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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/.../EG

av den

om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning

om obligatorisk användning av bilbälten

i fordon som väger mindre än 3,5 ton

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT

DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 330.
2 EGT C 260, 17.9.2001, s. 30.
3 Europaparlamentets yttrande av den 31 maj 2001 (EGT C 47 E, 21.5.2002, s. 156), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) Enligt artikel 153 i fördraget skall gemenskapen för att säkerställa en hög

konsumentskyddsnivå bidra till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska

intressen.

(2) I sin resolution av den 13 mars 19841 prioriterade Europaparlamentet obligatorisk användning

av bilbälten på alla typer av vägar, såväl i tätorter som på landsbygden. I sin resolution av

den 18 februari 19862 underströk Europaparlamentet att det är nödvändigt att införa

bältesplikt för alla passagerare, även barn, utom i fordon som används i kollektivtrafiken.

(3) Direktiv 91/671/EEG3 innehåller bestämmelser om obligatorisk användning av

fasthållningsanordningar för barn som färdas på ett bältesförsett säte i fordonet. I det

direktivet specificeras inte vilken typ av fasthållningsanordning för barn som skulle vara

lämplig, och det tillåts dessutom att barn färdas i fordonet utan att vara fastspända i en lämplig

fasthållningsanordning, om en sådan anordning saknas.

(4) Det är nödvändigt med strängare regler för användningen av sådana anordningar och

följaktligen med ett striktare iakttagande av principen om obligatorisk användning enligt

artikel 2 andra stycket i ovannämnda direktiv.

(5) Genom rådets beslut 97/836/EG4 anslöt sig gemenskapen till Förenta nationernas ekonomiska

kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter

för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på

hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade

på grundval av dessa föreskrifter.

                                                
1 EGT C 104, 16.4.1984, s. 38.
2 EGT C 68, 24.3.1986, s. 35.
3 EGT L 373, 31.12.1991, s. 26.
4 EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.
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(6) Genom anslutningen till denna överenskommelse anslöt sig gemenskapen till en exakt

förteckning med föreskrifter som fastställts i enlighet med överenskommelsen, bland annat till

den som avser typgodkännande av fasthållningsanordningar för barn som färdas i

motorfordon.

(7) Även om det antal barn som förolyckas vid bilolyckor är relativt litet i jämförelse med det

antal barn som förolyckas som gångtrafikanter eller cyklister, bör de gemensamma

bestämmelserna om skyddet av barn stärkas. Forskningsresultat visar särskilt att användning

av fasthållningsanordningar för barn i hög grad kan minska risken för svåra skador vid

olyckor och att risken för att skadas allvarligt är större för ett barn som inte är fastspänt än för

ett som är fastspänt.

(8) Medlemsstaterna bör dock efter kommissionens samtycke kunna bevilja vissa undantag för

transport på sitt territorium i mycket särskilda fall. För övrigt bör medlemsstaterna vidta

nödvändiga åtgärder för att undvika missbruk.

(9) Eftersom det blir allt vanligare att fordon i kategorierna M2 och M3 är utrustade med

bilbälten i enlighet med kommissionens direktiv 96/36/EG1, 96/37/EG2 och 96/38/EG3, kan

det anses logiskt att kräva att sittplatspassagerare använder dem. Passagerare i fordon i dessa

kategorier bör upplysas om kravet på att använda bilbälte när fordonet är i rörelse.

                                                
1 Kommissionens direktiv 96/36/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till den tekniska

utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten och fasthållningsanordningar i
motorfordon (EGT L 178, 17.7.1996, s. 15).

2 Kommissionens direktiv 96/37/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till den tekniska
utvecklingen av rådets direktiv 74/408/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för
dessa) (EGT L 186, 25.7.1996, s. 28).

3 Kommissionens direktiv 96/38/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till teknisk utveckling
av rådets direktiv 76/115/EEG om förankring av säkerhetsbälten i motorfordon (EGT L 187,
26.7.1996, s. 95).
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(10) Det finns för närvarande inte några på gemenskapsnivå erkända studier om användning av

säkerhetsanordningar av barn under 3 år i fordon i kategorierna M2 och M3. Mot bakgrund av

vikten av att skydda barn mot alla slags olyckor bör kommissionen genomföra sådana studier

för att avgöra vilket gemenskapssystem som är det lämpligaste för barn som färdas i dessa

fordon. I avvaktan på att dessa studier slutförs bör dock medlemsstaterna få möjlighet att välja

vilket system de vill tillämpa.

(11) Den tekniska utvecklingen inom området säkerhetsanordningar går ständigt framåt och det är

därför lämpligt att fastställa ett system för teknisk anpassning.

(12) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.1

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/671/EEG ändras på följande sätt:

1. Titeln skall ersättas med följande: "Rådets direktiv av den 16 december 1991 om obligatorisk

användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon".

