/758,
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015,
hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-jär
jestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista
ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta
1 artikla
Kohde
Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset vaatimukset, jotka koskevat ajo
neuvojen EY-tyyppihyväksyntää hätänumeroon 112 perustuvien ajoneu
voon asennettavien eCall-järjestelmien osalta ja hätänumeroon 112 pe
rustuvien ajoneuvoon asennettavien eCall-järjestelmien sekä niiden
osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntää.

2 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä asetusta sovelletaan luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin, sellai
sina kuin ne on määritelty direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A
osan 1.1.1 ja 1.2.1 kohdassa, ja tällaisia ajoneuvoja varten suunniteltui
hin ja rakennettuihin hätänumeroon 112 perustuviin ajoneuvoon asen
nettaviin eCall-järjestelmiin sekä niiden osiin ja erillisiin teknisiin yksi
köihin.
Sitä ei sovelleta seuraaviin ajoneuvoihin:
a) pieninä sarjoina valmistettavat, direktiivin 2007/46/EY 22 ja 23 artik
lan mukaisesti hyväksytyt ajoneuvot;
b) direktiivin 2007/46/EY 24 artiklan mukaisesti hyväksytyt ajoneuvot;
c) jäljempänä olevan 2 kohdan mukaisesti määritellyt ajoneuvot, joihin
ei voida teknisistä syistä asentaa soveltuvaa eCall-puhelujen käynnis
tysmekanismia.
2.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 8 artiklan
mukaisesti sellaisten luokkiin M1 ja N1 kuuluvien ajoneuvojen alaluok
kien määrittelemiseksi, joihin ei voida teknisistä syistä asentaa soveltu
vaa eCall-puhelujen käynnistysmekanismia, komission tekemän tai teet
tämän kustannuksia ja hyötyjä arvioivan tutkimuksen perusteella ja ot
taen huomioon kaikki merkitykselliset turvallisuusnäkökohdat ja tekniset
seikat.
Ensimmäiset tällaiset delegoidut säädökset hyväksytään viimeistään
9 päivänä kesäkuuta 2016.

3 artikla
Määritelmät
Direktiivin 2007/46/EY 3 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi tätä
asetusta sovellettaessa tarkoitetaan
1) ’hätänumeroon 112 perustuvalla ajoneuvoon asennettavalla eCalljärjestelmällä’ hätäjärjestelmää, joka koostuu ajoneuvoon asennetta
vista varusteista sekä järjestelyistä, joilla käynnistetään, hallitaan ja
toteutetaan eCall-lähetys, joka aktivoituu joko automaattisesti ajo
neuvoon asennettujen antureiden kautta tai manuaalisesti ja joka
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lähettää yleisen langattoman matkaviestinverkon kautta vähimmäis
tiedot ja avaa hätänumeroon 112 perustuvan äänikanavan ajoneu
vossa olevien henkilöiden ja eCall-hätäkeskuksen välille;

2) ’eCall-puhelulla’ ajoneuvosta hätänumeroon 112 tulevaa hätäpuhe
lua, joka aktivoituu joko automaattisesti ajoneuvoon asennettujen
antureiden kautta tai manuaalisesti ja joka lähettää yleisen langat
toman matkaviestinverkon kautta vähimmäistiedot ja avaa äänika
navan ajoneuvon ja eCall-hätäkeskuksen välille;

3) ’hätäkeskuksella’ fyysistä paikkaa, joka ottaa hätäpuheluja ensim
mäisenä vastaan viranomaisen vastuulla tai jäsenvaltion hyväksy
män yksityisen organisaation vastuulla;

4) ’sopivimmalla hätäkeskuksella’ hätäkeskusta, jonka toimivaltaiset
viranomaiset ovat etukäteen määränneet vastaamaan tietyltä alueelta
tulevista tai tietyntyyppisistä hätäpuheluista;

5) ’eCall-hätäkeskuksella’ sopivinta hätäkeskusta, jonka viranomaiset
ovat etukäteen määränneet ensimmäisenä vastaanottamaan ja käsit
telemään eCall-puheluja;

