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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
2015/758
2015 m. balandžio 29 d.
dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse
montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos
įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB
1 straipsnis
Dalykas
Šiame reglamente nustatomi bendrieji reikalavimai, taikomi transporto
priemonių EB tipo patvirtinimui transporto priemonėse montuojamų
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų atžvilgiu ir trans
porto priemonėse montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“
iškvietos sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo
patvirtinimui.

2 straipsnis
Taikymo sritis
1.
Šis reglamentas taikomas M1 ir N1 kategorijų transporto priemo
nėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 1.1.1 ir
1.2.1 punktuose, ir transporto priemonėse montuojamoms numeriu 112
grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemoms, sudėtinėms dalims ir atski
riems techniniams mazgams, suprojektuotiems ir sukonstruotiems
tokioms transporto priemonėms.
Jis netaikomas šioms transporto priemonėms:
a) mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms, patvirtin
toms pagal Direktyvos 2007/46/EB 22 ir 23 straipsnius;
b) transporto priemonėms, patvirtintoms pagal Direktyvos 2007/46/EB
24 straipsnį;
c) transporto priemonėms, kuriose dėl techninių priežasčių negali būti
sumontuotas tinkamas „eCall“ iškvietos aktyvavimo mechanizmas,
kaip apibrėžta pagal 2 dalį.
2.
Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguo
tuosius aktus siekiant nustatyti M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių
klases, kuriose dėl techninių priežasčių negali būti sumontuotas
tinkamas „eCall“ iškvietos aktyvavimo mechanizmas, remiantis Komi
sijos atlikta arba jos pavesta atlikti sąnaudų ir naudos vertinimo analize
ir atsižvelgus į visus reikšmingus saugos ir techninius aspektus.
Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m.
birželio 9 d.

3 straipsnis
Terminų apibrėžtys
Be nustatytųjų Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnyje, šiame reglamente
vartojamų terminų apibrėžtys:
1. transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos
„eCall“ iškvietos sistema – skubios pagalbos sistema, kurią sudaro
transporto priemonėje sumontuota įranga ir priemonės, skirtos
„eCall“ iškvietos perdavimui aktyvuoti, valdyti ir vykdyti, kuri
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aktyvuojama automatiškai, naudojant transporto priemonėje sumon
tuotus jutiklius, arba rankiniu būdu, kuri viešaisiais belaidžio
judriojo ryšio tinklais siunčia būtinųjų duomenų rinkinį ir numeriu
112 sukuria garso ryšį tarp transporto priemonėje esančių asmenų ir
„eCall“ BPC;
2. „eCall“ iškvieta – transporto priemonėje sumontuota įranga numeriu
112 atliekama pagalbos iškvieta, atliekama automatiškai, aktyvuo
