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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/320 

frá 12. desember 2018 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB að því er varðar beitingu 

grunnkrafnanna, sem um getur í g-lið 3. mgr. 3. gr. þeirrar tilskipunar, til að tryggja staðsetningu 

innhringjanda í neyðarsamskiptum úr fartækjum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 

að bjóða þráðlausan fjarskiptabúnað fram á markaði og niðurfellingu á tilskipun 1999/5/EB (1), einkum 3. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Eins og fram kemur í 14. forsendu tilskipunar 2014/53/ESB getur þráðlaus fjarskiptabúnaður skipt sköpum til að veita 

aðgang að neyðarþjónustu og ætti því, þegar við á, að vera hannaður til að styðja þær aðgerðir sem krafist er til aðgangs 

að þessari þjónustu. 

2) Kerfið, sem komið er á fót innan ramma Galíleóáætlunarinnar á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1285/2013 (2), er hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi (GNSS) sem er að fullu í eigu og undir stjórn Sambandsins og 

veitir afar nákvæma staðsetningarþjónustu undir borgaralegri stjórn. Nota má Galíleókerfið með öðrum GNSS-kerfum. 

3) Í geimáætluninni fyrir Evrópu (3), sem samþykkt var 2016, er tilkynnt um ráðstafanir varðandi notkun á staðsetningar- 

og leiðsöguþjónustu Galíleókerfisins í farsímum. 

4) Í niðurstöðum sínum frá 5. desember 2017 (4), styður ráðið þróun á öflugum fráliggjandi markaði fyrir endabúnað sem 

byggir á gervihnattalausnum og -þjónustum og leggur áherslu á að gera ætti fullnægjandi ráðstafanir, þ.m.t. stjórnvalds-

ráðstafanir, eftir því sem við á, til að tæki, sem seld eru í Sambandinu, verði að fullu samhæfð Galíleókerfinu og til að 

hvetja til þess að á heimsmarkaði verði tekin í notkun tæki sem samhæfast Galíleókerfinu. 

5) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/22/EB (5) er kveðið á um innleiðingu á samevrópsku neyðarnúmeri („112“) í 

gervöllu Sambandinu og samkvæmt tilskipuninni eru aðildarríkin skyldug til að tryggja að fyrirtæki, sem veita endan-

legum notendum rafræna fjarskiptaþjónustu til þess að hringja símtöl í eitt eða fleiri númer í landsbundna númera-

skipulaginu, geri upplýsingar um staðsetningu innhringjanda aðgengilegar yfirvöldum sem bregðast við neyðarsím-

tölum, a.m.k. í samevrópska neyðarnúmerið „112“.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 55, 25.2.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2019 frá 

13. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 153, 22.5.2014, bls. 62. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1285/2013 frá 11. desember 2013 um framkvæmd og nýtingu evrópskra leiðsögukerfa um 

gervihnött og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 876/2002 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 683/2008 (Stjtíð. ESB  

L 347, 20.12.2013, bls. 1). 

(3) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndar-

innar — „Geimáætlun fyrir Evrópu“ (COM(2016) 705 lokagerð). 

(4) Niðurstöður ráðsins frá 5. desember 2017 um „Áfangaúttekt á Galíleó- og EGNOS-áætlununum og starfsemi Evrópustofnunarinnar um 

hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi“, 15435/17. 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/22/EB frá 7. mars 2002 um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet 

og -þjónustu (tilskipun um alþjónustu) (Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 51). 
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6) Farsímar með þróaða gagnavinnslugetu (hér á eftir kallaðir „fartæki“) er sá flokkur þráðlauss fjarskiptabúnaðar sem 

mest er notaður í Sambandinu til að hringja í samevrópska neyðarnúmerið „112“. 

7) Nákvæmni staðsetningar þráðlausa fjarskiptabúnaðarins, sem notaður er til að fá aðgang að neyðarþjónustunni, gegnir 

lykilhlutverki í að tryggja að nauðsynlegur aðgangur að þessari þjónustu sé skilvirkur. Til að ákvarða staðsetningu 

innhringjanda í neyðarsamskiptum úr fartæki er í augnablikinu notað auðkenni sellu (e. cell-ID) á grundvelli útbreiðslu-

svæðis þess farsímamasturs sem fartækið notar. Útbreiðslusvæði farsímamasturs er frá því að vera 100 metrar til 

nokkurra kílómetra. Við vissar aðstæður, einkum í fjalllendi, borgum og stórum byggingum, getur það leitt til verulegrar 

skekkju þegar kemur að því að ákvarða staðsetningu innhringjanda í neyðartilvikum. 