2. Artikel 1 skall ersättas med följande:

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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"Artikel 1

1. Detta direktiv skall gälla alla motorfordon i kategorierna M1, M2, M3 och N1, N2 och N3

enligt definitionerna i bilaga II till direktiv 70/156/EEG∗∗∗∗ , vilka är avsedda att användas på väg, har

minst fyra hjul och är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/h.

2. I detta direktiv

– skall definitionerna av säkerhetsanordningar, inklusive bilbälten och fasthållningsanordningar

för barn i fråga om fordon i kategorierna M1 och N1, med tillhörande komponenter, vara

desamma som i bilaga I till direktiv 77/541/EEG,∗∗∗∗∗∗∗∗

– avses med bakåtvänd: vänd i riktning mot fordonets normala körriktning.

3. Fasthållningsanordningar för barn indelas i följande fem viktgrupper:

a) Grupp 0 för barn som väger mindre än 10 kg.

b) Grupp 0+ för barn som väger mindre än 13 kg.

c) Grupp I för barn som väger 9–18 kg.
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d) Grupp II för barn som väger 15–25 kg.

e) Grupp III för barn som väger 22–36 kg.

4. Fasthållningsanordningar för barn delas upp i följande två klasser:

a) Integrerade anordningar, vilka består av en kombination av bälten eller flexibla delar med ett

bälteslås, justeringsanordning, fästen och i vissa fall en extrastol och/eller ett krockskydd, och

som kan fästas med ett eller flera av de bälten anordningen är försedd med.

b) Icke-integrerade anordningar, som kan bestå av delar av en fasthållningsanordning, som när

den används tillsammans med ett bilbälte avsett för vuxna, vilket löper runt barnets kropp

eller håller fast den anordning som barnet sitter i, utgör en komplett fasthållningsanordning

för barn.

_____________
∗∗∗∗ Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas

lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
(EGT L 42, 23.2.1970, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/116/EG
(EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).

∗∗∗∗∗∗∗∗ Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon
(EGT L 220, 29.8.1977, s. 95). Direktivet senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2000/3/EG (EGT L 53, 25.2.2000, s. 1)."
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3. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3:

a) i) För fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3 skall medlemsstaterna kräva att alla som

färdas i fordonet använder de säkerhetsanordningar som fordonet är utrustat med, när

dessa framförs på väg.

Barn under 150 cm skall, i sådana fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3 som är

utrustade med säkerhetsanordningar, sitta fastspända med en fasthållningsanordning för

barn, integrerad eller icke-integrerad enligt artikel 1.4 a och b och anpassad till barnets

vikt i enlighet med artikel 1.3.

I sådana fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3 som inte är utrustade med

säkerhetsanordningar

– får barn under 3 år inte färdas,

– skall barn som är 3 år eller äldre och under 150 cm, utan att det påverkar

tillämpningen av punkt ii, färdas i ett annat säte än ett framsäte.
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ii) Medlemsstaterna får på sitt territorium tillåta att barn som är under 150 cm och minst

135 cm sitter fastspända med ett bilbälte för vuxna. Dessa längdkriterier skall ses över

i enlighet med förfarandet i artikel 7b.2.

iii) Medlemsstaterna får dock på sitt territorium tillåta att de barn som avses under i och ii

inte sitter fastspända med en fasthållningsanordning för barn när de färdas i taxibilar.

När dessa barn färdas i taxibilar utan fasthållningsanordningar, skall de emellertid sitta

i ett annat säte än ett framsäte.

b) Barn får inte färdas i en bakåtvänd fasthållningsanordning i ett passagerarsäte som skyddas av

en krockkudde framför passagerarsätet, om inte krockkudden har deaktiverats, inbegripet de

fall där krockkudden deaktiveras automatiskt på ett fullgott sätt.

c) Om en fasthållningsanordning för barn används, skall den vara godkänd i enlighet med

Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller

direktiv 77/541/EEG eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv.

d) Till och med den ...* får medlemsstaterna tillåta användning av sådana

fasthållningsanordningar för barn som är typgodkända enligt de nationella standarder som var

i kraft i medlemsstaten vid den tidpunkt då anordningen togs i bruk eller enligt de nationella

standarder som motsvarar Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas

föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541/EEG.

                                                
* Fem år efter det att detta direktiv trätt i kraft.
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2. Fordon i kategorierna M2 och M3:

a) För fordon i kategorierna M2 och M3 skall medlemsstaterna kräva att alla som färdas sittande

i fordonet och som är äldre än 3 år använder sig av de säkerhetsanordningar som fordonet är

utrustat med, när dessa framförs på väg.

Fasthållningsanordningar för barn skall vara typgodkända enligt punkt 1 c–d.

b) Passagerarna i fordon i kategorierna M2 och M3 skall upplysas om kravet på att använda

bilbälte när de sitter och fordonet är i rörelse. Passagerarna skall informeras på ett eller flera

av följande sätt:

– Av föraren.

– Av den som ansvarar för transporten eller den som fungerar som ledare för gruppen.

– Genom audiovisuella hjälpmedel (till exempel en videofilm).