jant transporto priemonėje įrengtus jutiklius, arba rankiniu būdu,
kuri viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia būtinųjų
duomenų rinkinį ir sukuria garso ryšį tarp transporto priemonės ir
„eCall“ BPC;
3. bendrasis pagalbos centras arba BPC – fizinė vieta, kurioje
pirmiausia priimamos pagalbos iškvietos valdžios institucijos arba
valstybės narės pripažintos privačios organizacijos atsakomybe;
4. tinkamiausias BPC – atsakingų valdžios institucijų iš anksto nuro
dytas BPC, kuris reaguoja į pagalbos iškvietas, gaunamas iš tam
tikros vietovės, arba į tam tikros rūšies pagalbos iškvietas;
5. „eCall“ BPC – valdžios institucijų iš anksto nurodytas tinkamiau
sias BPC, kuris pirmasis priima ir tvarko „eCall“ iškvietas;
6. būtinųjų duomenų rinkinys arba BDR – standarte „Intelektinės
transporto sistemos. El. sauga. Elektroninės iškvietos mažiausias
duomenų rinkinys“ (EN 15722:2011) apibrėžta informacija, kuri
siunčiama į „eCall“ BPC;
7. transporto priemonėje sumontuota įranga – transporto priemonėje
stacionariai sumontuota įranga, kuri teikia transporto priemonės
duomenis, būtinus, kad būtų galima per viešąjį belaidžio judriojo
ryšio tinklą atlikti „eCall“ operaciją, arba kuri turi prieigą prie tokių
duomenų;
8. „eCall“ operacija – belaidžio judriojo ryšio per viešąjį belaidžio
judriojo ryšio tinklą užmezgimas, BDR perdavimas iš transporto
priemonės į „eCall“ BPC ir garso ryšio tarp transporto priemonės
ir to paties „eCall“ BPC sukūrimas;
9. viešasis belaidžio judriojo ryšio tinklas – visuomenei prieinamas
belaidžio judriojo ryšio tinklas pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvas 2002/21/EB (1) ir 2002/22/EB (2);
10. trečiųjų šalių paslaugomis grindžiama „eCall“ iškvieta – transporto
priemonėje sumontuota įranga atliekama pagalbos iškvieta trečio
sios šalies paslaugų teikėjui, atliekama automatiškai, aktyvuojant
transporto priemonėje įrengtus jutiklius, arba rankiniu būdu, kuris
viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia BDR ir sukuria
garso ryšį tarp transporto priemonės ir trečiosios šalies paslaugų
teikėjo;
(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).
(2) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių
ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL L 108,
2002 4 24, p. 51).
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11. trečiosios šalies paslaugų teikėjas – nacionalinių valdžios institucijų
pripažinta organizacija, kuriai leidžiama priimti trečiųjų šalių
paslaugomis grindžiamą „eCall“ iškvietą ir perduoti BDR „eCall“
BPC;
12. transporto priemonėje montuojama trečiųjų šalių paslaugomis grin
džiamos „e-Call“ iškvietos sistema – sistema, aktyvuojama automa
tiškai, naudojant transporto priemonėje sumontuotus jutiklius, arba
rankiniu būdu, kuri viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais
siunčia BDR ir sukuria garso ryšį tarp transporto priemonės ir
trečiosios šalies paslaugų teikėjo.