6) ’vähimmäistiedoilla’ standardissa EN 15722:2011 (Intelligent trans
port systems – eSafety – eCall minimum set of data (MSD)) mää
riteltyjä tietoja, jotka lähetetään eCall-hätäkeskukseen;

7) ’ajoneuvon varusteilla’ ajoneuvoon kiinteästi asennettuja laitteita,
jotka antavat pääsyn tai joilla on pääsy niihin ajoneuvossa oleviin
tietoihin, joita tarvitaan eCall-hälytyksen tekemiseen yleisen langat
toman matkaviestinverkon kautta;

8) ’eCall-hälytyksellä’ langattoman matkaviestinistunnon avaamista
yleisen langattoman matkaviestinverkon kautta sekä vähimmäistie
tojen välittämistä ajoneuvosta eCall-hätäkeskukseen ja äänikanavan
avaamista ajoneuvon ja saman eCall-hätäkeskuksen välille;

9) ’yleisellä langattomalla matkaviestinverkolla’ langattomia matkavi
estinverkkoja, jotka ovat yleisesti saatavilla Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivien 2002/21/EY (1) ja 2002/22/EY (2) mukai
sesti;

10) ’kolmannen osapuolen palvelujen tukemalla eCall-puhelulla’ ajo
neuvoon asennettavasta järjestelmästä palveluntarjoajana olevalle
kolmannelle osapuolelle lähtevää hätäpuhelua, joka aktivoituu
joko automaattisesti ajoneuvoon asennettujen antureiden kautta tai
manuaalisesti ja joka lähettää yleisen langattoman matkaviestinver
kon kautta vähimmäistiedot ja avaa äänikanavan ajoneuvon ja pal
veluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen välille;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä
maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä
sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä
maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten vies
tintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108,
24.4.2002, s. 51).
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11) ’palveluntarjoajana olevalla kolmannella osapuolella’ organisaatiota,
jonka kansalliset viranomaiset ovat tunnustaneet toimijaksi, joka saa
vastaanottaa kolmannen osapuolen palvelujen tukemia eCall-puhe
luja ja toimittaa vähimmäistiedot edelleen eCall-hätäkeskukseen;
12) ’kolmannen osapuolen palveluissa käytettävällä ajoneuvoon asen
nettavalla eCall-järjestelmällä’ järjestelmää, joka aktivoituu joko
automaattisesti ajoneuvoon asennettujen antureiden kautta tai ma
nuaalisesti ja joka lähettää yleisen langattoman matkaviestinverkon
kautta vähimmäistiedot ja avaa äänikanavan ajoneuvon ja palvelun
tarjoajana olevan kolmannen osapuolen välille.

4 artikla
Valmistajien yleiset velvoitteet
Valmistajien on osoitettava, että kaikki 2 artiklassa tarkoitetut uudet
ajoneuvotyypit on varustettu hätänumeroon 112 perustuvalla ajoneuvoon
kiinteästi asennettavalla eCall-järjestelmällä tämän asetuksen sekä sen
nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten
mukaisesti.

