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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/…

af ...

om typegodkendelseskrav for indførelse 

af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, 

og om ændring af direktiv 2007/46/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               
1 EUT C 341 af 21.11.2013, s. 47.
2 Europa-Parlamentets holdning af 26.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets før-

stebehandlingsholdning af 2.3.2015 [(EUT ...)] [(endnu ikke offentliggjort i EUT)]. Europa-
Parlamentets holdning af ... [(EUT ...)] [(endnu ikke offentliggjort i EUT)].
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(1) Der er indført et omfattende EU-typegodkendelsessystem for motorkøretøjer ved Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF1.

(2) De tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til en række sikker-

heds- og miljøelementer er blevet harmoniseret på EU-plan for at sikre et højt trafiksikker-

hedsniveau i hele Unionen.

(3) Indførelsen af en eCall-tjeneste i alle køretøjer og alle medlemsstater har været en af Unio-

nens vigtigste målsætninger på området for trafiksikkerhed siden 2003. For at nå dette mål 

er der blevet iværksat en række initiativer som en del af en frivillig tilgang til indførelsen, 

men disse har indtil nu ikke medført tilstrækkelige fremskridt.

(4) For yderligere at forbedre trafiksikkerheden, blev der i Kommissionens meddelelse af 

21. august 2009 med titlen: "eCall: Tid til udbygning" foreslået nye foranstaltninger til at 

indføre et køretøjsmonteret alarmopkaldssystem i Unionen. En af de foreslåede foranstalt-

ninger var at gøre det obligatorisk at montere 112-baserede køretøjsmonterede eCall-

systemer i alle nye køretøjstyper, idet der begyndes med køretøjer i klasse M1 og N1 som 

defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

(5) Den 3. juli 2012 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om eCall: En ny 112-tjeneste 

for borgerne", der opfordrede Kommissionen til at fremsætte et forslag inden for rammerne 

af direktiv 2007/46/EF for at sikre obligatorisk indførelse af et offentligt 112-baseret eCall-

system inden udgangen af 2015.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse 

af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ("Rammedirektiv") (EUT 
L 263 af 9.10.2007, s. 1).
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(6) Det er fortsat nødvendigt at forbedre driften af 112-tjenesten i hele Unionen, således at der 

hurtigt og effektivt ydes assistance i nødsituationer.

(7) Unionens eCall-system forventes at reducere antallet af dødsulykker i Unionen samt alvo-

ren af de personskader, der følger af trafikulykker, takket være den tidlige varsling af be-

redskabstjenesterne. Den obligatoriske indførelse af det 112-baserede køretøjsmonterede 

eCall-system sammen med den nødvendige og koordinerede infrastrukturopgradering af 

offentlige trådløse mobilkommunikationsnet til overbringelse af eCalls og alarmcentraler 

til modtagelse og håndtering af eCalls vil gøre tjenesten tilgængelig for alle borgere og 

dermed bidrage til at mindske antallet af dødsulykker og alvorligt tilskadekomne, sund-

hedsudgifterne, trængsel forårsaget af ulykker og andre omkostninger.

(8) I overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 585/2014/EU1 skal medlemsstaterne på deres område mindst seks måneder før datoen 

for anvendelsen af denne forordning og under alle omstændigheder ikke senere end den 

1. oktober 2017 indføre den alarmcentralinfrastruktur til eCall, der er krævet for korrekt 

modtagelse og håndtering af alle eCall-opkald. I henhold til artikel 3 i afgørelse 

nr. 585/2014/EU skal medlemsstaterne senest den 24. december 2015 forelægge Kommis-

sionen en rapport om status for gennemførelsen af den nævnte afgørelse. Hvis det i rappor-

ten konkluderes, at alarmcentralinfrastrukturen til eCall ikke vil være driftsklar den 1. ok-

tober 2017, bør Kommissionen træffe passende foranstaltninger til at sikre, at alarmcentral-

infrastrukturen til eCall indføres.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 585/2014/EU af 15. maj 2014 om indførelse af 

det interoperable EU-dækkende eCall-system (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 6).
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(9) I overensstemmelse med pkt. 4 i Kommissionens henstilling 2011/750/EU1 bør medlems-

staterne sikre, at mobilnetværksoperatører indførte teknikken til håndtering af "eCall-

indikatoren" i deres netværk senest den 31. december 2014. Hvis det i den undersøgelse, 

der er omhandlet i pkt. 6 i den nævnte henstilling, konkluderes, at "eCall-indikatoren" ikke 

vil være gennemført senest den 31. marts 2016, bør Kommissionen træffe passende foran-

staltninger til at sikre, at mobilnetværksoperatørerne gennemfører teknikken til håndtering 

af "eCall-indikatoren".

(10) Levering af nøjagtige og pålidelige positionsinformationer er et væsentligt element i en 

effektiv drift af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er det hensigts-

mæssigt at kræve, at det er foreneligt med de serviceydelser, som leveres under program-

merne Galileo og den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (Egnos) som 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1285/20132. Det system, der 

er oprettet under Galileoprogrammet, er et uafhængigt globalt satellitnavigationssystem, og 

det system, der er oprettet under Egnosprogrammet, er et regionalt satellitnavigationssy-

stem, der forbedrer kvaliteten af GPS-signalet (det globale positioneringssystem).

                                               
1 Kommissionens henstilling 2011/750/EU af 8. september 2011 om støtte til en EU-

dækkende eCall-tjeneste i elektroniske kommunikationsnetværk til fremføring af alarmop-
kald fra køretøjer baseret på 112 ("eCall") (EUT L 303 af 22.11.2011, s. 46).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 af 11. december 2013 om 
etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 683/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1).
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(11) Obligatorisk udstyring af køretøjer med et 112-baseret køretøjsmonteret eCall-system bør i 

første omgang kun være gældende for nye typer personbiler og lette erhvervskøretøjer 

(klasse M1 og N1), for hvilke der allerede findes hensigtsmæssige udløsningsmekanismer. 