– Genom skyltar och/eller det piktogram som medlemsstaterna beslutat om i enlighet med

den gemenskapsmodell som återges i bilagan, med tydlig placering vid varje sittplats."

4. Artikel 4 skall utgå.

5. Artikel 6 skall ersättas med följande:
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"Artikel 6

Medlemsstaterna får, för transport på sitt territorium, efter kommissionens samtycke bevilja andra

undantag än de som anges i artikel 5 i syfte att

– beakta särskilda fysiska förhållanden eller särskilda omständigheter av begränsad varaktighet,

– möjliggöra ett effektivt utövande av viss yrkesverksamhet,

– säkerställa att polis, säkerhetstjänster eller räddningstjänster kan utföra sitt arbete på ett

tillfredsställande sätt,

– när installation av två fasthållningsanordningar för barn i baksätet på fordon i

kategorierna M1 och N1 på grund av utrymmesskäl omöjliggör installation av en

tredje fasthållningsanordning, tillåta att ett tredje barn som är 3 år eller äldre och

under 150 cm sitter fastspänd med ett bilbälte för vuxna,

– tillåta att barn som är 3 år eller äldre sitter fastspända med ett bilbälte för vuxna, utom på

framsätena i fordon i kategorierna M1 och N1, när det är frågan om tillfälliga transporter

under korta sträckor och fordonet inte är utrustat med någon fasthållningsanordning eller med

tillräckligt många fasthållningsanordningar för barn,

– beakta de särskilda trafikförhållandena för sådana fordon i kategorierna M2 och M3 som

används för lokala transporter i stadstrafik eller i tätortsområden eller i vilka ståplatser är

tillåtna."
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6. Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 6a

Medlemsstaterna får, efter kommissionens samtycke, bevilja tillfälliga undantag utöver dem

som anges i artiklarna 5 och 6, för att tillåta transporter, i enlighet med den berörda

medlemsstatens bestämmelser och för lokala behov, särskilt skolskjutsar, i fordon i

kategorierna M2 och M3 av ett större antal sittande barn än antalet sittplatser utrustade med

bilbälten.

Undantagens giltighetstid skall fastställas av medlemsstaten och får inte överstiga fem år

räknat från ...*.

Artikel 6b

Medlemsstaterna får bevilja andra tillfälliga undantag för transport på sitt territorium än de

undantag som anges i artiklarna 5 och 6, för att i enlighet med den berörda medlemsstatens

bestämmelser tillåta att det i fordon som omfattas av kategorierna M1 och N1, på annan plats

än i framsätet, transporteras fler personer än det finns sittplatser utrustade med bilbälten eller

fasthållningsanordningar.

Undantagens giltighetstid skall fastställas av medlemsstaten och får inte överstiga sex år

räknat från ...*.

_______________

* Den dag då detta direktiv träder i kraft."
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7. Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 7a

1. För att beakta de tekniska framstegen får artiklarna 2 och 6 anpassas enligt det

förfarande som avses i artikel 7b.2.

2. Kommissionen skall fortsätta att genomföra studier om vilka säkerhetsanordningar som

är lämpligast för syftet att förbättra skyddet för alla passagerare mot alla slags olyckor.

Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet rapportera om resultatet av dessa studier

samt om tillämpningen av detta direktiv, särskilt om de undantag som medlemsstaterna har

beviljat i enlighet med artikel 6, för bedömning av om det är lämpligt att förstärka

säkerhetsåtgärderna och om det är nödvändigt med ytterligare harmonisering. På grundval av

denna rapport skall kommissionen vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Artikel 7b

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG∗∗∗∗

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
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3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

_______________

∗ EGT L 184, 17.7.1999, s. 23."

8. Den bilaga som är bilaga till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv före den ...∗∗∗∗ . De skall genast underrätta kommissionen om

detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

                                                
∗∗∗∗  Tre år efter det att detta direktiv trätt i kraft.
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Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

"BILAGA

GEMENSKAPSMODELL FÖR DET PIKTOGRAM SOM TYDLIGT SKALL PLACERAS

VID VARJE SITTPLATS MED BILBÄLTE I DE FORDON I

KATEGORIERNA M2 OCH M3 SOM OMFATTAS

AV DIREKTIV 91/671/EEG

(Färg: Vit figur mot blå bakgrund)

"
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I. INLEDNING

Med beaktande av artikel 71 i EG-fördraget och inom ramen för medbeslutandeförfarandet i

enlighet med artikel 251 i EG-fördraget antog rådet sin gemensamma ståndpunkt om ett utkast

till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 91/671/EEG1 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i

fordon som väger mindre än 3,5 ton den 14 november 2002.

