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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/78 

av 15. juli 2016 

om fastsettelse av administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn 

til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy og ensartede vilkår for gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn til personvern og vern av personopplysninger for 

brukere av slike systemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 av 29. april 2015 om krav til typegodkjenning for 

innføring av et eCall-system i kjøretøy som er basert på 112-tjenesten, og om endring av direktiv 2007/46/EF(1), særlig artikkel 

6 nr. 13 og artikkel 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/758 fastsetter en generell forpliktelse om at nye kjøretøytyper i gruppe M1 og N1 skal være 

utstyrt med 112-baserte eCall-systemer fra 31. mars 2018. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79(2) fastsetter særlige tekniske krav og prøvingsprosedyrer for EF-typegod-

kjenning av motorvogner med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, og for EF-typegodkjenning av 112-

baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy og komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(3) fastsetter en generell ramme for EF-typegodkjenning av motorvogner, 

og definerer oppgavene og ansvarsområdene for alle involverte aktører på de forskjellige etappene i godkjennings-

prosessen. Dessuten må det fastsettes særlige administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av motorvogner 

utstyrt med 112-baserte eCall-systemer, 112-baserte separate tekniske eCall-enheter og komponenter til 112-baserte 

eCall-systemer. 

4) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av prøvingsprosedyrene for EF-typegodkjenning og forenkle søknaden 

om slik godkjenning, bør det innføres et standardisert sett med opplysningsdokumenter, maler for EF-typegodkjennings-

dokumenter og modeller for EF-typegodkjenningsmerket. 

5) Produsentene bør sikre at 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy ikke kan spores, og ikke er gjenstand for konstant 

sporing. For dette formål bør det sikres at 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy ikke er tilgjengelige for kommunikasjon 

ved normal drift, og at dataene i deres internminne ikke er tilgjengelige for noen enheter utenfor systemene før eCall-

anropet utløses. Produsentene bør også innføre tilfredsstillende tiltak for å beskytte dataene i systemets internminne mot 

ulovlig tilgang eller misbruk. 

6) Alle data som behandles i 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, skal være tilstrekkelige, relevante og stå i forhold til de 

formålene som ligger til grunn for innsamling og behandling.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 17.1.2017, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 27. 

(1) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 77. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79 av 12. september 2016 om fastsettelse av detaljerte tekniske krav og prøvingsprosedyrer for 

EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i 

kjøretøy og komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, og om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/758 med hensyn til unntak og gjeldende standarder (EUT L 12 av 17.1.2017, s. 44). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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7) Forbrukerne bør gis fullstendig og pålitelig informasjon om hvordan 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy fungerer, og 

særlig om hvordan dataene behandles i systemet, og hvordan de beskyttes. Forbrukerne bør også underrettes om 

egenskapene og funksjonene til enhver privat nødmeldingstjeneste eller andre verdiøkende tjenester som eventuelt er 

montert i kjøretøyet. 

8) For å sikre harmonisert informasjon til forbrukerne om hvordan 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy fungerer, må det 

fastsettes en mal for brukerinformasjon som inneholder de opplysningene som minst skal gis sammen med kjøretøyets 

tekniske dokumentasjon. 

9) Kjøretøyprodusentene bør få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg til de tekniske kravene til typegodkjenning av 112-baserte 

eCall-systemer i kjøretøy. Medlemsstatene bør også få tilstrekkelig tid til å innføre den infrastrukturen for alarmsentraler 

(«PSAP») på sitt territorium som er nødvendig for å kunne motta og håndtere eCall-anrop på riktig måte. Derfor bør 

datoen for anvendelse av denne forordning være den samme som datoen for obligatorisk anvendelse av 112-baserte 

eCall-systemer i kjøretøy i samsvar med forordning (EU) 2015/758. 

10) EUs datatilsyn er rådspurt om tiltakene fastsatt i denne forordning, i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1). 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter administrative bestemmelser om godkjenning av nye kjøretøytyper med hensyn til 112-baserte 

eCall-systemer, og av 112-baserte separate tekniske eCall-enheter og komponenter til 112-baserte eCall-systemer som er 

konstruert og bygd for slike kjøretøyer. 

Den fastsetter også ensartede vilkår for gjennomføring av bestemmelsene i forordning (EU) 2015/758 med hensyn til 

personvern og vern av personopplysninger for brukere av 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy. 