Muligheden for i nær fremtid at udvide anvendelsen af kravet om et 112-baseret køre-

tøjsmonteret eCall-system til at omfatte andre køretøjskategorier, som f.eks. tunge godskø-

retøjer, busser, tohjulede motorkøretøjer og landbrugstraktorer, bør vurderes yderligere af 

Kommissionen med henblik på eventuelt at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag her-

om.

(12) Udstyring af eksisterende typer køretøjer, der skal fremstilles efter 31. marts 2018, med det 

112-baserede køretøjsmonterede eCall-system bør fremmes med henblik på at øge udbre-

delsen. For så vidt angår køretøjstyper, der typegodkendes før den 31. marts 2018, kan et 

eCall-system eftermonteres på frivillig basis.

(13) Den offentlige interoperable EU-dækkende eCall-tjeneste, der er baseret på det fælleseuro-

pæiske alarmnummer 112, og eCall-systemer understøttet af tredjepartstjenester kan sam-

eksistere, forudsat at de foranstaltninger, der er nødvendige til at sikre kontinuitet i ydelsen 

af tjenesten til forbrugerne, vedtages. For at sikre den offentlige 112-baserede eCall-

tjenestes kontinuitet i alle medlemsstaterne i hele køretøjets levetid og garantere, at den of-

fentlige 112-baserede eCall-tjeneste altid er automatisk tilgængelig, bør alle køretøjer ud-

styres med den offentlige 112-baserede eCall-tjeneste, uanset om køretøjets ejer vælger en 

eCall-tjeneste understøttet af tredjepartstjenester eller ej.
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(14) Forbrugerne bør gives en realistisk oversigt over det 112-baserede køretøjsmonterede 

eCall-system og eCall-systemet understøttet af tredjepartstjenester, såfremt køretøjet er ud-

styret med et sådant, samt omfattende og pålidelige oplysninger om eventuelle tillægsfunk-

tioner eller tillægstjenester forbundet med private alarmopkaldstjenester, køretøjsmontere-

de alarmopkaldsapplikationer eller operatørassisterede alarmopkaldsapplikationer, som de 

tilbydes, og om det forventede serviceniveau i forbindelse med køb af tredjepartstjenester 

og de dermed forbundne omkostninger. Den 112-baserede eCall-tjeneste er en offentlig 

tjeneste af almen interesse og bør derfor være tilgængeligt vederlagsfrit for alle forbrugere.

(15) Obligatorisk udstyring af køretøjer med et 112-baseret eCall-system bør ikke berøre den 

ret, som alle interessenter, herunder bilfabrikanter og uafhængige operatører, har til at til-

byde yderligere redningstjenester og/eller tillægstjenester, parallelt med eller i forbindelse 

med det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system. Alle supplerende tjenester bør 

imidlertid være udformet på en sådan måde, at de ikke øger førerens distraktion eller på-

virker funktionen af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system og alarmcentraler-

nes effektive arbejde. Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system og det system, der 

leverer private tjenester eller tillægstjenester, bør udformes på en sådan måde, at det ikke 

er muligt at udveksle personoplysninger mellem dem. Hvis disse tjenester leveres, bør de 

overholde den gældende lovgivning om sikkerhed og databeskyttelse og altid være valgfrie 

for forbrugerne.
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(16) For at sikre åbne valgmuligheder for kunderne og fair konkurrence samt for at fremme in-

novationen og styrke konkurrenceevnen for Unionens informationsteknologisektor på ver-

densmarkedet, bør de køretøjsmonterede eCall-systemer være baseret på en interoperabel, 

standardiseret, sikker og åben platform til mulige fremtidige køretøjsmonterede applikatio-

ner eller tjenester. Eftersom dette kræver teknisk og juridisk støtte, bør Kommissionen på 

grundlag af en høring af alle involverede interessenter, herunder køretøjsfabrikanter og 

uafhængige operatører, omgående vurdere alle muligheder for at fremme og sikre en åben 

platform og, hvis det er relevant, forelægge et lovgivningsinitiativ herom. Det 112-

baserede køretøjsmonterede eCallsystem bør endvidere være tilgængeligt for et rimeligt 

gebyr, der ikke overstiger den nominelle værdi, og uden forskelsbehandling for alle uaf-

hængige operatører med henblik på reparation og vedligeholdelse i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20071.

(17) For at sikre integriteten af typegodkendelsessystemet bør kun de 112-baserede køre-

tøjsmonterede eCall-systemer, som kan prøves i fuldt omfang, accepteres med henblik på 

denne forordning.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegod-

kendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervs-
køretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer 
om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).
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(18) Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system kræver, idet det er et nødsystem, det 

højest mulige pålidelighedsniveau. Nøjagtigheden af minimumsdatasættet og taletransmis-

sionen og talekvaliteten bør sikres, og der bør udvikles en ensartet prøvningsordning med 

henblik på at sikre, at det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system har en lang levetid 

og holdbarhed. Der bør følgelig regelmæssigt gennemføres periodisk teknisk kontrol (syn) 

i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2014/45/EU1.

(19) Køretøjer i små serier og køretøjer, der er godkendt i henhold til artikel 24 i direk-

tiv 2007/46/EF, er i henhold til nævnte direktiv undtaget fra kravene om beskyttelse af fø-

rer og passagerer i tilfælde af frontal kollision og sidepåkørsel. Derfor bør sådanne køretø-

jer undtages fra forpligtelsen til at overholde kravene om eCall i denne forordning. Desu-

den kan visse køretøjer i klasse M1 og N1 af tekniske årsager ikke udstyres med en hen-

sigtsmæssig eCall-udløsningsmekanisme.