Vid sitt ställningstagande beaktade rådet Europaparlamentets yttrande från den första

behandlingen den 31 maj 20012 och Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av

den 11 juli 20013. Regionkommittén avstod från sin rätt att yttra sig.4

Syftet med utkastet till direktiv är att förbättra trafiksäkerheten, särskilt för barn, genom att

fastställa ett regelverk om användning och villkor för användning av bilbälten och

fasthållningsanordningar för barn samt om tekniska standarder för dessa anordningar. Rent

konkret utvidgas tillämpningsområdet för direktiv 91/671/EEG i utkastet till direktiv, i vilket

det fastställs att alla förare och passagerare i motorfordon skall använda bilbälten i de fall

sådana finns (fordon i kategorierna M1, M2, M3, N1, N2 och N3 enligt definitionen i bilaga II

till direktiv 70/156/EEG5) och att barn skall sitta fastspända med en lämplig

fasthållningsanordning i personbilar och skåpbilar (fordon i kategorierna M1 och N1).

                                                
1 EGT L 373, 31.12.1991, s. 26.
2 EGT C 47E, 21.2.2002, s. 156.
3 EGT C 260, 17.9.2001, s. 30
4 Skrivelse av den 19.6.2001.
5 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.



10927/1/02 REV 1 ADD 1 REV 1 bek/BW/mcb 3
DG C IV    SV

II. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Rådet stöder fullt ut det allmänna syftet med kommissionens förslag, dvs. strängare

användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i alla typer av fordon. Rådet

vill alltså garantera en maximal skyddsnivå för förare och passagerare i alla berörda

fordonskategorier genom att göra användningen av bilbälten obligatorisk. Utan att det

påverkar övergångsarrangemang (nationella normer fortsätter att gälla upp till fem år efter

direktivets ikraftträdande) skall fasthållningsanordningar för barn godkännas i enlighet med

Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller

direktiv 77/541/EEG. Trots detta inrymmer den kompromiss som rådet uppnådde i sin

gemensamma ståndpunkt en viss grad av flexibilitet när det gäller villkoren för användning av

fasthållningsanordningarna, nämligen i form av undantag från den övergripande skyldigheten

att använda dessa anordningar. Utkastet till ändrat direktiv 91/671/EEC kommer att innehålla

följande undantag:

– En första kategori undantag beviljas på gemenskapsnivå; dessa (redan befintliga)
undantag gäller allvarliga medicinska skäl.

– En andra kategori undantag får med kommissionens samtycke beviljas av
medlemsstaterna för transport på deras territorium i vissa speciella situationer. De
tre redan befintliga undantagen bekräftas och tre nya har lagts till: de senare härrör
från den utvidgade skyldigheten att använda bilbälten och
fasthållningsanordningar för barn.

– En tredje kategori tillfälliga undantag får med kommissionens samtycke beviljas
av medlemsstaterna för transport på deras territorium, särskilt när det gäller lokala
transporter; dessa undantag kan inte ha längre varaktighet än fem år från den dag
då direktivet träder i kraft.

– En fjärde kategori tillfälliga undantag, som är begränsade till högst sex år från den
dag då direktivet träder i kraft, gäller slutligen situationer där antalet passagerare i
baksätet i personbilar överstiger antalet tillgängliga bilbälten eller andra
fasthållningsanordningar (det s.k. undantaget för flerbarnsfamiljer).

Det bör understrykas att de två sista undantagskategorierna skall överensstämma med
den berörda medlemsstatens regler.
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De vetenskapliga bevisen som nu är tillgängliga på gemenskapsnivå när det gäller användning

av bilbälten av barn under tre år i fordon i kategorierna M2 och M3 anses inte tillräckliga för

att redan nu motivera fastställandet av de lämpligaste gemenskapsarrangemangen för denna

passagerarkategori i sådana fordon. I avvaktan på kommissionens utredning om sådana

gemenskapsarrangemang kommer medlemsstaterna att besluta om sina egna nationella

arrangemang.

Europaparlamentets ändringar

Rådet godkände ändring 5 om (redan befintliga eller nya) undantag som kan beviljas

permanent av medlemsstater.

Rådet godkände i sak ändringarna 2, 3 och 6.

– I ändringarna 2 och 3 som rör barns användning av bilbälten för vuxna föreslås det att –

i fråga om fordonskategorierna M1 och N1 – får barn som är längre än 150 cm använda

ett bilbälte avsett för vuxna. Dessa ändringar gäller emellertid inte barn över 12 år som

är kortare än 150 cm. Därför fastställs det i rådets gemensamma ståndpunkt att – när det

gäller fordonskategorierna M1, N1, N2 och N3 – får barn som är längre än 150 cm

använda bilbälten för vuxna. Detsamma får medlemsstaterna på sina territorier tillåta

när det gäller barn från 135 cm och uppåt. Därför måste barn som är kortare än 150 cm

eller – i vissa fall – 135 cm vara fastspända med en fasthållningsanordning för barn,

med undantag för barn under tre år i bussar (fordonskategorierna M2 och M3).

