
16.2.2017 Nr. 10/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 585/2014/ESB

frá 15. maí 2014

um innleiðingu rekstrarsamhæfðrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls 
Evrópusambandsins (*)

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 91. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Samkvæmt d-lið 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB(3), telst samræmd veiting rekstrarsam- 
hæfðrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls Evrópusambandsins vera forgangsaðgerð (hér á eftir nefnt „neyðar númera-
þjónusta sem forgangsaðgerð“) vegna þróunar og notkunar á forskriftum og stöðlum.

2)  Samkvæmt 6. og 7. gr. tilskipunar 2010/40/ESB verður framkvæmdastjórnin að samþykkja framseldar gerðir að því 
er varðar þær forskriftir sem nauðsynlegar eru til að tryggja samrýmanleika, rekstrarsamhæfi og samfelldni að því er 
varðar útbreiðslu og hagnýt not af skynvæddum flutningakerfum í tengslum við forgangsaðgerðirnar.

3)  Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 305/2013(4) er kveðið á um forskriftir vegna endurnýjunar 
á grunnvirkjum neyðarsímsvörunarstöðva (e. Public Safety Answering Point (PSAP)), sem krafist er fyrir rétta 
móttöku og afgreiðslu neyðarsímtala úr ökutækjum í neyðarnúmerið 112 til að tryggja samhæfi, rekstrarsamhæfi og 
samfelldni samræmdrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls Evrópusambandsins.

4)  Samkvæmt tilskipun 2010/40/ESB verður framkvæmdastjórnin, eigi síðar en 12 mánuðum eftir samþykkt 
framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 305/2013, eftir því sem við á og að undangengnu mati á áhrifum, þ.m.t. kostnaðar- 
og ábatagreiningu, að leggja tillögu fyrir Evrópuþingið og ráðið í samræmi við 294. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins, um útbreiðslu á neyðarnúmeraþjónustunni sem forgangsaðgerð í samræmi við forskriftirnar 
sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) nr. 305/2013.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 164, 3.6.2014, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2015 frá 10. júlí 2015 
um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 341, 21.11.2013, bls. 47.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 15. apríl 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 8. maí 2014.
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB frá 7. júlí 2010 um ramma um útbreiðslu skynvæddra flutningakerfa á sviði flutninga á vegum og 

um tengingu þeirra við aðra flutningsmáta (Stjtíð. ESB L 207, 6.8.2010, bls. 1).
(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 305/2013 frá 26. nóvember 2012 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/

ESB að því er varðar samræmda veitingu rekstrarsamhæfðs neyðarnúmers fyrir ökumenn á vegum (e. eCall) innan alls Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB 
L 91, 3.4.2013, bls. 1).

2017/EES/10/01



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 10/2 16.2.2017

5)  Búist er við að með því að stytta viðbragðstíma neyðarþjónustu muni rekstrarsamhæfð neyðarnúmeraþjónusta 
innan alls Evrópusambandsins draga úr fjölda dauðsfalla í Sambandinu sem og alvarlegum meiðslum af völdum 
umferðarslysa. Einnig er búist við að rekstrarsamhæfð neyðarnúmeraþjónusta innan alls Evrópusambandsins muni 
spara samfélaginu með því að bæta atvikastjórnun og með því að fækka umferðarteppum á vegum og eftirslysum af 
völdum annarra slysa.

6)  Til að tryggja fulla virkni, samhæfi, rekstrarsamhæfi, samfellu og samræmi þjónustunnar um gervallt Sambandið og 
til að draga úr kostnaði við framkvæmdina fyrir Sambandið í heild sinni ættu öll aðildarríki að stuðla að útbreiðslu 
neyðarnúmeraþjónustu sem forgangsaðgerð í samræmi við sameiginlegar forskriftir sem komið er á með framseldri 
reglugerð (ESB) nr. 305/2013. Þetta ætti ekki að hafa áhrif á rétt hvers aðildarríkis til að innleiða viðbótartæknibúnað 
til að afgreiða önnur neyðarsímtöl.