(20) Køretøjer til specielle formål bør være underlagt de i denne forordning fastsatte eCall-krav, 

når basiskøretøjet eller det delvis opbyggede køretøj er udstyret med den nødvendige ud-

løsningsmekanisme.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk 

kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 
2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).
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(21) Enhver behandling af personoplysninger gennem det 112-baserede køretøjsmonterede 

eCall-system bør være i overensstemmelse med de regler om beskyttelse af personoplys-

ninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF2, navnlig for at garantere, at køretøjer udstyret 

med 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer i normal driftstilstand med hensyn til 

112-eCall, ikke kan spores og ikke er underlagt nogen konstant overvågning, og at det mi-

nimum af oplysninger, som udsendes af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, 

omfatter de minimumsoplysninger, der kræves for at kunne håndtere alarmopkald på pas-

sende vis. Dette bør tage hensyn til henstillingerne fra den i henhold til artikel 29 i direktiv 

95/46/EF nedsatte gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling 

af personoplysninger ("Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse"), der findes i dens 

arbejdsdokument om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med 

eCall-initiativet, der blev vedtaget den 26. september 2006.

(22) Fabrikanterne bør gennemføre alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde 

reglerne om beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse i denne forordning, jf. arti-

kel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder3.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fy-

siske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af per-
sonoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor 
(Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 
31.7.2002, s. 37).

3 EUT C 326 af 26.10.2012, s. 391.
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(23) Køretøjsfabrikanter bør i forbindelse med opfyldelsen af de tekniske krav integrere tekni-

ske former for databeskyttelse i de køretøjsmonterede systemer og følge princippet om 

"indbygget privatlivsbeskyttelse".

(24) Fabrikanterne bør give oplysningerne om, at der findes et gratis offentligt eCall-system, 

der er baseret på det fælleseuropæiske alarmnummer 112, at køretøjets ejer har ret til at 

vælge at anvende dette system i stedet for et eCall-system understøttet af tredjepartstjene-

ster samt den behandling af oplysninger, der foretages af det 112-baserede køretøjsmonte-

rede eCall-system, som en del af den tekniske dokumentation, der overdrages sammen med 

køretøjet. Oplysningerne bør også være tilgængelige for onlinedownloading.

(25) Data, der overføres via det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system og som behand-

les af alarmcentralerne, kan kun overføres til de beredskabstjenester og tjenestepartnere, 

der er omhandlet i afgørelse nr. 585/2014/EU, i tilfælde af hændelser med relation til 

eCalls og på de betingelser, der er fastsat i nævnte afgørelse, samt når de udelukkende an-

vendes til at opfylde formålene med den nævnte afgørelse. Data, der behandles af alarm-

centralerne via det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, overføres ikke til andre 

tredjeparter uden udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

(26) De europæiske standardiseringsorganisationer, Det Europæiske Institut for Telestandarder 

(ETSI) og Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), har udviklet fælles stan-

darder for indførelsen af en paneuropæisk eCall-tjeneste, som bør anvendes i denne for-

ordning, da dette vil lette den teknologiske udvikling af den køretøjsmonterede eCall-

tjeneste, sikre tjenestens interoperabilitet og kontinuitet i hele Unionen og mindske gen-

nemførelsesomkostningerne for Unionen som helhed.
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(27) For at sikre anvendelsen af fælles tekniske krav vedrørende det 112-baserede køretøjsmon-

terede eCall-system bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

for så vidt angår undtagelsen af visse kategorier af køretøjer i klasse M1 og N1 fra forplig-

telsen til at montere køretøjsmonterede eCall-systemer og udarbejdelsen af detaljerede tek-

niske krav og prøvninger for EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til deres køre-

tøjsmonterede eCall-systemer og EF-typegodkendelse af systemer, komponenter og sepa-

rate tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer og for så vidt angår 

udarbejdelsen af detaljerede bestemmelser og prøvningsprocedurer for anvendelsen af vis-

se regler om behandling af personoplysninger og til sikring af, at der ikke udveksles per-

sonoplysninger mellem det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system og tredjepartssy-

stemer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau og med relevante interessenter, især hø-

ringer af forbrugerbeskyttelsesorganisationer samt med Den Europæiske Tilsynsførende 

for Databeskyttelse og Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse, jf. gældende lov-

givning. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegere-

de retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante do-

kumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.



5130/3/15 REV 3 KHO/ks 12
DGG 3A DA

(28) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissio-

nen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til de praktiske foranstaltninger til 

vurdering af kravet om fravær af sporing, modellen for de brugeroplysninger og de admini-

strative bestemmelser med henblik på EF-typegodkendelse vedrørende modellen for op-

lysningsdokumenter, som fabrikanten skal fremlægge med henblik på typegodkendelse, 

modellen for EF-typegodkendelsesattester samt modellen for EF-typegodkendelsesmærket. 

Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EU) nr. 182/20111.

(29) Køretøjsfabrikanter bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de tekniske krav i denne 

forordning.

(30) Denne forordning er en ny særskilt forordning, som vedrører EF-typegodkendelses-

proceduren i direktiv 2007/46/EF, og derfor bør bilag I, III, IV og XI til nævnte direktiv

ændres i overensstemmelse hermed.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de ge-

nerelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens 
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
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(31) Målet for denne forordning, nemlig gennemførelse af det indre marked gennem indførelse 

af fælles tekniske krav til nye typegodkendte køretøjer udstyret med et 112-baseret køre-

tøjsmonteret eCall-system, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men 

kan på grund af dens omfang bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foran-

staltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Eu-

ropæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, 

går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(32) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med ar-

tikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/20011 og afgav en 

udtalelse den 29. oktober 20132 –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om be-

skyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fælles-
skabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 
12.1.2001, s. 1).

2 EUT C 38 af 8.2.2014, s. 8.
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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 køre-

tøjsmonterede 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 di-

rektiv 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 hensigtsmæssig eCall-

udløsningsmekanisme som fastsat i overensstemmelse med stk. 2.
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2. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 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 bemyndi-

ges af Kommissionen, og under hensyntagen til alle relevante sikkerhedsaspekter og tekni-

ske aspekter.