– I ändring 6 föreslås det att en ny artikel skall läggas till där kommissionen uppmanas att

senast den 1 augusti 2004 lämna en rapport om behovet av ännu strängare

säkerhetsåtgärder med åtföljande förslag om det är lämpligt. Dessutom uppmanas

kommissionen att i samband med denna rapport undersöka möjligheten att i samarbete

med industrin undersöka mer användarvänliga krockkuddesystem. Artikel 7a.2 i rådets

gemensamma ståndpunkt innehåller en uppmaning till kommissionen att genomföra

studier om vilka säkerhetssystem som är mest lämpade att förbättra säkerheten för alla

passagerare när det gäller tillämpningen av detta direktiv och särskilt i fråga om de

undantag som beviljas av medlemsstaterna; kommissionen bör rapportera om sina

resultat och vid behov lägga till lämpliga förslag.
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Rådet kan inte godkänna ändring 4 därför att det här direktivet som gäller medlemsstaternas

lagstiftning om användning av bilbälten inte är den lämpliga rättsliga ramen för att ålägga

fordonstillverkaren skyldigheter. Rådet avvisade dessutom ändring 1 av det skälet att det är

tveksamt om en sådan uppmaning till kommissionen (om en informationskampanj) hör

hemma i ett direktiv.
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Interinstitutionellt ärende:
2000/0315 (COD)

13985/02

TRANS 273
CODEC 1395

A-PUNKTSNOT
från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)
till: Rådet
Komm. förslag nr: 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Ärende: LANDTRANSPORTER:

– Antagande av rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets
direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton

1. Den 8 december 2000 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och

rådets direktiv1.

2. Europaparlamentet yttrade sig vid en första behandling den 31 maj 20012.

Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig den 11 juli 20013.

Regionkommittén avstod från sin rätt att yttra dig.

Rådet nådde en politisk överenskommelse om sin gemensamma ståndpunkt den 17 juni 2002.

                                                
1 EGT C 96E, 27.3.2001, s. 330.
2 EGT C 47E, 21.2.2002, s. 156.
3 EGT C 260, 17.9.2001, s. 30.
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3. Sedan den text som godkänts av rådet slutgranskats av juristlingvisterna föreslås rådet att

– anta texten i dok. 10927/02 TRANS 203 CODEC 903 som gemensam ståndpunkt,

– besluta att till rådets protokoll ta uttalandena i dok. 13985/02 TRANS 273

CODEC 1395 ADD 1.
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13985/02
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från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)
till: Rådet
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Ärende: LANDTRANSPORTER

– Antagande av rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets
direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton

För rådet bifogas uttalandena till rådets gemensamma ståndpunkt om ovan nämnda direktiv.
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BILAGA

Uttalanden till protokollet från det rådsmöte vid vilket man antar rådets gemensamma

ståndpunkt om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets

direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk

användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton

Uttalande från rådet och kommissionen

(Till artikel 1.5: ny artikel 6 femte strecksatsen i direktiv 91/671/EEG)

"Rådet och kommissionen förklarar att medlemsstaterna får tillämpa de bestämmelser i detta

direktiv som gäller för taxibilar på sådana fordon som tillhandahåller tillfälliga

avgiftsbelagda transporttjänster, såsom hyrbilar, hotellbilar etc."

Uttalande från kommissionen

"Med tanke på giltighetstiden för tillfälliga undantag för skolbussar (artikel 6a) kommer

kommissionen att vara mycket restriktiv när det gäller att bevilja sådana undantag."

Uttalande från den italienska delegationen

"Den italienska delegationen är positiv till antagandet av förslaget till direktiv som utvidgar

kravet på obligatorisk användning av säkerhetsbälten till att omfatta andra fordonskategorier

men är tveksam till att det skall vara obligatoriskt för barn över tre år som färdas i bussar att

använda säkerhetsbälten, godkända för vuxna passagerare.

Italien önskar därför att kommissionen, före slutdatum för överföringen av direktivet till

nationell lagstiftning och på grundval av resultaten av de studier som genomförts i vissa

internationella forum, klargör reglerna för användning av säkerhetsanordningar för barn

som färdas i bussar med beaktande av storlek, ålder och typ av säkerhetsanordning i

fordonet.
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Italien önskar också att de gemenskapsdirektiv som rör typgodkännande av motorfordon, och

som för närvarande inte föreskriver att säkerhetsanordningar för barn skall installeras skall

ändras så att de överensstämmer med reglerna för användning av sådana anordningar och

därigenom tydligt visar att sådana regler generellt bör införas sedan konstruktionsstandarder

antagits och inte i förväg som i detta fall."

Röstförklaring från den tyska delegationen

"Förbundsrepubliken Tysklands regering röstar för förslaget till rådets och

Europaparlamentets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger

mindre än 3,5 ton, bortsett från följande betänkligheter:

− Man har inte lyckats komma fram till en godtagbar bestämmelse om

säkerhetsanordningar för barn mellan 3 och 12 år (med en längd som överskrider

150 cm) i bussar i kategorin M2 med en högsta tillåtna totalvikt på 3,5 ton. De tyska

bestämmelserna är här strängare och föreskriver att fasthållningsanordningar för barn

skall användas om fordonen är utrustade med säkerhetsbälten; situationen vid en

olycka kan här jämföras med fordon i kategorin M1 (personbilar) i vilka det också

enligt gemenskapsrätten är obligatoriskt att använda fasthållningsanordningar för

barn.