Artikkel 2 

EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til 112-baserte eCall-systemer 

1. Produsenten skal inngi til godkjenningsmyndigheten, som fastsatt i artikkel 3 nr. 29 i direktiv 2007/46/EF, en søknad om 

EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til dets 112-baserte eCall-system. 

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal utarbeides på grunnlag av malen i del 1 i vedlegg I. 

3. Dersom de tekniske kravene nevnt i artikkel 5 i delegert forordning (EU) 2017/79 er oppfylt, skal godkjennings-

myndigheten gi EF-typegodkjenning og utstede et EF-typegodkjenningsdokument som er nummerert i samsvar med det 

systemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

En medlemsstat skal ikke gi samme nummer til en annen kjøretøytype.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplys-

ninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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4. EF-typegodkjenningsdokumentet skal utarbeides på grunnlag av malen i del 2 i vedlegg I. 

5. Produsenten skal i brukerhåndboken gi opplysninger om databehandlingen som foretas gjennom det 112-baserte eCall-

systemet i kjøretøyet, ved å benytte malen i del 3 i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 3 

EF-typegodkjenning av 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy eller komponenter til 112-baserte eCall-

systemer i kjøretøy 

1. Produsenten skal inngi til godkjenningsmyndigheten, som fastsatt i artikkel 3 nr. 29 i direktiv 2007/46/EF, en søknad om 

EF-typegodkjenning av en type 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy eller en type komponent til 112-baserte eCall-

systemer i kjøretøy. 

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal utarbeides på grunnlag av malen i del 1 i vedlegg II til denne forordning. 

3. Dersom de tekniske kravene nevnt i henholdsvis artikkel 6 i delegert forordning (EU) 2017/79 for komponenter og 

artikkel 7 i nevnte forordning for separate tekniske enheter er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning 

og utstede et EF-typegodkjenningsdokument samt tildele et typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummererings-

systemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

En medlemsstat skal ikke gi samme nummer til en annen type separat teknisk enhet eller komponent. 

4. EF-typegodkjenningsdokumentet skal utarbeides på grunnlag av malen i del 2 i vedlegg II. 

Artikkel 4 

EF-typegodkjenningsmerke 

Hver komponent eller separate tekniske enhet som er i samsvar med en type som er gitt EF-typegodkjenning i henhold til denne 

forordning, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke i samsvar med modellen i del 3 i vedlegg II. 

Artikkel 5 

Personvern og vern av personopplysninger 

1. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy eller 112-baserte 

separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy ikke kan spores, og ikke er gjenstand for konstant sporing i normal drift. Produsenten 

skal også sikre at dataene i systemets eller den separate tekniske enhetens internminne slettes automatisk og fortløpende, og 

ikke er tilgjengelige for noen enheter utenfor systemet eller den separate tekniske enheten før eCall-anropet utløses. 

2. Produsenten skal underrette eieren av kjøretøyet om hvilke tiltak som er truffet i samsvar med artikkel 6 nr. 9 i forordning 

(EU) 2015/758, ved å benytte malen i del 3 i vedlegg I til denne forordning. 

3. Produsenten skal treffe hensiktsmessige tiltak (for eksempel bruk av krypteringsteknologi) for å verne personopplysninger 

i internminnet i det 112-baserte eCall-systemet eller den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet, og for å 

hindre overvåking og misbruk. Slike tiltak skal være hensiktsmessige, stå i nøye forhold til og være nødvendige for det tiltenkte 

formålet. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 31. mars 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til montering av 112-baserte eCall-

systemer i kjøretøy 
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DEL 1 

Opplysningsdokument 

MODELL 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en motorvogn med hensyn til dens 112-baserte eCall-system. 

Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i 

passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den størrelsen. Eventuelle 

fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk 

styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse. 

0. GENERELT 

0.1. Merke (produsentens firma):  ..........................................................................................................................................  

0.2. Type:  ..............................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(1):  ................................................................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  ..................................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(2):  .........................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens firma og adresse:  ......................................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...................................................................................................  

0.9. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ........................................................................................  

1. KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER 

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  ..........................................................................................  

9. KAROSSERI 

9.1. Karosseritype(4):  ............................................................................................................................................................  