De første af sådanne delegerede retsakter vedtages senest ...*.

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 bestående af køretøjsmonteret 

udstyr og midlerne til at udløse, styre og foretage eCall-transmissionen, som enten aktive-

res automatisk via køretøjsmonterede sensorer eller manuelt, og som ved hjælp af offentli-

ge trådløse mobilkommunikationsnetværk overfører et minimumsdatasæt og opretter en 

112-baseret lydkanal mellem køretøjets fører og passagerer og en eCall-alarmcentral

2) "eCall": et køretøjsmonteret alarmopkald til 112, der enten foretages automatisk ved akti-

vering 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

                                               
* EUT: Indsæt venligst datoen: 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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3) "alarmcentral": en fysisk lokalitet, hvor alarmopkald modtages først under ansvar af en of-

fentlig 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 alarmopkald fra et bestemt område eller af en bestemt type

5) "eCall-alarmcentral": den mest passende alarmcentral, som myndighederne på forhånd har 

fastlagt skal være den første til at modtage og håndtere eCall

6) "minimumdatasæt": de oplysninger, der er defineret ved standarden "Intelligente transport-

systemer – eSafety – eCall, minimumdatasæt (MSD)" (EN 15722:2011), og som sendes til 

eCall-alarmcentralen

7) "køretøjsmonteret udstyr": et permanent udstyr i køretøjet, som leverer eller har adgang til 

de køretøjsoplysninger, der er nødvendige for at foretage eCall-transaktionen via et offent-

ligt mobilkommunikationsnet

8) "eCall-transaktion": oprettelse af en trådløs mobilkommunikationssession 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-alarmcentral



5130/3/15 REV 3 KHO/ks 17
DGG 3A DA

9) "offentligt trådløst mobilkommunikationsnetværk": et trådløst mobilkommunikationsnet-

værk, der er tilgængeligt for offentligheden i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2002/21/EF1 og direktiv 2002/22/EF2

10) "eCall understøttet af tredjepartstjenester": et køretøjsmonteret alarmopkald til en tredje-

partstjenesteyder, der enten foretages automatisk ved aktivering af køretøjsmonterede sen-

sorer eller manuelt, og som ved hjælp af offentlige trådløse mobilkommunikationsnetværk 

overfører minimumsdatasættet og opretter en lydkanal mellem køretøjet og tredjepartstje-

nesteyderen

11) "tredjepartstjenesteyder": en organisation, der af de nationale myndigheder er godkendt til 

at modtage et eCall understøttet af tredjepartstjenester og videresende minimumsdatasættet 

til eCall-alarmcentralen

12) "køretøjsmonteret eCall-system understøttet af tredjepartstjenester": et system, som enten 

aktiveres automatisk via køretøjsmonterede sensorer eller manuelt, og som ved hjælp af of-

fentlige trådløse mobilkommunikationsnetværk 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 rammebe-

stemmelser 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 kommunikationsnet og -tjenester (forsy-
ningspligtdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51).
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Artikel 4

Fabrikanternes generelle forpligtelser

Fabrikanterne påviser, at alle de nye køretøjer, der er omhandlet i artikel 2, er udstyret med et per-

manent 112-baseret køretøjsmonteret eCall-system i overensstemmelse med denne forordning og de 

delegerede 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-baserede køretøjsmonterede 

eCall-systemer, komponenter og separate tekniske enheder konstrueret og fremstillet til så-

danne køretøjer er fremstillet og godkendt i overensstemmelse med denne forordning og de 

delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedtages i medfør af denne forord-

ning.

2. Fabrikanterne påviser, at alle nye køretøjstyper er fremstillet på en sådan måde, at det sik-

res, 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.
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Fabrikanterne sikrer, at den manuelle 112-baserede køretøjsmonterede eCall-

udløsningsmekanisme er udformet på en sådan måde, at fejlhåndtering undgås.

3. Stk. 2 berører ikke køretøjets ejers ret til at anvende et køretøjsmonteret eCall-system un-

derstøttet af tredjepartstjenester, som leverer en tilsvarende tjeneste, ud over det 112-

baserede køretøjsmonterede eCall-system, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) det køretøjsmonterede eCall-system understøttet af tredjepartstjenester er i overens-

stemmelse med standarden EN 16102:2011 "Intelligente transportsystemer – Drifts-

krav 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 køretøjsmon-

terede eCall-system understøttet af tredjepartstjenester ikke fungerer

c) ejeren har til enhver tid ret til at vælge at anvende det 112-baserede køretøjsmontere-

de eCall-system i stedet for et køretøjsmonteret eCall-system understøttet af tredje-

partstjenester

d) fabrikanterne medtager oplysninger om den i litra c) omhandlede rettighed i ejerens 

instruktionsbog.

4. Fabrikanterne sikrer, at modtagerne i de 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer er 

kompatible med positioneringstjenesterne fra Galileo- og Egnossystemerne. Fabrikanterne 

kan derudover også vælge kompatibilitet med andre satellitnavigationssystemer.
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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 alvor-

lig 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 ope-

ratører for et rimeligt gebyr, der ikke overstiger den nominelle værdi, og uden forskelsbe-

handling med henblik på reparation og vedligeholdelse i overensstemmelse med forordning 

(EF) nr. 715/2007.

8. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 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 EF-typegodkendelse af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer, kom-

ponenter og separate tekniske enheder.

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 16072:2011 "Intelligente transportsystemer – eSafety – Driftskrav til paneuropæ-

isk eCall"
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b) EN 16062:2011 "Intelligente transportsystemer - eSafety - eCall Applikationskrav til 

højniveau (HLAP)"

c) CEN/TS 16454:2013 "Intelligente transportsystemer - eSafety - eCall - Tilpasnings-

afprøvning fra ende til ende" for så vidt angår det 112-baserede køretøjsmonterede 

eCall-systems overensstemmelse med det paneuropæiske eCall

d) EN 15722:2011 "Intelligente transportsystemer – eSafety – eCall- minimumsdata-

sæt"

e) EN 16102:2011 "Intelligente transportsystemer – eCall – Driftskrav til tjenester un-

derstøttet af tredjepart"

f) eventuelle yderligere europæiske standarder, der vedrører eCall-systemet og som er 

vedtaget i overensstemmelse med procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/20121 eller regulativer fra De Forenede Nationers Økono-

miske Kommission for Europa (FN/ECE-regulativer) vedrørende eCall-systemer, 

som Unionen har tiltrådt.