4 straipsnis
Bendrosios gamintojų pareigos
Gamintojai įrodo, kad visose naujų tipų transporto priemonėse, nurody
tose 2 straipsnyje, yra stacionariai sumontuojama numeriu 112 grin
džiamos „eCall“ iškvietos sistema, laikantis šio reglamento ir pagal šį
reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų.

5 straipsnis
Konkrečios gamintojų pareigos
1.
Gamintojai užtikrina, kad visos jų naujų tipų transporto priemonės
ir transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“
iškvietos sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, supro
jektuoti ir sukonstruoti tokioms transporto priemonėms, būtų pagaminti
ir patvirtinti laikantis šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų
deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų.
2.
Gamintojai įrodo, kad visos naujų tipų transporto priemonės yra
sukonstruotos taip, kad būtų užtikrinta, jog Sąjungos teritorijoje įvykus
didelei avarijai, apie kurią sužinoma aktyvavus vieną ar daugiau trans
porto priemonėje įrengtų jutiklių arba procesorių, Europos bendruoju
pagalbos telefono numeriu 112 būtų automatiškai aktyvuojama „eCall“
iškvieta.
Gamintojai įrodo, kad naujų tipų transporto priemonės yra sukonstruotos
taip, kad būtų užtikrinta, jog „eCall“ iškvietą Europos bendruoju
pagalbos telefono numeriu 112 būtų galima aktyvuoti ir rankiniu būdu.
Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojamos numeriu
112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos rankinio aktyvavimo įtaisas
būtų suprojektuotas tokiu būdu, kad būtų išvengta netinkamo naudo
jimo.
3.
2 dalis nedaro poveikio transporto priemonės savininko teisei be
transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“
iškvietos sistemos naudoti ir transporto priemonėje montuojamą trečiųjų
šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą, teikiančią
panašią paslaugą, jeigu tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:
a) transporto priemonėje montuojama trečiųjų šalių paslaugomis grin
džiamos „eCall“ iškvietos sistema atitinka standartą EN 16102:2011
„Intelektinės transporto sistemos. Avarinė iškvieta. Veikimo reikala
vimai, keliami trečiosios šalies įrangai“;
b) gamintojai užtikrina, kad vienu metu aktyvi būtų tik viena sistema ir
kad tuo atveju, jeigu transporto priemonėje sumontuota trečiųjų šalių
paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema neveikia, būtų
automatiškai aktyvuojama transporto priemonėje sumontuota
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema;
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c) transporto priemonės savininkas visada turi teisę pasirinkti naudoti
ne transporto priemonėje montuojamą trečiųjų šalių paslaugomis
grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą, o transporto priemonėje
montuojamą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą;
d) gamintojai savininkui skirtame naudojimo vadove nurodo informa
ciją apie c punkte nurodytą teisę.
4.
Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojamų
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų imtuvai būtų sude
rinami su padėties nustatymo paslaugomis, kurios teikiamos naudojant
GALILEO ir EGNOS sistemas. Gamintojai taip pat gali nuspręsti papil
domai užtikrinti suderinamumą su kitomis palydovinės navigacijos siste
momis.
5.
EB tipo patvirtinimo tikslais pripažįstamos tik tos transporto prie
monėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos
sistemos (montuojamos stacionariai ar tokios, kurių tipas tvirtinamas
atskirai), kurias galima išbandyti.
6.
Gamintojai įrodo, kad įvykus kritiniam sistemos gedimui, dėl
kurio nebūtų įmanoma įvykdyti numeriu 112 grindžiamos „eCall“
iškvietos, transporto priemonėje esantys asmenys bus įspėjami.
7.
Transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos
„eCall“ iškvietos sistema už pagrįstą mokestį, kuris neviršija nominalios
sumos, nediskriminaciniu pagrindu turi būti prieinama visiems neprik
lausomiems operatoriams remonto ir priežiūros tikslais, vadovaujantis
Reglamentu (EB) Nr. 715/2007.
8.
Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguo
tuosius aktus, kuriais būtų nustatomi išsamūs techniniai reikalavimai ir
bandymai, taikomi transporto priemonių EB tipo patvirtinimui jose
montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų
atžvilgiu ir numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų, sudė
tinių dalių bei atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimui.
▼M1
Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai reikalavimai ir bandymai grin
džiami 2–7 dalyse nustatytais reikalavimais ir su iškvieta „eCall“ susi
jusiais galiojančiais standartais, kai taikoma, įskaitant:
a) EN 16072:2015 „Intelektinė transporto sistema. El. sauga. Avarinės
iškvietos europinės sistemos veikimo reikalavimai“;
b) EN 16062:2015 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga.
Avarinės iškvietos aukšto lygmens taikomosios programos protokolo
reikalavimai (HLAR)“;
c) EN 16454:2015 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Visos
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ atitikties bandymai“;
d) EN 15722:2015 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Elektro
ninės iškvietos mažiausias duomenų rinkinys (MSD)“;
e) EN 16102:2011 „Intelektinės transporto sistemos. Avarinė iškvieta.
Veikimo reikalavimai, keliami trečiosios šalies įrangai“;
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f) bet kuriuos papildomus Europos standartus, susijusius su „eCall“
sistema ir priimtus laikantis Europos Parlamento ir Tarybos regla
mente (ES) Nr. 1025/2012 (1) nustatytų procedūrų, arba su „eCall“
sistemomis susijusias Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komi
sijos taisykles (JT EEK taisyklės), prie kurių Sąjunga prisijungė.
▼B
Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m.
birželio 9 d.
9.
Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguo
tuosius aktus, kuriais būtų atnaujinamos šio straipsnio 8 dalyje nurodytų
standartų redakcijos, kai priimama nauja redakcija.