5 artikla
Valmistajia koskevat erityisvelvoitteet
1.
Valmistajien on varmistettava, että kaikki uudet ajoneuvotyypit ja
kyseisiä ajoneuvoja varten suunnitellut ja rakennetut hätänumeroon 112
perustuvat ajoneuvoon asennettavat eCall-järjestelmät sekä niiden osat ja
erilliset tekniset yksiköt valmistetaan ja hyväksytään tämän asetuksen ja
sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti.
2.
Valmistajien on osoitettava, että kaikki uudet ajoneuvotyypit val
mistetaan siten, että varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan yleiseen
hätänumeroon 112 käynnistyy automaattisesti, kun kyseessä on unionin
alueella tapahtuva vakava onnettomuus, joka havaitaan yhden tai use
amman ajoneuvoon asennetun anturin tai prosessorin aktivoiduttua.
Valmistajien on osoitettava, että uudet ajoneuvotyypit rakennetaan siten,
että varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan yleiseen hätänumeroon
112 voidaan käynnistää myös manuaalisesti.
Valmistajien on varmistettava, että hätänumeroon 112 perustuvan ajo
neuvoon asennettavan eCall-järjestelmän manuaalisen käynnistämisen
hallinta suunnitellaan siten, että vältetään väärinkäyttö.
3.
Edellä oleva 2 kohta ei rajoita ajoneuvon omistajan oikeutta käyt
tää hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjes
telmän lisäksi kolmannen osapuolen palvelujen tukemaa ajoneuvoon
asennettavaa eCall-järjestelmää, jolla tarjotaan vastaava palvelu, edellyt
täen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) kolmannen osapuolen palvelujen tukeman ajoneuvoon asennettavan
eCall-järjestelmän on vastattava standardia EN 16102:2011 (Intelli
gent transport systems – eCall – Operating requirements for third
party support);
b) valmistajien on varmistettava, että vain yksi järjestelmä kerrallaan on
aktiivinen ja että hätänumeroon 112 perustuva ajoneuvoon asennet
tava eCall-järjestelmä käynnistyy automaattisesti, jos kolmannen osa
puolen palvelujen tukema ajoneuvoon asennettava eCall-järjestelmä
ei toimi;

02015R0758 — FI — 31.03.2018 — 001.001 — 5
▼B
c) ajoneuvon omistajalla on milloin tahansa oikeus valita hätänumeroon
112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttö
kolmannen osapuolen palvelujen tukeman ajoneuvoon asennettavan
järjestelmän sijaan;
d) valmistajien on sisällytettävä omistajan käsikirjaan tiedot c alakoh
dassa säädetystä oikeudesta.
4.
Valmistajien on varmistettava, että hätänumeroon 112 perustuvien
ajoneuvoon asennettavien eCall-järjestelmien vastaanottimet ovat yh
teensopivia Galileo- ja EGNOS-järjestelmien tarjoamien paikannuspal
velujen kanssa. Valmistajat voivat lisäksi myös valita yhteensopivuuden
muiden satelliittinavigointijärjestelmien kanssa.
5.
EY-tyyppihyväksyntää varten hyväksytään ainoastaan sellaiset
joko ajoneuvoon kiinteästi asennetut tai erikseen tyyppihyväksytyt, hä
tänumeroon 112 perustuvat ajoneuvoon asennettavat eCall-järjestelmät,
jotka voidaan testata.
6.
Valmistajien on osoitettava, että ajoneuvon matkustajia varoite
taan, jos järjestelmässä on vakava vika, jonka vuoksi hätänumeroon
112 perustuva eCall-puhelu ei onnistu.
7.
Hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-jär
jestelmän on oltava kaikkien riippumattomien toimijoiden käytettävissä
kohtuullisesta maksusta, joka ei ylitä nimellismäärää, ja korjauksen ja
huollon suhteen syrjimätön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti.
8.
Siirretään komissiolle valta antaa 8 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, joilla vahvistetaan yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia ja
testejä ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää varten hätänumeroon 112
perustuvien ajoneuvoon asennettavien eCall-järjestelmien osalta ja hätä
numeroon 112 perustuvien ajoneuvoon asennettavien eCall-järjestelmien
sekä niiden osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyn
tää varten.
▼M1
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten vaatimusten ja tes
tien on perustuttava 2–7 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin sekä
soveltuvin osin seuraaviin saatavilla oleviin eCall-järjestelmää koskeviin
standardeihin:
a) EN 16072:2015 Intelligent transport systems – eSafety – Pan-Euro
pean eCall operating requirements;
b) EN 16062:2015 Intelligent transport systems – eSafety – eCall high
level application requirements (HLAR);
c) EN 16454:2015 Intelligent transport systems – eSafety – eCall end
to end conformance testing;
d) EN 15722:2015 Intelligent transport systems – eSafety – eCall mi
nimum set of data (MSD);
e) EN 16102:2011 Intelligent transport systems – eCall – Operating
requirements for third party support;
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f) kaikki muut eCall-järjestelmää koskevat Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 (1) säädettyjen menette
lyiden mukaisesti hyväksytyt eurooppalaiset standardit tai sellaiset
eCall-järjestelmiä koskevat Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan
talouskomission säännöt, joihin unioni on liittynyt.
▼B
Ensimmäiset tällaiset delegoidut säädökset hyväksytään viimeistään
9 päivänä kesäkuuta 2016.
9.
Siirretään komissiolle valta antaa 8 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, joilla saatetaan tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen stan
dardien versiot ajan tasalle, kun uusi versio on hyväksytty.