De første af sådanne delegerede retsakter vedtages senest ...*.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om eu-

ropæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Eu-
ropa-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 beslut-
ning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 
af 14.11.2012, s. 12).

* EUT: Indsæt venligst datoen: 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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9. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 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 køretøjsmonterede eCall-system skal over-

holde de regler om beskyttelse af personoplysninger, der er indeholdt i nævnte direktiver.

2. De personoplysninger, der behandles i henhold til denne forordning, 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 forordning, lagres ikke i længere 

tid end nødvendigt med henblik på at håndtere de nødsituationer, der er omhandlet i arti-

kel 5, stk. 2, første afsnit. Disse oplysninger slettes helt, så snart de ikke længere er nød-

vendige til dette formål.

4. Fabrikanterne sikrer, at det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system ikke kan spores 

og ikke er underlagt nogen konstant sporing.

5. Fabrikanterne sikrer, at data i den interne hukommelse i et 112-baseret 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 nu-

værende position og kørselsretningen på tidspunktet for begivenheden.
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6. Disse data må ikke være tilgængelige for enheder uden for det 112-baserede køretøjsmon-

terede 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 sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre overvågning og mis-

brug.

8. Det minimumsdatasæt, som udsendes af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, 

må kun indeholde de minimumsoplysninger, der er omhandlet i standarden EN 15722:2011 

"Intelligente transportsystemer – eSafety – eCall- minimumsdatasæt". Der må ikke overfø-

res yderligere oplysninger af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system. Det på-

gældende minimumsdatasæt skal lagres således, at det kan slettes fuldstændigt og perma-

nent.

9. Fabrikanterne giver i ejerens instruktionsbog klare og omfattende oplysninger om den da-

tabehandling, der foretages af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system. Oplys-

ningerne skal omfatte:

a) henvisning til retsgrundlaget for databehandlingen

b) den omstændighed, at det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system er aktiveret 

som standardindstilling

c) ordningerne for den databehandling, som det 112-baserede køretøjsmonterede 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
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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 levering af en eCall-tjeneste understøttet af 

tredjepartstjenester og/eller andre tillægstjenester, hvilket forudsætter, at ejeren ud-

trykkeligt 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 databehandling, der udføres 

gennem det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, og den databehandling, 

der udføres gennem eCall-systemer understøttet af tredjepartstjenester eller andre til-

lægstjenester.

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 eCall-system 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 understøttet af tredjepartstjenester eller tillægstjene-

ster, udformes på en sådan måde, at det ikke er muligt at udveksle personoplysninger mel-

lem dem. Manglende anvendelse af et system, der leverer eCall understøttet af tredjeparts-

tjenester eller en tillægstjeneste, eller den registreredes afslag på at give samtykke til be-

handling af vedkommendes personoplysninger i forbindelse med en eCall-tjeneste under-

støttet af tredjepartstjenester eller en tillægstjeneste, må ikke indvirke negativt på anven-

delsen af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system.
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12. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 8 med henblik på at præcisere:

a) de detaljerede tekniske krav og prøvningsprocedurer for anvendelsen af de bestem-

melser 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 ud-

veksles personoplysninger mellem et 112-baseret køretøjsmonteret eCall-system og 

tredjepartssystemer, jf. stk. 11.

De første af sådanne delegerede retsakter vedtages senest ...*.

13. Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter:

a) de praktiske foranstaltninger til vurdering af kravet om fravær af sporbarhed og spo-

ring, 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 ...*.

                                               
* EUT: Indsæt venligst datoen: 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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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 112-baserede køretøjsmonterede eCall-

systemer og til nye typer 112-baserede 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 forordning.

Artikel 8

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen 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 ...*. Kommissi-

onen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af 

samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan for-

længelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

                                               
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.
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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 Eu-

ropæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører 

ikke gyldigheden af delegerede retsakter, 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 Europa-

Parlamentet 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 for-

længes med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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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 separate 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 ...*.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af "Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer" (TCMV) nedsat ved 

artikel 40, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forord-

ning (EU) nr. 182/2011.

                                               
* EUT: Indsæt venligst datoen: 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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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 gennem-

førelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.

Artikel 11

Sanktioner

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for fabrikanternes manglende 

overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og de delegerede retsakter og gennem-

førelsesretsakter, der vedtages i henhold til denne forordning. De træffer alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen 

meddelelse om disse bestemmelser 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 godkendelsesprocedurer eller pro-

cedurer, der fører til tilbagekaldelse

b) forfalskning af prøvningsresultater med henblik på typegodkendelse
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c) tilbageholdelse af data eller tekniske specifikationer, der kunne føre til tilbagekaldel-

se, 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 an-

vendelsesområde bør udvides til at omfatte andre kategorier af køretøjer, såsom tunge 

godskøretøjer, busser, motordrevne tohjulede køretøjer og landbrugstraktorer. Om nødven-

digt forelægger Kommissionen et lovforslag herom.

2. Efter en bred høring af alle relevante interessenter samt en undersøgelse 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 …* et lovgivningsinitiativ baseret på disse krav.

                                               
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter denne forordnings ikrafttræden.
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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.

Artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 8 og 9, artikel 6, stk. 12 og 13, samt artikel 8, 9, 10 og 12 finder an-

vendelse fra den ...*.

