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Vedlegg 1 – Høringsnotat   
 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 
2017/78 av 15. juli 2016 om etablering av 

administrative bestemmelser for EC-
typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn 
til deres 112-baserte innebygde eCall-systemer 

og felles krav til gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
2015/78 når det gjelder personvern og 

databeskyttelse og data for brukere av slike 
systemer 
 

Høring om forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og 

tilhenger til bil. 
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0. Innledning og oversikt 

Vegdirektoratet sender på høring forslag om endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om 

godkjenning av bil og tilhenger til bil. Bakgrunnen for endringene er at det er vedtatt en ny 

forordning, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere i norsk 

regelverk.  

 

Den vedtatte forordningen er: 

 

 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/78 av 15. juli 2016 

om etablering av administrative bestemmelser for EC-typegodkjenning 

av motorkjøretøyer med hensyn til deres 112-baserte innebygde eCall-

systemer og feller krav til gjennomføring av europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 2015/78 når det gjelder personvern og 

databeskyttelse og data for brukere av slike systemer  

 
Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og det tas forbehold om at dette blir 

gjort.  

 

Høringen skal informere om implementeringen i norsk rett og gi høringsinstansene anledning 

til å kommentere forskriftsforslaget.  

 

Forskriften finnes på internettsiden www.lovdata.no. Forordningen finnes bl.a. på EU sine 

hjemmesider: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/index.htm. 

 

1. Implementering av Kommisjonsforordning (EU) 2017/78 

Forordning (EU) 2017/78 er en gjennomføringsforordning fra EU-kommisjonen som 

fastsetter administrative bestemmelser for EF-typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til 

eCall-systemer samt ettermonterbare eCall-systemer. Når det gjelder beskrivelse av og krav til 

innføring av 112-baserte eCall-systemer generelt, så er dette beskrevet i forordning 2015/758. 

Tekniske krav og testprosedyrer følger av forordning 2017/79. 

Forordning 2017/78 beskriver typegodkjenningsprosessen for kjøretøy med integrerte eCall-

systemer i artikkel 2, for separate tekniske enheter og komponenter i artikkel 3. Plassering av 

typegodkjenningsmerket beskrives i artikkel 4. I vedleggene til forordningen finnes eksempler 

på søknadsskjemaer som skal forenkle søknadsprosessen for produsentene. 

Krav til brukerens datasikkerhet og personvern er beskrevet i artikkel 5. Ansvaret om å utføre 

tilstrekkelige tiltak for å ivareta brukerens personvern er i hovedsak tillagt fabrikanten av 

kjøretøyet/eCall-systemene. 

Fabrikanten skal uansett informere eieren av kjøretøyet om at de foretatte tiltak er i 

overensstemmelse med artikkel 6, punkt. 9, i forordning (EU) 2015/758. Informasjonen skal 

baseres på modellen i vedlegg 1 del 3 til nevnte forordning. 

Det er også krav til fortløpende sletting av data i systemets minne og at dataene bare er 

tilgjengelige når eCall-systemet utløses. 

Forordningen kommer til anvendelse i EU fra 31.03.2018. 
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2. Andre opplysninger 

Vegdirektoratet har tidligere vurdert at forordningen er relevant og akseptabel for Norge. 

Norge har ikke konkret deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av forordningene, men har 

vært representert i ulike fora der de har blitt drøftet.  

 

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og 

som ikke griper inn i norsk handlefrihet.) 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller 

offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser 

utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift.  

Det er lite sannsynlig at kjøretøyprodusenter med slike systemer vil søke om typegodkjenning 

i henhold til denne forordning i Norge. Noe mer sannsynlig er det at norske produsenter av 

elektroniske komponenter og systemer kan søke om komponenttypegodkjenning i henhold til 

artikkel 4 i denne forordning.   

 

Prosedyre og administrative ressurser for slike typegodkjenninger er ikke forberedt hos 

utøvende myndighet.  

 

Forordning 2017/78 gjennomfører forordning 2015/758 når det gjelder administrative krav 

m.m. Forordning 2017/78 vil bli implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning 

av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), ved en henvisning innledningsvis. 

 

 

4. Høringsfrist: 

Vegdirektoratet ber om at høringsinstansenes eventuelle kommentarer til forslag til endringer 

gis innen 19. april 2017.  

 