6 artikla
Yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevat säännöt
1.
Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita direktiivien 95/46/EY ja
2002/58/EY soveltamista. Henkilötietojen käsittelyn hätänumeroon 112
perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän kautta on tapah
duttava kyseisissä direktiiveissä vahvistettujen henkilötietojen suojaa
koskevien sääntöjen mukaisesti.
2.
Tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja saa käyttää
ainoastaan 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen
hätätilanteiden käsittelemisessä.
3.
Tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja ei saa säilyt
tää pidempään kuin on tarpeen 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ala
kohdassa tarkoitettujen hätätilanteiden käsittelemiseksi. Nämä tiedot on
poistettava kokonaan heti, kun niitä ei enää tarvita mainittuun tarkoituk
seen.
4.
Valmistajien on varmistettava, että hätänumeroon 112 perustuva
ajoneuvoon asennettava eCall-järjestelmä ei ole paikannettavissa eikä
siihen kohdistu minkäänlaista jatkuvaa paikannusta.
5.
Valmistajien on varmistettava, että hätänumeroon 112 perustuvan
ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän sisäisessä muistissa olevia
tietoja poistetaan automaattisesti ja jatkuvasti. Ainoastaan kolme vii
meistä ajoneuvon sijaintipaikkaa on lupa säilyttää siltä osin kuin se
on ehdoton edellytys senhetkisen sijainnin ja sen suunnan määrittämi
selle, johon oltiin matkalla tapahtuman aikana.
6.
Kyseiset tiedot eivät saa olla hätänumeroon 112 perustuvan ajo
neuvoon asennettavan järjestelmän ulkopuolisen tahon käytettävissä en
nen kuin eCall-puhelu on aloitettu.
7.
Hätänumeroon 112 perustuvaan ajoneuvoon asennettavaan eCalljärjestelmään on sisällytettävä yksityisyyttä tukevaa tekniikkaa, jotta
eCall-käyttäjät saavat asianmukaisen tasoisen yksityisyyden suojan, ja
lisäksi on toteutettava tarvittavat suojatoimet tarkkailun ja väärinkäytön
estämiseksi.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu
25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston di
rektiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY,
2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston pää
töksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen
N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).
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8.
Vähimmäistietoihin, jotka hätänumeroon 112 perustuva ajoneu
voon asennettava eCall-järjestelmä lähettää, on sisällyttävä ainoastaan
standardissa EN 15722:2011 (Intelligent transport systems – eSafety –
eCall minimum set of data (MSD)) tarkoitetut vähimmäistiedot. Hätä
numeroon 112 perustuvalla ajoneuvoon asennettavalla eCall-järjestel
mällä ei saa siirtää mitään muita tietoja. Kyseisiä vähimmäistietoja on
säilytettävä siten, että ne voidaan poistaa kokonaan ja pysyvästi.
9.
Valmistajien on esitettävä omistajan käsikirjassa selkeät ja perus
teelliset tiedot hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan
eCall-järjestelmän kautta tapahtuvasta tietojen käsittelystä. Kyseisten
tietojen on käsitettävä seuraavat:
a) viittaus käsittelyn oikeusperustaan;
b) tieto siitä, että hätänumeroon 112 perustuva ajoneuvoon asennettava
eCall-järjestelmä on oletusarvoisesti toiminnassa;