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.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

                                               
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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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 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71. eCall-system Forordning 
(EU) …+

X X

                                               
+ EUT: Indsæt venligst nummeret på denne forordning.
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b) Tillæg 1 ændres som følger:

i) Følgende punkt tilføjes til tabel 1:

Punkt
Emne Retsaktens 

nummer
Særlige 

spørgsmål

Gyldighedsom-
råde og særlige 

krav

71 eCall-system Forordning (EU) 
…+

Ikke relevant

ii) Følgende punkt tilføjes til tabel 2:

Punkt
Emne Retsaktens 

nummer
Særlige 

spørgsmål

Gyldighedsom-
råde og særlige 

krav

71 eCall-system Forordning (EU) 
…+

Ikke relevant

c) Tillæg 2, afsnit 4, tekniske forskrifter, ændres som følger:

i) Følgende punkt tilføjes til del I: Køretøjer i klasse M1:

Punkt Retsakt Alternative krav

71 Forordning (EU) …+

(eCall-systemer)

Kravene i den pågældende forordning finder ikke anvendelse.

                                               
+ EUT: Indsæt venligst nummeret på denne forordning.
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ii) Følgende punkt tilføjes til del II: Køretøjer i klasse N1:

Punkt Retsakt Alternative krav

71 Forordning (EU) … +

(eCall-systemer)

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 Emne Retsakt
M1 ≤

2 500 () kg

M1 >

2 500 () kg

M2 M3

71 eCall-system Forordning (EU) …+ G G Ikke relevant Ikke relevant

b) I tillæg 2 tilføjes følgende punkt i tabellen:

Punkt Emne Retsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71. eCall-system Forordning (EU) …+ G Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

G Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

                                               
+ EUT: Indsæt venligst nummeret på denne forordning.
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c) I tillæg 3 tilføjes følgende punkt i tabellen:

Punkt Emne Retsakt M1

71 eCall-system Forordning (EU) …+ G

d) I tillæg 4 tilføjes følgende punkt i tabellen:

Punkt Emne Retsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71. eCall-system Forordning (EU) …+ Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

G Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

Ikke 
rele-
vant

                                               
+ EUT: Indsæt venligst nummeret på denne forordning.
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 13. juni 2013 ovennævnte forslag til forordning for Rådet og 

Europa-Parlamentet sammen med et forslag til en afgørelse herom. De to forslag har til formål 

at sikre indførelsen af den 112-baserede alarmopkaldstjeneste (eCall) i hele Unionen.

Rådet vedtog afgørelsen1 den 8. maj 2014.

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 19. september 2013.

3. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse afgav udtalelse til Rådet og Europa-

Parlamentet den 29. oktober 2013.

4. Europa-Parlamentet (ordfører Olga Sehnalová, IMCO-Udvalget) fastlagde sin 

førstebehandlingsholdning den 26. februar 2014. Olga Sehnalová blev genvalgt som ordfører 

efter valget i maj 2014.

5. Rådet vedtog en generel indstilling den 26. maj 2014 (dok. 9879/14). Formandskabet fik 

mandat til at indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet.

6. Der blev afholdt tre triloger den 8. oktober, 11. november og 1. december 2014. På den tredje 

trilog nåede medlovgiverne til enighed om en kompromistekst. Europa-Parlamentet meddelte 

derfor Rådet ved skrivelse af 8. december 2014, at Europa-Parlamentet ville stemme for den 

tekst, Rådet vedtog, uden yderligere ændringer, hvis Rådet vedtog sin 

førstebehandlingsholdning på grundlag af den aftalte kompromistekst.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 585/2014/EU af 15. maj 2014 om indførelse af 

det interoperable EU-dækkende eCall-system (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 6). 
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II. FORMÅL

7. Denne forordning fastsætter bestemmelserne om typegodkendelseskrav for indførelse af et 

køretøjsmonteret eCall-system. Ifølge forordningen skal nye typer personbiler og lette 

erhvervskøretøjer være konstrueret således, at de i tilfælde af en alvorlig ulykke automatisk 

eller manuelt udløser et nødopkald til alarmnummeret 112. På grund af arten af de 

oplysninger, der leveres af denne tjeneste, indeholder forslaget også bestemmelser om 

privatlivets fred og databeskyttelse.

III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

A. Generelt

8. Rådet har foretaget adskillige ændringer af det oprindelige forslag. Parallelt hermed har 

Europa-Parlamentet også vedtaget en række ændringsforslag, som i det væsentlige var meget 

tæt på dem, der er blevet drøftet i Rådet. Der blev hurtigt opnået en aftale mellem de to 

institutioner, som kun blev forsinket af valget til Europa-Parlamentet i maj 2014.

Rådets førstebehandlingsholdning ændrer derfor delvist Kommissionens oprindelige forslag, 

idet det er omarbejdet på grundlag af den aftale, der blev indgået med Europa-Parlamentet.
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B. De vigtigste politiske spørgsmål

9. 112-baseret eCall

Henvisningen til eCall blev tydeliggjort i hele teksten, herunder i titlen, ved at tilføje, at den 

specifikt vedrører det 112-baserede eCall.

10. Udvidelse af anvendelsesområdet til systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Rådet har fastsat bestemmelser om en udvidelse af forordningens anvendelsesområde til også 

at omfatte systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

11. Undtagelser

Rådet har tilføjet en bestemmelse, der præciserer, hvilke kategorier af køretøjer der er fritaget.

12. Tilføjelse af nye definitioner

Der er tilføjet en række nye definitioner, der præciserer nogle af de begreber, der anvendes i 

teksten, og som også i fremtiden skal bruges i delegerede retsakter.

13. "Permanent monterede" eCall-systemer

Der blev tilføjet en præcisering i teksten om, at eCall-systemet skal være permanent monteret 

i køretøjet, når dette findleveres til typegodkendelse.