− Genom detta direktiv innebär gemenskapsrätten för första gången ett negativt ingrepp

i den tyska trafiklagstiftningen. Antingen måstes säkerhetsnivån enligt de nationella

bestämmelserna sänkas eller också bryter man för första gången mot den i

trafiklagstiftningen gällande principen om likabehandling av egna och utländska

medborgare på tyskt territorium."
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2000/0315 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som
väger mindre än 3,5 ton

1- BAKGRUND

Datum då förslaget skickades till Europaparlamentet och rådet
(KOM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315(COD)): 7.12.2000

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 11.7.2001

Datum för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 31.5.2001

Datum för rådets antagande av sin gemensamma inställning: 17.6.2002

Datum för antagande av gemensamma ståndpunkten med kvalificerad
majoritet: 14.11.2002

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Mot bakgrund av sitt meddelande om vägtrafiksäkerhet från mars 2000
(KOM(2000) 125 slutlig) och de positiva svar Europaparlamentet och rådet avgav i sina
respektive resolutioner som underströk användningen av bilbälte som en av de effektivaste
metoderna för att öka vägtrafiksäkerheten, föreslår kommissionen att räckvidden för direktiv
91/671/EEG utökas och att bilbältesanvändning blir obligatoriskt för samtliga passagerare i
motorfordon i kategorierna M1, N1, M2, N2, M3, N3 som är utrustade med bälten samt att
barn skall färdas i en lämplig fasthållningsanordning för barn när de färdas i personbilar och
lätta lastbilar (M1- och N1-fordon). Det ursprungliga direktivet om användning av bilbälte
och fasthållningsanordningar för barn, direktiv 91/671/EEG, gäller endast bilar och lätta
lastbilar (M1 och N1), och även om det behandlar obligatorisk användning av
fasthållningsanordningar för barn, ges utrymme för medlemsstaterna att tillåta att barn som är
3 år eller äldre använder bilbälte avsett för vuxna. Direktivet tillåter även att medlemsstaterna
undantar barn som inte fyllt 3 år från kravet på att färdas i en fasthållningsanordning för barn
under förutsättning att de färdas i baksätet och om säkerhetsanordningar för barn inte finns i
bilen, dvs. det ursprungliga direktivet innehåller inga krav på att föräldrar skall köpa och
använda fasthållningsanordningar för barn.
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3- KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänna synpunkter

Kommissionen noterar att den gemensamma ståndpunkt som rådet antagit i mångt och mycket
överensstämmer med kommissionens ursprungliga förslag och Europaparlamentets yttrande
vid första behandlingen. Den gemensamma ståndpunkten återspeglar en balanserad
kompromiss.

Rådet antog samtliga ändringsförslag som Europaparlamentet föreslagit, vilken även
kommissionen kan godta, med undantag för ett ändringsförslag om ett skäl i vilket
kommissionen uppmanas att genomföra en informationskampanj parallellt med lagstiftning.
Även om rådet inte godtog skälet, bedriver kommissionen ett aktivt kampanjarbete i fråga om
bältesanvändning i både personbilar och kommersiella fordon.

3.2 Åtgärder som vidtagits med anledning av Europaparlamentets ändringsförslag

Europaparlamentet avgav ett positivt yttrande över kommissionens förslag, och ville skärpa
vissa bestämmelser. Europaparlamentets ändringsförslag tar hänsyn till både genomförande
och frågor som rör användning.

a) Europaparlamentets ändringsförslag som kommissionen godtagit och som
infogats i rådets gemensamma ståndpunkt

Kommissionen har godtagit följande ändringsförslag från Europaparlamentet, som kan
infogas i rådets gemensamma ståndpunkt:

– Europaparlamentets ändringsförslag rörande artikel 2.1.1-2 som innebär att
definitionen av ett barn för vilket det krävs användning av fasthållningsanordning
för barn ändras från yngre än 12 år och som väger mindre än 36 kg till yngre än
12 år och kortare än 150 centimeter. Även om det teoretiskt sett är korrekt att
kategorisera ett barns storlek efter dess vikt, är en gräns baserad på barnets längd
mer praktiskt.

– Undantagen från bestämmelserna i direktivet täcks av artikel 6.
Europaparlamentet utvidgar dessa bestämmelser så att hänsyn även tas till de
specialfall där bussar och minibussar kan användas för lokala stadstransporter och
därför skulle användning av bilbälten inte kunna motiveras.

