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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/320 

av 12. desember 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de 

grunnleggende kravene i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i nevnte direktiv for å sikre lokalisering av 

anrop ved nødkommunikasjon fra mobile enheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes 

lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF(1), særlig artikkel 3 nr. 3, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som angitt i betraktning 14 i direktiv 2014/53/EU kan radioutstyr være avgjørende for tilgang til nødmeldingstjenester, 

og det bør derfor i relevante tilfeller utformes på en slik måte at det støtter de funksjonene som kreves for tilgang til 

slike tjenester. 

2) Systemet som er opprettet gjennom Galileo-programmet på grunnlag av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1285/2013(2), er et globalt satellittnavigasjonssystem («GNSS») som eies og kontrolleres fullt og helt av Unionen, og 

som tilbyr en svært nøyaktig posisjonsbestemmelsestjeneste under sivil kontroll. Galileo-systemet kan brukes i 

kombinasjon med andre globale satellittnavigasjonssystemer. 

3) Romstrategien for Europa(3), vedtatt i 2016, varsler tiltak for innføring av Galileos posisjonsbestemmelses- og naviga-

sjonstjenester i mobiltelefoner. 

4) I sine konklusjoner av 5. desember 2017(4) støtter Rådet utviklingen av et robust nedstrømsmarked for rombaserte 

anvendelser og tjenester og understreker at det ved behov bør treffes egnede tiltak, herunder reguleringstiltak, for at 

enheter som selges i Unionen, skal være fullstendig kompatible med Galileo-systemet, og for å oppmuntre til 

spredningen av Galileo-kompatible enheter på verdensmarkedet. 

5) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF(5) skal det felles europeiske nødnummeret («112») innføres 

i hele Unionen, og medlemsstatene skal sikre at foretak som tilbyr sluttbrukere en elektronisk kommunikasjonstjeneste 

for utgående anrop til ett eller flere numre i den nasjonale nummerplanen, gjør informasjon om hvor anropet kommer fra 

tilgjengelig for myndigheter som håndterer nødanrop, i det minste ved anrop til det felles europeiske nødnummeret 112.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 25.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 av 11. desember 2013 om oppbygging og drift av de europeiske satellittnaviga-

sjonssystemene og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 876/2002 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen – «Space Strategy 

for Europe» (COM(2016) 705 endelig utgave). 

(4) Rådets konklusjoner av 5. desember 2017, «The Mid-term Evaluation of the Galileo and EGNOS programmes and of the performance of 

the European GNSS Agency», 15435/17. 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51). 
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6) Håndholdte mobiltelefoner med mulighet for avansert databehandling («mobile enheter») er den kategorien av radio-

utstyr for telekommunikasjon som er mest brukt i Unionen til å foreta anrop til det felles europeiske nødnummeret 112. 

7) Nøyaktighetsnivået når det gjelder lokalisering av radioutstyret som er i kontakt med nødmeldingstjenestene, spiller en 

viktig rolle for å sikre at den nødvendige tilgangen til disse tjenestene er effektiv. For å lokalisere nødanrop fra mobile 

enheter brukes for tiden en celleidentitet basert på dekningsområdet til mobilmasten som betjener den mobile enheten. 

Dekningsområdet til en mobilmast varierer fra 100 meter til flere kilometer. I visse tilfeller, særlig i fjellområder, byer 

og store bygninger, kan dette føre til betydelige feil ved posisjonsbestemmelse av nødanrop. 

8) Lokalisering av anrop basert på celleidentitet supplert med Wi-Fi- og GNSS-informasjon muliggjør mye mer nøyaktig 

lokalisering av anrop og raskere og mer effektivt redningsarbeid, samt mer effektiv ressursbruk. 

9) Løsninger for lokalisering av anrop basert på GNSS-posisjonsbestemmelse er allerede lansert i åtte medlemsstater og 

visse tredjestater. 

10) Med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøyer krever europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758(6) 

allerede at mottakere i disse systemene er kompatible med posisjonsbestemmelsestjenestene fra Galileo- og EGNOS-

systemene. 

11) Av nevnte grunner bør mobile enheter også inngå i kategorien radioutstyr som støtter visse funksjoner som gir tilgang til 

nødmeldingstjenester som nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i direktiv 2014/53/EU. Nye mobile enheter bør kunne gi 

tilgang til Wi-Fi- og GNSS-lokaliseringsopplysninger ved nødkommunikasjon, og funksjonen for posisjonsbestemmelse 

bør være kompatibel med og kunne samvirke med tjenester levert av Galileo-programmet. 

12) I direktiv 2014/53/EU fastsettes bare grunnleggende krav. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med nevnte krav 

fastsetter direktivet en formodning om samsvar for radioutstyr som er i samsvar med frivillige harmoniserte standarder 

vedtatt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(7), og som inneholder detaljerte 

tekniske spesifikasjoner av disse kravene. 

13) Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (Cenelec) og Det europeiske standardiseringsinstitutt for 

telekommunikasjon (ETSI) ble bedt om å utarbeide harmoniserte standarder for radioutstyr (M/536)(8) til støtte for 

gjennomføringen av artikkel 3 i direktiv 2014/53/EU. 

14) Markedsdeltakere bør gis tilstrekkelig tid til å gjøre de nødvendige tilpasningene av mobile enheter de har til hensikt å 

bringe i omsetning. Ingenting i denne forordning bør tolkes slik at den hindrer markedsdeltakere i å overholde den fra 

ikrafttredelsesdatoen. 

15) Kommisjonen har holdt hensiktsmessige samråd, herunder på ekspertnivå, under det forberedende arbeidet med 

tiltakene fastsatt i denne forordning og rådført seg med ekspertgruppen på rompolitikk under gruppens møter  

14. november 2017 og 14. mars 2018. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. De grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i direktiv 2014/53/EU gjelder for håndholdte 

mobiltelefoner med funksjoner som ligner funksjonene til en datamaskin med hensyn til evnen til å behandle og lagre data. 

  

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

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 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 oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(8) Commission Implementing Decision C(2015) 5376 final of 4 August 2015 on a standardisation request to the European Committee for 

Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of 

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council. 
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2. Overholdelse av nr. 1 skal sikres gjennom tekniske løsninger for mottak og behandling av Wi-Fi-data og data fra globale 

satellittnavigasjonssystemer som er kompatible med og kan samvirke med minst Galileo-systemet nevnt i forordning (EU) 

nr. 1285/2013, og for tilgjengeliggjøringen av nevnte data for overføring ved nødkommunikasjon. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 17. mars 2022. 

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