14. Tredjepartstjenester (TPS)

Rådet tilføjede i teksten, at ejere af køretøjer skal have mulighed for at anvende TPS ud over 

det 112-baserede eCall-system, samtidig med at det undgik at pålægge TPS forpligtelser.
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15. Kompatibilitet med satellitnavigationssystemer

Rådet har fastsat obligatorisk kompatibilitet af eCall-systemet med navigationssystemerne 

Galileo og Egnos og giver samtidig fabrikanterne mulighed for også at sikre kompatibilitet 

med andre navigationssystemer.

16. Tilgængelighed for uafhængige operatører

Det er fastsat i teksten, at det 112-baserede eCall-system bør være tilgængeligt med henblik 

på reparation og vedligeholdelse for uafhængige operatører mod et rimeligt gebyr i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2007, der indeholder bestemmelser om 

adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

17. Regler om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger

Rådet har ændret Kommissionens oprindelige forslag således, at der gives en klar henvisning 

til de regler om beskyttelse af personoplysninger, der finder anvendelse, og det fastsættes, at 

eCall-data kun kan benyttes med henblik på håndtering af nødsituationer, og at de slettes 

automatisk, at der ikke kan udveksles oplysninger mellem det 112-baserede eCall-system og 

et tredjepartssystem, samt at instruktionsbogen skal give ejeren oplysninger om 

databehandlingen i begge systemer.

18. Gennemførelsesretsakter

Rådet har også tilføjet en bestemmelse i teksten, hvorefter visse praktiske foranstaltninger 

inden for databeskyttelse skal fastsættes i gennemførelsesretsakter og ikke i delegerede 

retsakter. Der er tilføjet dispositive bestemmelser herom.

19. Kommissionens beføjelser

Rådets tekst bestemmer, at Kommissionens beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 

begrænses til en periode på fem år, som stiltiende forlænges, og at Kommissionen skal 

udarbejde en rapport vedrørende delegationen af beføjelser ni måneder inden udløbet af 

femårsperioden.
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20. Rapportering og revision

Der er tilføjet en bestemmelse om, at Kommissionen senest i 2021 skal forelægge en 

evalueringsrapport om resultaterne af eCall og udbredelsen heraf og undersøge, hvorvidt 

denne forordning kan udvides til at omfatte andre kategorier af køretøjer, og vurdere behovet 

for en åben platform.

21. Anvendelsesdato

Anvendelsesdatoen er fastsat i forhold til bestemmelserne i afgørelse nr. 585/2014/EU om 

indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system. Anvendelsesdatoen er fastsat til 

den 31. marts 2018.

22. Ændring af bilaget

Bilaget er ændret af Rådet for bedre at afspejle bestemmelserne i artiklerne.

23. Betragtninger

Betragtningerne er ændret af Rådet, så de stemmer overens med de ændrede dispositive dele 

af forordningen og tager hensyn til visse betænkeligheder fra Europa-Parlamentets side.
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IV. KONKLUSION

Rådet har i sin holdning fuldt ud taget hensyn til Kommissionens forslag og til Europa-

Parlamentets førstebehandlingsholdning.

Med hensyn til Europa-Parlamentets ændringsforslag bemærker Rådet, at en lang række 

ændringer allerede - i ånden, delvis eller fuldt ud - er medtaget i dets holdning.
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2013/0165 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

 

vedrørende 

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system 

og om ændring af direktiv 2007/46/EF 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument 

COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD): 

13. juni 2013 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg: 

19. september 2013 

Udtalelse afgivet af Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse: 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: 

29. oktober 2013 

 

26. februar 2014 

Rådets holdning vedtaget: 2. marts 2015 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med Kommissionens forslag er at indføre krav om køretøjsmonterede eCall-

systemer i nye typer personbiler og lette erhvervskøretøjer inden for 

typegodkendelsesrammerne for motordrevne køretøjer, hvorved disse køretøjer fremstilles, 

således at der automatisk foretages nødopkald til det fælleseuropæiske alarmnummer 112 i 

tilfælde af alvorlige trafikulykker. Dette vil bidrage til en væsentlig reduktion i antallet af 

personer, der kvæstes eller mister livet i sådanne ulykker. 

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING 

3.1. Generelle bemærkninger 

Kommissionen glæder sig over den politiske enighed om en kompromistekst, der blev opnået 

den 1. december 2014 af Rådet og Europa-Parlamentets IMCO-udvalg. Vedtagelsen af Rådets 

førstebehandlingsholdning og plenarforsamlingens afstemning i Europa-Parlamentet i april 

eller maj 2015 bør føre til den endelige vedtagelse af teksten. Kommissionen finder det 

opnåede kompromis rimeligt og kan støtte det.  

3.2. Bemærkninger til Europa-Parlamentets ændringsforslag 

3.2.1. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som fuldt ud, delvis eller i princippet 

indgår i Rådets førstebehandlingsholdning 

Rådets førstebehandlingsholdning indbefatter langt størstedelen af de ændringer, der blev 

indført af Europa-Parlamentet, herunder de fleste af de tilføjede betragtninger, den 
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udtrykkelige reference til det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, kravet om, at 

systemet skal være permanent monteret i køretøjet, og om at det i tilfælde af kritisk 

systemsvigt skal afgive en advarsel til personerne i køretøjet.  

Rådet indførte desuden yderligere krav til beskyttelsen af personoplysninger, som indebærer, 

at personoplysninger ikke må anvendes til andre formål, og at oplysninger ikke må opbevares 

længere, end det er strengt nødvendigt for eCall-systemets drift. Bestemmelserne blev endnu 

mere detaljerede efter inkorporeringen af en stor del af Europa-Parlamentets ændringsforslag 

på dette område (f.eks. automatisk og løbende fjernelse af data, ingen data må føres ud af 

køretøjet, før der udløses et opkald fra eCall, ingen dataudveksling mellem køretøjsmonterede 

systemer osv.). Desuden blev der ud fra en vurdering af de enkelte krav opnået et fornuftigt 

kompromis, som sikrer sammenhængende udnyttelse af både delegerede retsakter og 

gennemførelsesretsakter. Dette kan støttes af Kommissionen.  