– I en ny artikel uppmanar Europaparlamentet kommissionen att inkomma med en
rapport om direktivets genomförande. Rapporten skulle omfatta en bedömning av
de tekniska framstegen av fasthållningssystem, och då främst i fråga om
automatisk urkoppling av främre krockkuddar (vilket kallas "utveckling av mer
användarvänliga krockkuddar") när en bakåtvänd fasthållningsanordning för barn
är monterad. I artikeln uttrycks önskemål om att rapporten skall kompletteras med
ett ändrat förslag om det visar sig nödvändigt. Enligt den gemensamma
ståndpunkten skulle kommissionen fortsätta sina undersökningar av
personsäkerhet i fordon, lämna in en rapport om frågan och inrätta en kommitté
för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen. Kommissionen
undersöker för närvarande bättre urkopplingssystem som del av EuroNCAP-
programmet.
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b) Europaparlamentets ändringsförslag som inte tagits med i den gemensamma
ståndpunkten

Följande ändringsförslag från Europaparlamentet har inte tagits med i rådets gemensamma
ståndpunkt:

– I ett nytt skäl från Europaparlamentet krävdes att kommissionen skulle genomföra
en informationskampanj parallellt med lagstiftningen. Kampanjens syfte skulle
vara att upplysa om nödvändigheten att koppla ur främre krockkuddar när en
bakåtvänd fästanordning för barn är monterad. Även om rådet inte antar
ändringsförslaget, har kommissionen drivit frågan om en EuroNCAP-kampanj
vidare och spelar därigenom en mycket viktig roll när det gäller att uppmuntra
bättre varningssystem för krockkuddar och slutligen automatisk urkoppling.
Kommissionen planerar också att komplettera lagstiftningen med kampanjer för
ökad användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn.

– Enligt Europaparlamentets ändringsförslag 2 skulle biltillverkare vara tvungna att
ange vilka fasthållningsanordningar för barn som är lämpliga och lättmonterade i
deras fordon. Även om det erkänns att vissa fasthållningsanordningar för barn är
lättare att använda och montera än andra, har samtliga aktuella
fasthållningsanordningar klassificerats som "allmänna" i enlighet med
definitionen i FN-ECE-förordning 44.03 och är följaktligen godkända för
användning i bilar. Kommissionen anser dock att bestämmelserna om
fasthållningsanordningar för barn kan förbättras och avser att stödja ett program
för "bedömning av fasthållningsanordningar för barn" som skall kategorisera och
bedöma sådana fasthållningsanordningar efter hur lätta de är att använda, montera
samt det skydd de erbjuder i händelse av en olycka. Den grupp som skall ansvara
för bedömningen av fasthållningsanordningar och spridning av information håller
för närvarande på att inrättas.

3.3 Nya aspekter som rådet infört och kommissionens synpunkter på dem

Kommissionens ursprungliga förslag var utarbetat i samma anda som det ursprungliga
direktivet, främst genom kravet på att samtliga passagerare i ett motorfordon skall använda
bilbälte och att barn skall sitta fastspända i lämpliga fasthållningsanordningar. Det behandlade
dock inte vissa praktiska konsekvenser, till exempel tillfälliga behov av att transportera fler
människor än det finns bilbälten eller fasthållningsanordningar för i fordonet, eller
svårigheten med fasthållningsanordningar i mycket små bilar. I den gemensamma
ståndpunkten från rådet behölls visserligen i stor utsträckning kommissionens ursprungliga
förslag, men vissa föreskrivande och detaljerade ändringar samt undantag har gjorts som
återspeglar praktiska aspekter på passagerarsäkerhet och tillämpning, vilket bör underlätta
införlivandet i nationell lagstiftning.

Genom den gemensamma ståndpunkten införs följande ändringar av kommissionens förslag:

För det första i fråga om de skäl som motsvarar de ändringar som gjorts i artiklarna:

– Skäl 7 och 8 i det ursprungliga förslaget har slagits ihop till ett nytt skäl 7. Enligt
kommissionen förtydligas därigenom texten.

– Skäl 8 har ändrats och hänvisar till de olika undantagen från direktivets bestämmelser.
Detta stödjer Europaparlamentets första behandling, vilket kommissionen kan godta.
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– Skäl 9 har ändrats och enligt kommissionens uppfattning har ändringen gjort texten
tydligare.

– Skäl 10 har ändrats. Det rör fortfarande användningen av bilbälte i M2- och M3-fordon,
men hänvisar nu till undantagen från kravet på medlemsstaterna att kräva att barn under 3
års ålder skall använda bilbälte. I skälet uppmanas kommissionen att undersöka situationen
och föreslå ytterligare ändringar om det visar sig nödvändigt. Eftersom skälet rör
överenskomna ändringar i artikel 2.2 kan kommissionen godta det.

– Skäl 11 och 12 rör behovet av att anpassa lagstiftningen så att den anpassas till den
tekniska utvecklingen, i synnerhet i fråga om fasthållningsanordningar för barn. Skälen rör
den nya artikeln 7 om teknisk anpassning, vilket kommissionen kan godta. Härigenom
infogas Europaparlamentets önskan att kommissionen skall utarbeta en rapport om den
tekniska utvecklingen.

– Det ursprungliga skälet 12 har infogats i skäl 9, vilket kommissionen kan godta.

För det andra om själva artiklarna:

– Genom artikel 1.1 anpassas direktivets titel för att återspegla den utökade räckvidden för
det nya ändrade direktivet. Kommissionen finner det uppenbarligen godtagbart.