c) yksityiskohtaiset tiedot hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon
asennettavan eCall-järjestelmän toteuttamasta tietojen käsittelystä;
d) eCall-järjestelmän kautta tapahtuvan tietojen käsittelyn erityinen tar
koitus, joka on rajattava 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitettuihin hätätilanteisiin;
e) kerättävien ja käsiteltävien tietojen tyypit sekä näiden tietojen vas
taanottajat;
f) aikaraja tietojen säilyttämiselle hätänumeroon 112 perustuvassa ajo
neuvoon asennettavassa eCall-järjestelmässä;
g) ilmoitus siitä, että ajoneuvoon ei kohdistu jatkuvaa paikannusta;
h) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten rekisteröidyt henkilöt voivat käyt
tää oikeuksiaan, sekä tiedonsaantipyyntöjen käsittelystä vastaavasta
yhteyspalvelusta;
i) kaikki tarvittavat lisätiedot, jotka koskevat jäljitettävyyttä, paikanta
mista ja henkilötietojen käsittelyä kolmannen osapuolen palvelujen
tukeman eCall-palvelun ja/tai muun lisäarvopalvelun tarjoamisen yh
teydessä; tällöin edellytetään omistajan nimenomaista suostumusta ja
direktiivin 95/46/EY noudattamista. Erityistä huomiota on kiinnitet
tävä eroihin, joita saattaa esiintyä hätänumeroon 112 perustuvan ajo
neuvoon asennettavan eCall-järjestelmän ja kolmannen osapuolen
palvelujen tukemien ajoneuvoon asennettavien eCall-järjestelmien
tai muiden lisäarvopalvelujen kautta tapahtuvan tietojen käsittelyn
välillä.
10.
Jotta vältetään järjestelmän tarkoituksiin ja tietojen käsittelyn lisä
arvoon liittyvät sekaannukset, 9 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava
omistajan käsikirjassa erikseen hätänumeroon 112 perustuvan ajoneu
voon asennettavan eCall-järjestelmän ja kolmannen osapuolen palvelu
jen tukemien eCall-järjestelmien osalta ennen järjestelmän käyttöä.
11.
Valmistajien on varmistettava, että hätänumeroon 112 perustuva
ajoneuvoon asennettava eCall-järjestelmä ja muu kolmannen osapuolen
palvelujen tukeman eCall-palvelun tai lisäarvopalvelun tuottava järjes
telmä ovat siten suunniteltuja, ettei henkilötietojen vaihtaminen niiden
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välillä ole mahdollista. Kolmannen osapuolen palvelujen tukeman eCallpalvelun tai lisäarvopalvelun tuottavan järjestelmän käyttämättä jättämi
nen tai rekisteröidyn henkilön kieltäytyminen antamasta kolmannen osa
puolen palvelujen tukemalle eCall-palvelun tai lisäarvopalvelulle lupaa
henkilötietojensa käsittelyyn ei saa aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia hätä
numeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän
käytölle.
12.
Siirretään komissiolle valta antaa 8 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, joilla vahvistetaan
a) yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja testimenettelyt, jotka kos
kevat 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyä kos
kevien sääntöjen soveltamista;
b) yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja testimenettelyt, joilla var
mistetaan, ettei henkilötietoja vaihdeta hätänumeroon 112 perustuvan
ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän ja 11 kohdassa tarkoitet
tujen kolmansien osapuolten järjestelmien välillä.
Ensimmäiset tällaiset delegoidut säädökset hyväksytään viimeistään
9 päivänä kesäkuuta 2016.
13.