7)  Aðildarríkin ættu að tryggja að gögn sem send eru í gegnum neyðarnúmeraþjónustu innan alls Evrópusambandsins 
séu eingöngu notuð til að ná fram markmiðum þessarar ákvörðunar.

8)  Reynsla af öðrum neyðarnúmerakerfum hefur sýnt að neyðarsímtöl úr ökutækjum, sem gerð eru handvirkt, geta líka 
verið símtöl þar sem óskað er eftir aðstoð. Ef nauðsyn krefur ættu aðildarríki að geta framkvæmt allar viðeigandi 
tæknilegar og skipulagslegar aðgerðir til að sía út þau símtöl þar sem verið er að óska eftir aðstoð, til að tryggja að 
neyðarsímsvörunarstöðvar sem taka á móti neyðarsímtölum úr ökutækjum afgreiði aðeins raunveruleg neyðarsímtöl.

9)  Þar sem ekki allir borgarar Sambandsins eru kunnugir notkun neyðarnúmeraþjónustunnar innan alls 
Evrópusambandsins þá ætti að hrinda af stað herferð, sem framkvæmdastjórnin styrkir, til vitundarvakningar áður 
en þjónustan er innleidd, þar sem ávinningur, virkni og trygging um gagnavernd nýja kerfisins er útskýrt fyrir 
borgurum. Þessi herferð ætti að fara fram í aðildarríkjum og ætti að miða að því að upplýsa notendur um hvernig á 
að nota kerfið á tilhlýðilegan hátt og hvernig á að forðast að gefa falskar viðvaranir.

10)  Í samræmi við tilmæli frá starfshópnum um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga („starfs-
hópur skv. 29. gr. um gagnavernd“) sem er að finna í „vinnuskjali um gagnavernd og afleiðingar af völdum framtaks-
verkefnisins um neyðarsímtal úr ökutæki fyrir friðhelgi einkalífsins“, sem samþykkt var 26. september 2006, skulu 
aðildarríkin tryggja að þegar þau innleiða grunnvirki fyrir opinberar neyðarsímsvörunarstöðvar, sem taka á móti 
neyðarsímtölum úr ökutækjum, sé vinnsla persónuupplýsinga í tengslum við afgreiðslu neyðarsímtala úr ökutækjum 
að öllu leyti í samræmi við reglurnar um vernd persónuupplýsinga, sem kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 95/46/EB(5) og í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB(6).

11)  Þar sem neyðarsímtöl úr ökutækjum eru neyðarsímtöl, eins og þau eru skilgreind í framseldri reglugerð (ESB)  
nr. 305/2013, ætti afgreiðsla þessara símtala að vera án endurgjalds fyrir notendur neyðarnúmeraþjónustunnar innan 
alls Evrópusambandsins.

12)  Með hliðsjón af skipulagningu við afgreiðslu á neyðarsímtölum í hverju aðildarríki er fyrst hægt að taka á móti 
slíkum símtölum á ábyrgð opinbers yfirvalds eða einkarekinnar stofnunar, sem hlutaðeigandi aðildarríki viðurkennir. 
Einkum er hægt að meðhöndla neyðarsímtal úr ökutæki á mismunandi hátt, með hliðsjón af tegund virkjunar 
neyðarsímtals úr ökutæki (handvirkt eða sjálfvirkt).

13)  Í samræmi við landsbundna málsmeðferð sem viðkomandi landsyfirvöld ákvarða, er hægt að flytja gögn til 
þjónustuaðila, skilgreindir sem opinberar eða einkareknar stofnanir sem landsyfirvöld viðurkenna, sem hafa það 
hlutverk að meðhöndla atvik í tengslum við neyðarsímtöl úr ökutækjum (þ.m.t. vegstjórar og aðstoðarþjónusta), sem 
skulu sæta sömu reglum um friðhelgi einkalífs og gagnavernd og gilda um neyðarsímsvörunarstöðvar sem taka á 
móti neyðarsímtölum úr ökutækjum.