6 straipsnis
Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklės
1.
Šis reglamentas nedaro poveikio direktyvoms 95/46/EB ir
2002/58/EB. Bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojant transporto
priemonėje montuojamą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos
sistemą turi atitikti tose direktyvose nustatytas asmens duomenų
apsaugos taisykles.
2.
Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys naudojami tik
reaguojant į 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas skubios
pagalbos situacijas.
3.
Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys nėra saugomi
ilgiau nei tai yra būtina reaguojant į 5 straipsnio 2 dalies pirmoje
pastraipoje nurodytas skubios pagalbos situacijas. Kai tik tie duomenys
nebėra reikalingi šiuo tikslu, jie yra visiškai ištrinami.
4.
Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojamos
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos nebūtų galima
atsekti ir ji nebūtų nuolat sekama.
5.
Gamintojai užtikrina, kad iš transporto priemonėje montuojamos
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos vidinės atminties
duomenys būtų automatiškai nuolat pašalinami. Leidžiama saugoti tik
duomenis apie tris paskutines transporto priemonės buvimo vietas tiek,
kiek tai yra tikrai būtina norint nustatyti dabartinę buvimo vietą ir
važiavimo kryptį įvykio metu.
6.
Prieš aktyvuojant „eCall“ iškvietą, už transporto priemonėje
montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos
ribų tie duomenys nėra prieinami jokiems subjektams.
7.
Į transporto priemonėse montuojamą numeriu 112 grindžiamos
„eCall“ iškvietos sistemą įdiegiamos privatumo didinimo technologijos,
kad „eCall“ sistemos naudotojams būtų suteikta tinkamo lygio priva
tumo apsauga, taip pat apsaugos priemonės, būtinos siekiant užkirsti
kelią sekimui ir netinkamam naudojimui.
(1) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos
Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB,
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas
Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas
Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
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8.
Transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos
„eCall“ iškvietos sistema siunčiamas būtinųjų duomenų rinkinys apima
tik būtiniausią informaciją, kaip nurodyta standarte EN 15722:2011
„Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Elektroninės iškvietos
mažiausias duomenų rinkinys“. Transporto priemonėje montuojama
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema neperduodami
jokie papildomi duomenys. Tas būtinųjų duomenų rinkinys saugomas
taip, kad būtų galima jį visiškai visam laikui ištrinti.
9.
Gamintojai savininkui skirtame naudojimo vadove pateikia aiškią
ir išsamią informaciją apie transporto priemonėje montuojamos numeriu
112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos atliekamą duomenų tvar
kymą. Tą informaciją sudaro:
a) nuoroda į tvarkymo teisinį pagrindą;
b) tai, kad transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos
„eCall“ iškvietos sistema yra aktyvuojama pagal numatytuosius
nustatymus;
c) transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos
„eCall“ iškvietos sistemos atliekamo duomenų tvarkymo tvarka;
d) konkretus duomenų tvarkymo naudojant „eCall“ sistemą, atliekamo
tik 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytose skubios
pagalbos situacijose, tikslas;
e) renkamų ir tvarkomų duomenų rūšys ir tų duomenų gavėjai;
f) duomenų saugojimo transporto priemonėje montuojamoje numeriu
112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemoje terminas;
g) tai, kad transporto priemonė nėra nuolat sekama;
h) naudojimosi duomenų subjektų teisėmis tvarka ir informacija apie
kontaktinę tarnybą, atsakingą už prieigos prašymų tvarkymą;
i) visa būtina papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų atse
kamumu, sekimu ir tvarkymu teikiant trečiųjų šalių paslaugomis
grindžiamą „eCall“ iškvietą ir (arba) kitas pridėtinės vertės
paslaugas, dėl kurių savininkas duoda aiškų sutikimą ir kurios turi
atitikti Direktyvą 95/46/EB. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai,
kad gali būti transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grin
džiamos „eCall“ iškvietos sistemos ir trečiųjų šalių paslaugomis grin
džiamų transporto priemonėje montuojamų „eCall“ iškvietos sistemų
ar kitų pridėtinės vertės paslaugų atliekamo duomenų tvarkymo skir
tumų.
10.
Siekiant išvengti painiavos, susijusios su siekiamais tikslais ir
tvarkymo pridėtine verte, prieš pradedant naudotis sistema savininkui
skirtame naudojimo vadove atskirai teikiama 9 dalyje nurodyta informa
cija apie transporto priemonėje montuojamą numeriu 112 grindžiamos
„eCall“ iškvietos sistemą ir apie trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamas
„eCall“ iškvietos sistemas.
11.
Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojama
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema ir papildoma trečiųjų
šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema ar pridėtinės
vertės paslaugas teikianti sistema būtų suprojektuotos taip, kad keiti
masis asmens duomenimis tarp šių sistemų būtų neįmanomas. Jei
trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema ar
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pridėtinės vertės paslaugas teikiančia sistema nesinaudojama arba jei
duomenų subjektas atsisako trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos
„eCall“ iškvietos sistemai ar pridėtinės vertės paslaugas teikiančiai
sistemai duoti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, tai nedaro
neigiamos įtakos naudojimuisi transporto priemonėse montuojama
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema.
12.
Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguo
tuosius aktus, kuriais nustatoma:
a) išsamūs techniniai reikalavimai ir bandymų procedūros, skirti 2 ir
3 dalyse nurodyto asmens duomenų tvarkymo taisyklių taikymui;
b) išsamūs techniniai reikalavimai ir bandymų procedūros siekiant
užtikrinti, kad nevyktų keitimasis duomenimis tarp transporto prie
monėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos
sistemos ir trečiųjų šalių sistemų, kaip nurodyta 11 dalyje.
Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m.
birželio 9 d.
13.