8) Ef staðsetning innhringjanda er ákvörðuð á grundvelli auðkennis sellu ásamt upplýsingum frá þráðlausum netum (WiFi) 

og hnattrænu gervihnattaleiðsögukerfi (GNSS), gefur það möguleika á mun nákvæmari upplýsingum um staðsetningu 

innhringjanda og fljótari og skilvirkari björgunaraðgerðum auk bestunar á tilföngum.  

9) Átta aðildarríki og tiltekin þriðju lönd hafa nú þegar innleitt aðferðir sem byggjast á notkun GNSS-staðsetningarkerfis til 

að staðsetja innhringjanda.  

10) Að því er varðar neyðarsímkerfi í ökutækjum, sem byggjast á neyðarnúmerinu 112, er þess þegar krafist í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 (6) að móttökubúnaður í þessum kerfum sé samrýmanlegur þeirri staðsetn-

ingarþjónustu sem Galíleó- og EGNOS-kerfin veita.  

11) Af framangreindum ástæðum ættu fartæki einnig að tilheyra þeim flokki þráðlauss fjarskiptabúnaðar sem er gerður fyrir 

sérstakar aðgerðir sem tryggja aðgang að neyðarþjónustu sem um getur í g-lið 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB. 

Ný fartæki ættu að geta veitt aðgang að staðsetningarupplýsingum gegnum þráðlaus net og GNSS-kerfi í neyðarfjar-

skiptum og aðgerð til staðsetningarákvörðunar ætti að vera samhæfð og samvirk með þjónustunni sem Galíleóáætlunin 

veitir. 

12) Tilskipun 2014/53/ESB takmarkast við að setja fram grunnkröfur. Til að auðvelda mat á samræmi við þessar kröfur er í 

tilskipuninni kveðið á um fyrirframætlað samræmi hvað varðar þráðlausan fjarskiptabúnað sem uppfyllir valfrjálsa 

samhæfða staðla, sem eru samþykktir í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 um 

evrópska stöðlun (7) í því skyni að setja fram ítarlegar tækniforskriftir fyrir þessar kröfur. 

13) Farið var þess á leit við Rafstaðlasamtök Evrópu (Cenelec) og Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI) að þau semji drög 

að samhæfðum stöðlum fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað (M/536) (8) til að styðja framkvæmd 3. gr. tilskipunar 

2014/53/ESB. 

14) Rekstraraðilar ættu að fá nægan tíma til að gera nauðsynlegar aðlaganir á þeim fartækjum sem þeir ætla að setja á 

markað. Ekkert í þessari reglugerð ætti að túlka þannig að hindra megi rekstraraðila í að uppfylla ákvæði hennar frá 

þeim degi er hún öðlast gildi. 

15) Framkvæmdastjórnin hefur haft viðeigandi samráð, þ.m.t. við sérfræðinga, á meðan á undirbúningsvinnu hennar stóð í 

tengslum við þær ráðstafanir sem settar eru fram í þessari reglugerð og hefur haft samráð við sérfræðingahópinn um 

stefnu á sviði geimvísinda (e. Space Policy Expert Group) á fundum hans 14. nóvember 2017 og 14. mars 2018. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

1. Grunnkröfurnar, sem settar eru fram í g-lið 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB, skulu gilda um farsíma sem hafa 

svipaða eiginleika og tölva með tilliti til getu til að meðhöndla og geyma gögn. 

  

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 frá 29. apríl 2015 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar innleiðingu 

neyðarsímkerfis í ökutæki, sem byggist á 112-neyðarnúmeraþjónustunni, og um breytingu á tilskipun 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 123, 

19.5.2015, bls. 77). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 um evrópska stöðlun og breytingu á tilskipunum ráðsins 

89/686/EBE og 93/15/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 

2007/23/EB, 2009/23/EB og 2009/105/EB og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 87/95/EBE og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins  

nr. 1673/2006/EB (Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12). 

(8) Lokaútgáfa framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar C(2015) 5376 frá 4. ágúst 2015 um stöðlunarbeiðni til Rafstaðlasamtaka 

Evrópu og Fjarskiptastaðlastofnunar Evrópu að því er varðar þráðlausan fjarskiptabúnað til stuðnings tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/53/ESB.  
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2. Tryggja skal að farið verði að ákvæðum 1. mgr. með tæknilausnum fyrir viðtöku og vinnslu gagna frá þráðlausum netum 

(WiFi) sem og gögnum frá hnattrænum gervihnattaleiðsögukerfum, sem eru a.m.k. samrýmanleg og rekstrarsamhæfð við 

Galíleókerfið, sem vísað er til í reglugerð (ESB) nr. 1285/2013, og að gögnin séu gerð aðgengileg fyrir sendingu í neyðar-

fjarskiptum. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 17. mars 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 12. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