9.10. Innvendig innredning 

9.10.2. Betjeningsinnretningenes, kontrollinnretningenes og indikatorenes plassering og merking 

9.10.2.1. Fotografier og/eller tegninger av hvor symboler og betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer er 

plassert, som særlig viser symbolet for en eventuell kontrollinnretning/indikator og dens plassering, eller en 

beskrivelse av andre metoder for å varsle føreren og passasjerene i kjøretøyet ved en kritisk feil som kan føre til at 

systemet ikke kan foreta et 112-basert eCall-anrop:  .......................................................................................................  
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9.12.2. Type og plassering av ekstra sikringsutstyr (angi ja/nei/ekstrautstyr): 

(V = venstre side, H = høyre side, M = midtre sitteplass) 

 Kollisjonspute 

foran 

Kollisjonspute i siden Tilleggsstrammer for 

belte 

Første seterad 

V 

M 

H 

   

   

   

Andre seterad(*) 

V 

M 

H 

   

   

   

(*) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre seter i kjøretøyets 

bredde. 

9.12.4. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  ............................................................................  

12. DIVERSE 

12.8. eCall-system 

12.8.1. Finnes: ja/nei(3) 

12.8.2. Teknisk beskrivelse og/eller skjematiske tegninger:  ......................................................................................................  

12.8.3. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten:  ..........................................  

12.8.4. For eCall-system som ikke er godkjent som separat teknisk enhet: 

12.8.4.1. Detaljert beskrivelse, fotografier og/eller tegninger av eCall-systemet og dets plassering i kjøretøyet:  ........................  

12.8.4.2. Liste over hovedkomponentene i eCall-systemet:  ..........................................................................................................  

12.8.4.3. Skjema over alle elektriske forbindelser:  .......................................................................................................................  

12.8.5. Det finnes et TPS-eCall-system: ja/nei(3). 

12.8.6. Det finnes andre verdiøkende tjenester: ja/nei(3). 

12.8.7. Erklæring om samsvar med standardene nevnt i artikkel 5 nr. 8 i forordning (EU) 2015/758: ja/nei(3). 

Dato, underskrift 

Forklarende merknader 

(1) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller 

separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med 

symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(2) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Bruk kodene definert i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 
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DEL 2 

EF-typegodkjenningsdokument 

MODELL 

Format A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EF-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

— avslag på EF-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)  

av en kjøretøytype med hensyn til montering av 112-

baserte eCall-systemer i kjøretøy 

i henhold til forordning (EU) 2015/758, sist endret ved forordning (EU) …/… 

EF-typegodkjenningsnummer:  ........................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelsen:  .............................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  ...............................................................................................................................................  

0.2. Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(2):  .....................................................................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(3):  ..............................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens firma og adresse:  ...........................................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

0.9. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .............................................................................................  

AVSNITT II 

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelse. 

2. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ..........................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  .....................................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................  

5. Eventuelle merknader: se tilføyelse. 

6. Sted:  ....................................................................................................................................................................................  

7. Dato: ....................................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  .........................................................................................................................................................................  
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Vedlegg: 1. Opplysningspakke 

2. Prøvingsrapport 

Forklarende merknader 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller 

separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med 

symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

 ______  

Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

1. Tilleggsopplysninger 

1.1. Kort beskrivelse av eCall-systemet som er montert i kjøretøyet:  ...........................................................................................  

1.2. Plassering av eCall-systemet:  .................................................................................................................................................  

1.3. Aktiveringsmetode for eCall-systemet:  ..................................................................................................................................  

1.4. eCall-systemets strømforsyning:  ............................................................................................................................................  

1.5. Det er montert et TPS-eCall-system i kjøretøyet: ja/nei (1). 

1.6. Andre verdiøkende tjenester: ja/nei (1). 

2. Typegodkjenningsnummer for den 112-baserte separat tekniske eCall-enheten / eCall-komponenten(1) som eventuelt er 

montert i kjøretøyet for å oppfylle kravene i forordning (EU) 2015/758 og dens gjennomføringsrettsakter:  ........................  

3. Eventuelle merknader:  ...........................................................................................................................................................  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 3 

Mal for brukerinformasjon 

Den tekniske dokumentasjonen som overleveres sammen med kjøretøyet (brukerhåndboken), skal inneholde klar, fyllest-

gjørende og lett tilgjengelig informasjon om det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, og om hvordan det fungerer, samt 

eventuelt om tredjeparts eCall-system (TPS-system) eller andre verdiøkende tjenester som er montert i kjøretøyet, og deres 

tilleggsfunksjoner. 