Komisija įgyvendinimo aktais nustato:

a) praktinę įvertinimo, ar nėra atsekamumo ir sekimo, nurodytų 4, 5 ir
6 dalyse, tvarką;
b) informacijos naudotojui, kaip nurodyta 9 dalyje, šabloną.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nuro
dytos nagrinėjimo procedūros.
Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m.
birželio 9 d.

7 straipsnis
Valstybių narių pareigos
Nuo 2018 m. kovo 31 d. EB tipo patvirtinimą transporto priemonėje
montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos
atžvilgiu nacionalinės valdžios institucijos suteikia tik tiems naujiems
transporto priemonių tipams ir naujiems transporto priemonėje montuo
jamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų, sudėtinių
dalių ir atskirų techninių mazgų, suprojektuotų ir sukonstruotų tokioms
transporto priemonėms, tipams, kurie atitinka šį reglamentą ir pagal šį
reglamentą priimtus deleguotuosius bei įgyvendinimo aktus.

8 straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami
šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.
2 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 8 ir 9 dalyse ir 6 straipsnio
12 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai
suteikiami penkerių laikotarpiui nuo 2015 m. birželio 8 d. Likus ne
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio
pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotar
piams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams
iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
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3.
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio
2 dalyje, 5 straipsnio 8 ir 9 dalyse ir 6 straipsnio 12 dalyje nurodytus
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutrau
kiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.
Pagal 2 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 8 ir 9 dalis bei 6 straipsnio
12 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du
mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą
dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų
arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir
Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parla
mento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėne
siais.

9 straipsnis
Įgyvendinimo aktai
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos administracinės
nuostatos, taikomos transporto priemonių EB tipo patvirtinimui jose
montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų
atžvilgiu ir numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų, sudė
tinių dalių bei atskirų techninių mazgų, suprojektuotų ir sukonstruotų
tokioms transporto priemonėms, EB tipo patvirtinimui, kaip reikalau
jama pagal 5 straipsnio 1 dalį, dėl:
a) informacinių dokumentų, kuriuos turi pateikti gamintojai tipo patvir
tinimo tikslais, šablonų;
b) EB tipo patvirtinimo sertifikatų šablonų;
c) EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžio (-ių).
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nuro
dytos nagrinėjimo procedūros.
Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m.
birželio 9 d.

10 straipsnis
Komiteto procedūra
1.
Komisijai padeda Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalimi
įsteigtas Motorinių transporto priemonių techninis komitetas. Tas komi
tetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES)
Nr. 182/2011 5 straipsnis.
Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto
projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio
4 dalies trečia pastraipa.
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11 straipsnis
Sankcijos
1.
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų gaminto
jams už šio reglamento nuostatų ir pagal šį reglamentą priimtų deleguo
tųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatų nesilaikymą. Jos imasi visų prie
monių, būtinų užtikrinti sankcijų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos
turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės
praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja
apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.
2.
Nuostatų nesilaikymo, už kurį turi būti taikoma sankcija, atvejai
apima bent:
a) suklastotos deklaracijos pateikimą atliekant patvirtinimo procedūrą
arba atšaukimo procedūrą;
b) bandymų rezultatų klastojimą tipo patvirtinimo tikslais;
c) duomenų arba techninių specifikacijų, kurios galėtų lemti tipo patvir
tinimo atšaukimą, atsisakymą jį suteikti arba panaikinimą, nuslėpimą;
d) 6 straipsnyje įtvirtintų nuostatų pažeidimą;
e) veiksmus, kuriais pažeidžiamos 5 straipsnio 7 dalies nuostatos.