Hertil kommer, at Rådet begrænsede Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter til 5 år fra forordningens ikrafttræden uden mulighed for stiltiende fornyelse. 

Efterfølgende accepterede Rådet som kompromis en sådan stiltidende fornyelse. Skønt 

Kommissionen ville foretrække at blive tillagt delegationsbeføjelser i en ubegrænset periode, 

kan den støtte denne løsning som led i pakken.  

For så vidt angår uafhængige operatørers adgang til eCall-systemet med henblik på reparation 

og vedligeholdelse indførte Rådet en forbindelse mellem bestemmelserne i forordning (EF) 

nr. 715/2007 og fabrikanternes mulighed for at kræve et gebyr og accepterede samtidigt 

Europa-Parlamentets forslag om en yderligere præcisering af, at et sådant gebyr skal være 

rimeligt og ikke må overstige et bestemt beløb. Eftersom denne løsning ikke afviger fra de 

gældende EU-bestemmelser om uafhængige operatørers adgang, kan Kommissionen støtte 

den som led i pakken.  

Rådet accepterede Europa-Parlamentets forslag, som opfordrer Kommissionen til, efter en 

cost-benefit-analyse og bred høring af de berørte parter, at vurdere behovet for en 

interoperabel, standardiseret og sikker platform, med åben adgang og, hvis det er relevant, 

vedtage et lovgivningsinitiativ på grundlag af disse krav. Dette spørgsmål var ikke en del af 

Kommissionens oprindelige forslag, men kan støttes som led i pakken. 

Rådet støttede også et ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, ifølge hvilket Kommissionen 

skal undersøge mulighederne for at udvide forordningens anvendelsesområde til at omfatte 

andre køretøjsklasser, bl.a. motordrevne tohjulede køretøjer, tunge godskøretøjer, busser og 

landbrugstraktorer, og eventuelt at fremsætte forslag med henblik herpå. Dette kan støttes af 

Kommissionen.  

De formuleringsmæssige præciseringer, som Rådet og Europa-Parlamentet har foretaget i 

Kommissionens tekst, kan også støttes.  

3.2.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som ikke er medtaget i Rådets 

førstebehandlingsholdning 

Rådet mente ikke, at det ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som forpligter 

medlemsstaterne til at rapportere om eCall-infrastrukturens modenhed og pålægger 

Kommissionen at tage skridt til at sikre, at en sådan infrastruktur indføres til tiden, var 

hensigtsmæssige i en artikel i en forordning, som handler om typegodkendelseskrav. Rådet 

anerkendte dog, at det er afgørende, at der på forhånd sker en koordineret opgradering af de 

offentlige trådløse mobilkommunikationsnetværk, som skal viderebringe eCall-opkald og 

tillade alarmcentraler at modtage og håndtere sådanne opkald, og medtog den relevante tekst i 

betragtningerne. Dette støttes af Kommissionen. Samme tilgang blev fulgt i forbindelse med 

ændringsforslaget fra Europa-Parlamentet, som kræver, at det 112-baserede eCall-system 
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underkastes periodisk teknisk inspektion. 

3.3. Nye bestemmelser foreslået af Rådet - Kommissionens holdning 

Rådet foreslog en række tekniske ændringer, navnlig for at præcisere undtagelsen af køretøjer 

fremstillet i små serier, individuelt godkendte køretøjer og køretøjer, som af tekniske årsager 

ikke kan udstyres med et eCall-system. Rådet tillagde også Kommissionen beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for at identificere de køretøjer, der skal undtages. Dette kan 

støttes. 

Desuden tilføjede Rådet specifikke bestemmelser, som tager højde for tredjeparts eCall-

tjenester (TPS-eCall), der eksisterer side om side med det 112-baserede eCall-system. Disse 

bestemmelser gør det obligatorisk, at alle køretøjer udstyres med det 112-baserede eCall-

system, og at dette system automatisk aktiveres, hvis et TPS-eCall svigter.  Den af Rådet 

foreslåede løsning kan derfor støttes af Kommissionen. 

Rådet foreslog desuden bestemmelser om brugen af gennemførelsesretsakter og de respektive 

udvalgsprocedurer for vedtagelse heraf. Eftersom disse bestemmelser er ret begrænsede og i 

lyset af det opnåede kompromis om bestemmelserne til beskyttelse af personoplysninger, kan 

Kommissionen støtte dem. For så vidt angår udvalgsprocedurerne beklager Kommissionen 

anvendelsen af klausulen om "ingen udtalelse", idet medtagelsen af en sådan bestemmelse 

udgør en undtagelse for forordning 182/2011, men Kommissionen vil i kompromisets ånd 

ikke modsætte sig dette. 

Endelig ønskede Rådet at give industrien mere tid til at opfylde de nye krav. Selv om Europa-

Parlamentet ikke ændrede anvendelsesdatoen i Kommissionens forslag, var det 

imødekommende over for en udskydelse og accepterede i sidste ende, at forordningen vil 

finde anvendelse fra den 31. marts 2018. Kommissionen er enig i, at der skal være 

tilstrækkelig tid til opfyldelse af kravene og kan støtte anvendelsesdatoen i kompromiset, 

forudsat den er i overensstemmelse med tidsplanen for indførelse af den overordnede eCall-

infrastruktur, jf. afgørelse nr. 585/2014/EU.    

4. KONKLUSION 

Selv om Kommissionen af praktiske årsager beklager Rådets afgørelse om at indskrænke den 

periode, i hvilken Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter, til en fast periode på fem 

år og medtagelsen af klausulen om "ingen udtalelse" i udvalgsproceduren for vedtagelse af 

gennemførelsesretsakter, vil Kommissionen ikke modsætte sig dette. 

Rådet traf afgørelse med kvalificeret flertal. 

Det konkluderes, at Kommissionen i ønsket om at finde et kompromis støtter den holdning, 

som Rådet har vedtaget.  
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