Forskjellene mellom den databehandlingen som foretas i det 112-baserte eCall-systemet og i TPS-systemet eller andre 

verdiøkende tjenester, dersom slike finnes, skal være klart og tydelig angitt. 

Informasjonen om personvern og vern av personopplysninger skal gis separat for det 112-baserte systemet og TPS-systemet før 

bruk for å unngå sammenblanding om databehandlingens formål og merverdi. 

Denne malen fastsetter hvilke opplysninger som minst skal gis til brukeren, og kan suppleres med andre relevante opplysninger 

om særlige omstendigheter rundt innsamlingen eller behandlingen av dataene. 

1. BESKRIVELSE AV eCALL-SYSTEMET I KJØRETØYET 

1.1. Oversikt over det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, dets bruk og funksjoner:  .......................................................  

1.2. Den 112-baserte eCall-tjenesten er en offentlig tjeneste av allmenn interesse, og den er gratis. 

1.3. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er innstilt slik at det aktiveres automatisk. Det aktiveres automatisk ved 

hjelp av følere i kjøretøyet dersom det skjer en alvorlig ulykke. Det vil også utløses automatisk dersom kjøretøyet er 

utstyrt med et TPS-system som ikke fungerer ved en alvorlig ulykke. 

1.4. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet kan om nødvendig også utløses manuelt. Veiledning om manuell 

aktivering av systemet:  .....................................................................................................................................................  

1.5. Ved en kritisk systemfeil som kan deaktivere det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, skal føreren og passasjerene 

i kjøretøyet få følgende varsel:  .........................................................................................................................................  

2. INFORMASJON OM DATABEHANDLING 

2.1. All behandling av personopplysninger i 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy skal være i samsvar med reglene for 

vern av personopplysninger fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og 2002/58/EF(2), og skal særlig 

være basert på nødvendigheten av å verne om enkeltpersoners vitale interesser i samsvar med artikkel 7 bokstav d) i 

direktiv 95/46/EF(3). 

2.2. Behandling av slike data er strengt begrenset til håndtering av eCall-nødanrop til det felles europeiske nødnummeret 

112. 

2.3. Typer av data og mottakere av data 

2.3.1. 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy kan samle inn og behandle bare følgende data: 

— Kjøretøyets understellsnummer. 

— Kjøretøytype (personkjøretøy eller lett nyttekjøretøy).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 

(3) Direktiv 95/46/EF opphevet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (generell personvernforordning) (EUT  

L 119 av 4.5.2016, s. 1). Forordningen får anvendelse fra 25. mai 2018. 
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— Kjøretøyets framdriftsmiddel (bensin/diesel/CNG/LPG/elektrisk/hydrogen). 

— Kjøretøyets tre siste posisjoner og kjøreretning. 

— Loggfil for automatisk aktivering av systemet, med tidsstempel. 

— Eventuelle tilleggsopplysninger:  ...............................................................................................................................  

2.3.2. Mottakere av data som behandles av 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, er relevante alarmsentraler som av de 

respektive offentlige myndigheter i staten der de befinner seg, er utpekt til å være de første til å motta og håndtere 

eCall-anrop til det felles europeiske nødnummeret 112. 

Eventuelle tilleggsopplysninger:  ......................................................................................................................................  

2.4. Nærmere regler for databehandling 

2.4.1. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er utformet på en slik måte at dataene i systemets minne ikke er 

tilgjengelige utenfor systemet før det utløses et eCall-anrop. 

Eventuelle tilleggsopplysninger:  ......................................................................................................................................  

2.4.2. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er utformet på en slik måte at de ikke kan spores, og ikke er gjenstand for 

konstant sporing i normal drift. 

Eventuelle tilleggsopplysninger:  ......................................................................................................................................  

2.4.3. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er utformet på en slik måte at dataene i systemets internminne slettes 

automatisk og fortløpende. 

2.4.3.1. Kjøretøyets lokaliseringsopplysninger overskrives fortløpende i systemets internminne, slik at det aldri er lagret flere 

oppdaterte posisjoner enn de tre siste, som er nødvendige for at systemet skal kunne fungere normalt. 

2.4.3.2. Aktivitetsloggen i det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet lagres ikke lenger enn nødvendig for å kunne håndtere 

eCall-nødanropet, og aldri mer enn 13 timer etter at et eCall-nødanrop er utløst. 

Eventuelle tilleggsopplysninger:  ......................................................................................................................................  