14)  Þar eð aðildarríkin og/eða einkageirinn geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar ákvörðunar, þ.e. að tryggja 
samræmda og samfellda innleiðingu rekstrarsamhæfðrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls Evrópusambandsins og 
ábyrgjast fulla virkni, samhæfi, rekstrarsamhæfi, samfellu og samræmi þjónustunnar um gervalla Evrópu, og þeim 
verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs þeirra og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja 
ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í 
samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 
þessari ákvörðun til að ná þessum markmiðum

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa 
miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta 
(tilskipun um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti) (Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37).



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/316.2.2017

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

1.  Aðildarríki skulu innleiða á yfirráðasvæði sínu, a.m.k. sex mánuðum fyrir daginn þegar reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar innleiðingu neyðarsímkerfis í ökutæki og um breytingu á tilskipun 
2007/46/EB kemur til framkvæmda, og a.m.k. eigi síðar en 1. október 2017, grunnvirki fyrir neyðarsímsvörunarstöðvar, 
sem taka á móti neyðarsímtölum úr ökutækjum, sem nauðsynleg eru til að taka á móti og afgreiða með tilhlýðilegum hætti 
öll neyðarsímtöl úr ökutækjum, ef nauðsyn krefur er búið að sía frá öll símtöl sem ekki eru neyðarsímtöl, í samræmi við 
forskriftir sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) nr. 305/2013, til að tryggja fulla virkni, samhæfi, rekstrar-
samhæfi, samfellu og samræmi rekstrarsamhæfðrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls Evrópusambandsins.

2.  Ákvæði 1. mgr. hafa ekki áhrif á rétt hvers aðildarríkis til að skipuleggja neyðarþjónustu sína á þann hátt sem 
er kostnaðarhagkvæmastur og svarar best þörfum þess, þ.m.t. möguleikann á því að hafna símtölum sem eru ekki 
neyðarsímtöl og sem neyðarsímsvörunarstöðvar, sem taka á móti neyðarsímtölum úr ökutækjum, afgreiða hugsanlega 
ekki, einkum ef um er að ræða neyðarsímtöl úr ökutækjum sem gerð eru handvirkt.

Þessi málsgrein og 1. mgr. hafa ekki áhrif á rétt hvers aðildarríkis til að heimila einkareknum stofnunum, sem aðildarríkið 
viðurkennir, að meðhöndla móttöku og afgreiðslu sumra eða allra neyðarsímtala úr ökutækjum, í samræmi við forskrift-
irnar sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) nr. 305/2013.

3.  Aðildarríkin skulu tryggja að gögn sem send eru í gegnum neyðarnúmeraþjónustuna séu eingöngu notuð til að ná 
fram markmiðum þessarar ákvörðunar.

2. gr.

Aðildarríki skulu tryggja að afgreiðsla neyðarsímtala úr ökutækjum sé án endurgjalds fyrir notendur neyðarnúmera-
þjónustunnar innan alls Evrópusambandsins.

3. gr.
Eigi síðar en 24. desember 2015 skulu aðildarríkin gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um stöðu framkvæmdar þessarar 
ákvörðunar. Skýrslur þeirra skulu a.m.k. innihalda skrá yfir lögbær yfirvöld, sem hafa það hlutverk að meta samræmi 
aðgerða neyðarsímsvörunarstöðva, sem taka á móti neyðarsímtölum úr ökutækjum, við kröfurnar sem skráðar eru í 3. gr. 
framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 305/2013, skrá yfir landfræðilega útbreiðslu neyðarsímsvörunarstöðva, sem taka á móti 
neyðarsímtölum úr ökutækjum, lýsingu á samræmisprófunum og lýsingu á samskiptareglum fyrir friðhelgi einkalífs og 
gagnavernd.

4. gr.

Aðildarríki skulu tryggja að neyðarsímtöl úr ökutækjum geti komið hvaðan sem er af þeirra yfirráðasvæði, að því tilskildu 
að það sé a.m.k. eitt opinbert farsímafjarskiptanet til reiðu.

5. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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6. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 15. maí 2014.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,
 M. SCHULZ D. KOURKOULAS

 forseti. forseti.

__________