12 straipsnis
Ataskaitų teikimas ir peržiūra
1.
Ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d. Komisija parengia transporto
priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos
sistemos pasiekimų, įskaitant jos paplitimo lygį, vertinimo ataskaitą ir
pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija išnagrinėja, ar šio
reglamento taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir jis turėtų būti taikomas ir
kitų kategorijų transporto priemonėms, pavyzdžiui, sunkiasvorėms
krovininėms transporto priemonėms, miesto ir tolimojo susisiekimo
autobusams, variklinėms dviratėms transporto priemonėms ir žemės
ūkio traktoriams. Prireikus Komisija šiuo tikslu pateikia pasiūlymą dėl
teisėkūros procedūra priimamo akto.
2.
Atsižvelgdama į išsamių konsultacijų su visais suinteresuotaisiais
subjektais rezultatus ir tyrimą, kuriame įvertinamos sąnaudos ir nauda,
Komisija įvertina, ar reikia reikalavimų dėl sąveikios, standartizuotos,
apsaugotos ir atviros prieigos platformos. Prireikus ir ne vėliau kaip
2017 m. birželio 9 d. Komisija priima teisėkūros iniciatyvą, grindžiamą
tais reikalavimais.

13 straipsnis
Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai
Direktyvos 2007/46/EB I, III, IV ir XI priedai iš dalies keičiami pagal
šio reglamento priedą.

14 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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2 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 8 ir 9 dalys, 6 straipsnio 12 ir 13 dalys
bei 8, 9, 10 ir 12 straipsniai taikomi nuo 2015 m. birželio 8 d.
Šio straipsnio antroje pastraipoje nenurodyti straipsniai taikomi nuo
2018 m. kovo 31 d.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse
narėse.
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PRIEDAS
Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai
Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:
1. I priedas papildomas šiais punktais:
„12.8. „eCall“ sistema
12.8.1. Įrengta: taip/ne (1)
12.8.2. Įtaiso techninis aprašymas arba brėžiniai: …“;
2. III priedo I dalies A skirsnis papildomas šiais punktais:
„12.8. „eCall“ sistema
12.8.1. Įrengta: taip/ne (1)“;
3. IV priedo I dalis iš dalies keičiama taip:
a) lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

„72

Dalykas

„eCall“ sistema

Taikymas

Norminio akto
nuoroda

M1

Reglamentas (ES)
2015/758

M2

M3

X

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X“

b) 1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:
i) 1 lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

„72

Dalykas

„eCall“ sistema

Norminio akto nuoroda

Reglamentas
758

(ES)

Konkretūs
klausimai

2015/

Taikymas ir konkretūs
reikalavimai

Netaikoma“

ii) 2 lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

„72

Dalykas

„eCall“ sistema

Norminio akto nuoroda

Reglamentas
758

(ES)

2015/

Konkretūs
klausimai

Taikymas ir konkretūs
reikalavimai

Netaikoma“

c) 2 priedėlio skirsnis „4. Techniniai reikalavimai“ iš dalies keičiamas taip:
i) I dalis „M1 kategorijos transporto priemonės“ papildoma šiuo elementu:

Elementas

Nuoroda į norminį aktą

„72

Reglamentas (ES) 2015/758 („eCall“
sistemos)

Alternatyvūs reikalavimai

To reglamento reikalavimai netaikomi.“

02015R0758 — LT — 31.03.2018 — 001.001 — 13
▼B
ii) II dalis „N1 kategorijos transporto priemonės“ papildoma šiuo
elementu:
Elementas

Nuoroda į norminį aktą

Alternatyvūs reikalavimai

„72

Reglamentas (ES) 2015/758 („eCall“
sistemos)

To reglamento reikalavimai netaikomi.“

4. XI priedas iš dalies keičiamas taip:
a) 1 priedėlio lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Norminio teisės akto
nuoroda

Dalykas

„72

„eCall“
sistema

M1 ≤ 2 500 kg (*) M1 > 2 500 kg (*)

Reglamentas (ES) 2015/
758

G

G

M2

M3

netaikoma netaiko
ma“

b) 2 priedėlio lentelė papildoma šiuo punktu:
Punktas

„eCall“
sistema

„72

Nuoroda į
norminį aktą

Dalykas

Reglamentas
(ES)
2015/
758

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

G

netaikoma

netaikoma

G

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma“

c) 3 priedėlio lentelė papildoma šiuo punktu:
Punktas

„72

Dalykas

„eCall“ sistema

Norminio akto nuoroda

M1

Reglamentas (ES) 2015/758

G“

d) 4 priedėlio lentelė papildoma šiuo punktu:
Punktas

„72

Dalykas

„eCall“
sistema

Nuoroda į norminį
aktą

Reglamentas
(ES) 2015/758

M2

M3

N
1

N2

N3

O1

netai netai G netai- netai netaikoma koma
koma koma koma

O2

O3

O4

netaikoma

netaikoma

netaikoma“