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

a) käytännön järjestelyt 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun jäljitettävyys- ja
paikannusmahdollisuuden puuttumisen arviointia varten;
b) 9 kohdassa tarkoitettujen käyttäjille annettavien tietojen mallin.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Ensimmäiset tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään
9 päivänä kesäkuuta 2016.

7 artikla
Jäsenvaltioiden velvoitteet
Kansallisten viranomaisten on 31 päivästä maaliskuuta 2018 myönnet
tävä EY-tyyppihyväksyntä hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon
asennettavan eCall-järjestelmän osalta ainoastaan niille uusille ajoneu
votyypeille sekä kyseisiä ajoneuvoja varten suunnitelluille ja rakenne
tuille uudentyyppisille hätänumeroon 112 perustuville ajoneuvoon asen
nettaville eCall-järjestelmille sekä niiden osille ja erillisille teknisille
yksiköille, jotka ovat tämän asetuksen ja tämän asetuksen nojalla annet
tujen täytäntöönpanosäädösten mukaisia.

8 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat
tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.
Siirretään komissiolle 8 päivästä kesäkuuta 2015 viiden vuoden
ajaksi 2 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 8 ja 9 kohdassa ja 6 artiklan
12 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laa
tii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän
kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei
Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeis
tään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa
2 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 8 ja 9 kohdassa ja 6 artiklan 12
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lope
tetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myö
hempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös
ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio
antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.
Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 8 ja 9 kohdan ja
6 artiklan 12 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuu
kauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai
jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun mää
räajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta sää
döstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.

9 artikla
Täytäntöönpanosäädökset
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä hallinnollisista määräyksistä,
jotka koskevat 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen EYtyyppihyväksyntää hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennet
tavan eCall-järjestelmän osalta sekä tällaisia ajoneuvoja varten suunni
teltujen ja rakennettujen, hätänumeroon 112 perustuvien ajoneuvoon
asennettavien eCall-järjestelmien sekä niiden osien ja erillisten teknisten
yksiköiden EY-tyyppihyväksyntää, seuraavien osalta:
a) asiakirjamallit, joita valmistajien on käytettävä tyyppihyväksyntää
varten annettavien tietojen toimittamiseen;
b) EY-tyyppihyväksyntätodistusten mallit;
c) EY-tyyppihyväksyntämerkin malli tai mallit.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Ensimmäiset tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään
9 päivänä kesäkuuta 2016.

10 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 1 kohdalla
perustettu komitea ”tekninen komitea – moottoriajoneuvot”. Tämä ko
mitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o
182/2011 5 artiklaa.
Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytän
töönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o
182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.
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11 artikla
Seuraamukset
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan val
mistajiin tämän asetuksen säännösten ja tämän asetuksen nojalla annet
tavien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten noudattamatta
jättämisen johdosta. Niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpi
teet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on an
nettava komissiolle tiedoksi nämä säännökset ja ilmoitettava sille niihin
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista viipymättä.
2.
Sellaisia noudattamatta jättämisen tyyppejä, joista seuraamus voi
daan määrätä, ovat ainakin seuraavat:
a) väärien tietojen antaminen hyväksyntämenettelyn tai markkinoilta
pois vetämiseen johtavan menettelyn kuluessa;
b) tyyppihyväksynnän testitulosten väärentäminen;
c) sellaisten tietojen tai teknisten eritelmien ilmoittamatta jättäminen,
jotka saattaisivat johtaa markkinoilta pois vetämiseen tai tyyppihy
väksynnän epäämiseen tai peruuttamiseen;
d) edellä olevan 6 artiklan säännösten rikkominen;
e) edellä olevan 5 artiklan 7 kohdan säännösten vastainen toiminta.

12 artikla
Raportointi ja uudelleentarkastelu
1.
Komissio laatii viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021 Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle esitettävän arviointikertomuksen hätä
numeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän
tuloksista, mukaan lukien sen kattavuus. Komissio tarkastelee, olisiko
tämän asetuksen soveltamisalaa laajennettava muihin ajoneuvoluokkiin,
kuten raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin, linja-autoihin, kaksipyöräi
siin moottoriajoneuvoihin ja maataloustraktoreihin. Komissio antaa tar
vittaessa tätä varten lainsäädäntöehdotuksen.
2.
Kuultuaan laajalti kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä ja tehtyään
arvioinnin kustannuksista ja hyödyistä komissio tekee arvion yhteentoi
mivaa, standardoitua, varmaa ja avoimen käytön mahdollistavaa ympä
ristöä koskevien vaatimusten tarpeesta. Komissio antaa tarvittaessa ja
viimeistään 9 päivänä kesäkuuta 2017 lainsäädäntöaloitteen noiden vaa
timusten pohjalta.

13 artikla
Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen
Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet I, III, IV ja XI tämän asetuk
sen liitteen mukaisesti.