2.5. Nærmere regler for utøvelse av den registrertes rettigheter 

2.5.1. Den registrerte (kjøretøyets eier) har rett til tilgang til opplysninger og eventuelt til å be om å få rettet, slettet eller 

sperret opplysninger om seg som ikke er behandlet i samsvar med bestemmelsene i direktiv 95/46/EF. Enhver 

tredjepart som opplysningene er videreformidlet til, skal underrettes om slik retting, sletting eller sperring som er 

utført i samsvar med dette direktiv, med mindre det viser seg umulig eller uforholdsmessig vanskelig. 

2.5.2. Den registrerte har rett til å klage til vedkommende personvernmyndighet dersom vedkommende mener at hans eller 

hennes rettigheter er krenket som følge av behandlingen av hans eller hennes personopplysninger. 

2.5.3. Kontakttjeneste med ansvar for å håndtere eventuelle forespørsler om tilgang (dersom relevant): ..................................  

3. INFORMASJON OM TREDJEPARTSTJENESTER (TPS) OG ANDRE VERDIØKENDE TJENESTER (DERSOM MONTERT) 

3.1. Beskrivelse av TPS-systemets / den verdiøkende tjenestens drift og funksjoner:  ............................................................  

3.2. All behandling av personopplysninger i TPS-systemet eller andre verdiøkende tjenester skal være i samsvar med 

reglene for vern av personopplysninger fastsatt i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 

3.2.1. Rettslig grunnlag for bruk av TPS-systemet og/eller verdiøkende tjenester og for databehandling i slike systemer eller 

tjenester:  ...........................................................................................................................................................................  
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3.3. TPS-systemet og/eller andre verdiøkende tjenester skal ikke behandle personopplysninger med mindre den registrerte 

(kjøretøyets eier eller eiere) har gitt uttrykkelig samtykke. 

3.4. Nærmere regler for databehandling i TPS-systemet og/eller andre verdiøkende tjenester, herunder eventuelle 

nødvendige tilleggsopplysninger om sporbarhet, sporing og behandling av personopplysninger:  ...................................  

3.5. Eieren av et kjøretøy som er utstyrt med et TPS-eCall-system og/eller en annen verdiøkende tjeneste i tillegg til det 

112-baserte eCall-systemet, har rett til å velge å bruke det 112-baserte eCall-systemet framfor TPS-eCall-systemet og 

annen verdiøkende tjeneste. 

3.5.1. Kontaktopplysninger for håndtering av forespørsler om deaktivering av et TPS-eCall-system:  ......................................  
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VEDLEGG II 

Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy eller 

komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy 
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DEL 1 

Opplysningsdokument 

MODELL 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy eller en 

komponent til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy(3). 

Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i 

passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den størrelsen. Eventuelle 

fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom den separate tekniske enheten eller komponenten nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk styrte 

funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse. 

0. GENERELT 

0.1. Merke (produsentens firma):  .......................................................................................................................................  

0.2. Type:  ...........................................................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på den separate tekniske enheten(1):  ..............................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  ...............................................................................................................................................  

0.4. Dersom det er en separat teknisk enhet, er den beregnet på kjøretøygruppe(2):  ..........................................................  

0.5. Produsentens firma og adresse:  ...................................................................................................................................  

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ......................................................................................  

0.9. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .....................................................................................  

12.8. eCall-system 

12.8.2. Teknisk beskrivelse og/eller skjematiske tegninger:  ...................................................................................................  

12.8.3.1. Fotografier og/eller tegninger som er tilstrekkelig detaljerte og i passende målestokk for at den separate tekniske 

enheten eller komponenten skal kunne identifiseres. Det skal framgå av tegningene hvor den separate tekniske 

enheten eller komponenten skal plasseres i kjøretøyet, og hvor EF-typegodkjenningsmerket for den separate 

tekniske enheten eller komponenten skal plasseres:  ....................................................................................................  

12.8.3.1.1. Anvisning for montering i kjøretøyet, herunder plasseringen av og retningen for komponenten til det 112-baserte 

eCall-systemet:  ............................................................................................................................................................  

12.8.3.1.2. Plassering av og monteringsmåte for den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet:  .........................  

12.8.3.2. Liste over hovedkomponentene i den separate tekniske enheten eller komponenten:  .................................................  