14 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Asetuksen 2 artiklan 2 kohtaa, 5 artiklan 8 ja 9 kohtaa, 6 artiklan 12 ja
13 kohtaa sekä 8, 9, 10 ja 12 artiklaa sovelletaan 8 päivästä kesäkuuta
2015.
Muita kuin tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuja artikloja so
velletaan 31 päivästä maaliskuuta 2018.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE
Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen
Muutetaan direktiivi 2007/46/EY seuraavasti:
1) Lisätään liitteeseen I kohdat seuraavasti:
”12.8 eCall-järjestelmä
12.8.1 Varustettu: kyllä/ei (1)
12.8.2 laitteen tekninen kuvaus tai piirustukset: …”.
2) Lisätään liitteessä III olevan I osan A kohtaan kohdat seuraavasti:
”12.8 eCall-järjestelmä
12.8.1 Varustettu: kyllä/ei (1)”.
3) Muutetaan liitteessä IV oleva I osa seuraavasti:
a) lisätään taulukkoon kohta seuraavasti:

Sovellettavuus
Kohta

Kohde

Säädös
M1

”72

eCall-järjestelmä

Asetus (EU) 2015/
758

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X”

X

b) muutetaan lisäys 1 seuraavasti:
i) lisätään taulukkoon 1 kohta seuraavasti:

Kohta

”72

Aihe

eCall-järjestelmä

Säädös

Erityiskysy
mykset

Asetus (EU) 2015/758

Sovellettavuus ja eri
tyisvaatimukset

Ei sovelleta”

ii) lisätään taulukkoon 2 kohta seuraavasti:

Kohta

”72

Aihe

eCall-järjestelmä

Säädös

Asetus (EU) 2015/758

Erityiskysy
mykset

Sovellettavuus ja eri
tyisvaatimukset

Ei sovelleta”

c) muutetaan lisäyksessä 2 oleva jakso ”4. Tekniset vaatimukset” seuraavasti:
i) lisätään I osaan ”Luokkaan M1 kuuluvat ajoneuvot” kohta seuraavasti:

Kohta

”72

Viittaus säädökseen

Vaihtoehtoiset vaatimukset

Asetus (EU) 2015/758 (eCall-järjestel Kyseisen asetuksen vaatimuksia ei sovelleta.”
mät)
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ii) lisätään II osaan ”Luokkaan N1 kuuluvat ajoneuvot” kohta seuraavasti:
Kohta

Viittaus säädökseen

”72

Vaihtoehtoiset vaatimukset

Asetus (EU) 2015/758 (eCall-järjestel Kyseisen asetuksen vaatimuksia ei sovelleta.”
mät)

4) Muutetaan liite XI seuraavasti:
a) lisätään lisäyksessä 1 olevaan taulukkoon kohta seuraavasti:

Kohta

”72

Säädöksen numero

Kohde

M1 ≤ 2 500 (*) kg M1 > 2 500 (*) kg

eCall-järjestel Asetus (EU) 2015/758
mä

G

G

M2

M3

Ei sovel Ei so
leta
velleta”

b) lisätään lisäyksessä 2 olevaan taulukkoon kohta seuraavasti:
Kohta

Kohde

”72

eCall-järjestelmä

Säädöksen nume
M1
ro

Asetus (EU)
2015/758

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

G Ei so Ei so G Ei so Ei so Ei so Ei so Ei so Ei so
velleta velleta
velleta velleta velleta velleta velleta velleta”

c) lisätään lisäyksessä 3 olevaan taulukkoon kohta seuraavasti:
Kohta

”72

Kohde

eCall-järjestelmä

Säädös

M1

Asetus (EU) 2015/758

G”

d) lisätään lisäyksessä 4 olevaan taulukkoon kohta seuraavasti:
Kohta

Kohde

”72

eCall-järjestelmä

Säädöksen nume
ro

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Asetus (EU) Ei so Ei so G Ei so Ei so Ei so Ei so Ei so Ei so
2015/758
velleta velleta
velleta velleta velleta velleta velleta velleta”