12.8.7. Erklæring om samsvar med standardene nevnt i artikkel 5 nr. 8 i forordning (EU) 2015/758: ja/nei(3). 

Forklarende merknader 

(1) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller 

separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med 

symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(2) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

(3) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 2 

EF-typegodkjenningsdokument 

MODELL 

Format A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EF-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

— avslag på EF-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1) 

av en 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy / 

en komponent til 112-baserte eCall-systemer i 

kjøretøy(1) 

i henhold til forordning (EU) 2015/758. 

EF-typegodkjenningsnummer:  ........................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelsen:  .............................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  ...............................................................................................................................................  

0.2. Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på den separate tekniske enheten / komponenten:(2):  .............................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4. Dersom det er en separat teknisk enhet, er den beregnet på kjøretøygruppe(3):  ..................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ............................................................................................................................................  

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ..............................................................................................  

0.9. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .............................................................................................  

AVSNITT II 

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelse 

2. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ..........................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  .....................................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................  

  

(1) Stryk det som ikke passer.  

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller 

separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med 

symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).  



Nr. 34/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

5. Eventuelle merknader: se tilføyelse. 

6. Sted:  ....................................................................................................................................................................................  

7. Dato: ....................................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  .........................................................................................................................................................................  

Vedlegg: 1. Opplysningspakke 

2. Prøvingsrapport 

  

Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

1. Tilleggsopplysninger 

1.1. Kort beskrivelse av den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet / komponenten til det 112-baserte 

eCall-systemet i kjøretøyet(1):  .............................................................................................................................................  

1.1.1. Anvisning for montering i kjøretøyet, herunder plasseringen av og retningen for komponenten til det 112-baserte eCall-

systemet:  .............................................................................................................................................................................  

1.1.2. Eksempel på merking av EF-typegodkjenning på den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet / 

komponenten til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet(1):  .........................................................................................  

1.2. Plassering av og monteringsmåte for den separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet:  .....................................................  

1.3. Aktiveringsmetode:  .............................................................................................................................................................  

1.4. Strømforsyning:  ..................................................................................................................................................................  

2. Komponenten til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet oppfyller de tekniske kravene angitt i vedlegg I til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/79. I tillegg oppfyller den de tekniske kravene i 

2.1. vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/79: ja/nei (1), 

2.2. vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/79: ja/nei (1), 

2.3. vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/79: ja/nei (1). 

3. Eventuelle merknader:  ........................................................................................................................................................  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

 _____   
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DEL 3 

EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter og komponenter 

1. EF-typegodkjenningsmerket for komponenter og separate tekniske enheter skal bestå av følgende: 

1.1. Et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt EF-

typegodkjenningen for komponenten eller den separate tekniske enheten: 

1 for Tyskland 12 for Østerrike 26 for Slovenia 

2 for Frankrike 13 for Luxembourg 27 for Slovakia 

3 for Italia 17 for Finland 29 for Estland 

4 for Nederland 18 for Danmark 32 for Latvia 

5 for Sverige 19 for Romania 34 for Bulgaria 

6 for Belgia 20 for Polen 36 for Litauen 

7 for Ungarn 21 for Portugal 49 for Kypros 

8 for Den tsjekkiske republikk 23 for Hellas 50 for Malta 

9 for Spania 24 for Irland   

11 for Det forente kongerike 25 for Kroatia   

1.2. I nærheten av rektangelet, «basisgodkjenningsnummeret» i del 4 av typegodkjenningsnummeret med to foranstilte sifre 

som angir løpenummeret tildelt til denne forordning. Løpenummeret er for tiden «00». 

1.3. Dersom det dreier seg om en 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy, skal symbolet «ECALL» settes foran 

løpenummeret i nærheten av rektangelet. 

2. EF-typegodkjenningsmerket festes på hoveddelen av den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten eller komponenten 

til det 112-baserte eCall-systemet på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes. 

3. Eksempel på EF-typegodkjenningsmerker for 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy og komponenter til 

112-baserte eCall-systemer i kjøretøy er vist i henholdsvis figur 1 og figur 2. 

Figur 1 

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy 

Forklarende merknad 

Forklaring Denne EF-typegodkjenningen av en separat teknisk enhet er utstedt av Bulgaria med nummer 0046. De to 

første sifrene «00» angir at den separate tekniske enheten er godkjent i samsvar med denne forordning. 
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Figur 2 

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy 

 

Forklarende merknad 

Forklaring Denne EF-typegodkjenningen av en komponent er utstedt av Tyskland med nummer 00026. De to første 

sifrene «00» angir at komponenten er godkjent i samsvar med denne forordning. 

  