– Genom artikel 1.2 anpassas artikel 1 i det ursprungliga direktivet och i artikel 1.1-1.3 görs
smärre putsningar av texten, vilka kommissionen kan godta.

– Artikel 1.3 ersätter artikel 2 i det ursprungliga direktivet och genom 2.1.a i utvidgas
direktivet så att det nu omfattar krav på att barn som färdas i N2- eller N3-fordon skall sitta
fastspända i en fasthållningsanordning om de finns tillgängliga, och att barn som inte fyllt
3 år skall sitta fastspända i en fasthållningsanordning. Kommissionen godtar ändringen.
Vidare ändras definitionen jämfört med det ursprungliga förslaget (tidigare låg gränsen på
yngre än 12 år och mindre än 36 kg, medan den nya är yngre än 12 år och under
150 centimeter). Ändringen ansluter sig till Europaparlamentets yttrande och kan godtas av
kommissionen. Enligt artikel 2.1.a ii får medlemsstaterna på sitt territorium tillåta att barn
som är över 135 cm får sitta fastspända med ett bilbälte för vuxna i stället för med en
fasthållningsanordning för barn. Kommissionen kan godta ändringen eftersom det inte
äventyrar barnens säkerhet och en gräns på 135 centimeter bättre motsvarar
kommissionens ursprungliga förslag på en viktgräns på 36 kg. Artikel 2 anpassas så att det
införs ett krav att barn som färdas i taxibilar skall sitta fastspända med en
fasthållningsanordning. Om taxibilen saknar sådan fasthållningsanordning, får barnet dock
inte placeras i taxibilens främre passagerarsäte. Detta innebär en förbättring av det
ursprungliga förslaget, i linje med Europaparlamentets första behandling, och kan godtas
av kommissionen.

– Genom artikel 1.3 anpassas den ursprungliga artikel 2 genom tillägg av artikel 2.2 som rör
transport av barn i M2- och M3-fordon. I artikel 2.2.a krävs att barn som är äldre än 3 år
skall använda befintliga säkerhetsanordningar. Följaktligen kan medlemsstaterna undanta
barn som inte fyllt 3 år från kravet på att sitta fastspända med bilbälte i M2- och M3-
fordon. Kommissionen har träffat en överenskommelse om detta och kommer att
undersöka frågan närmare och därefter lägga fram ett ändrat förslag om det visar sig
nödvändigt. I artikel 7 hänvisas det till den här frågan.
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– Genom artikel 1.4 tas artikel 4 i det ursprungliga direktivet bort, vilket kommissionen kan
godta.

– Genom artikel 1.5 anpassas artikel 6 i direktiv 91/671/EEG; artikeln rör olika undantag
från bestämmelserna i direktivet. Det erkänns att eftersom inte alla bilar kan rymma tre
fasthållningsanordningar för barn i baksätet, får barn som är äldre än 3 år sitta fastspända
med ett bilbälte för vuxna, medan yngre barn måste sitta fastspända i
fasthållningsanordningar för barn. Kommissionen kan godta detta.

– Genom artikel 1.5 tillåts barn som är äldre än 3 år sitta fastspända med ett bilbälte för
vuxna i bilar och lätta lastbilar om transporten är tillfällig och sker över en kort sträcka.
Kommissionen erkänner behovet av att täcka in den typen av tillfälliga transporter och
anser inte att ändringen skulle påverka säkerheten negativt i samma utsträckning som
alternativet att inte erbjuda barnet transport över huvud taget.

– Genom artikel 1.5 beaktas särskilda trafikförhållandena för M2- och M3-fordon som
används för lokala transporter i stadstrafik. Det ligger i linje med Europaparlamentets
ändringsförslag och kan godtas av kommissionen.

– Genom artikel 1.6 läggs artikel 1.6a till, som innehåller ett femårigt undantag som gör det
möjligt att i M2- och M3-fordon transportera fler barn än det finns sittplatser utrustade med
bilbälten. Kommissionen kan godta detta i syfte att uppnå en allmän kompromiss, men
kommer att bevilja sådana undantag endast med stor försiktighet.

– Genom artikel 1.6 läggs även 1.6b till, som innehåller ett tillfälligt sexårigt undantag som
gör det möjligt att i M1- och N1-fordon transportera fler människor än det finns sittplatser
utrustade med bilbälten. Återigen kan kommissionen godta detta i syfte att uppnå en
allmän kompromiss, men kommer att bevilja sådana undantag endast med stor försiktighet.

– Genom artikel 1.7 läggs 7a till som innehåller krav på att kommissionen skall fortsätta
undersöka frågan om fordonssäkerhet, främst när det gäller de olika undantagen från
direktivets bestämmelser och därefter inkomma med en rapport till rådet och
Europaparlamentet. Kommissionen kan godta detta.

– Genom artikel 1.7 läggs artikel 7b till som inför en kommitté som skall ansvara för att
direktivet anpassas till den tekniska utvecklingen.

– I artikel 2 krävs att direktivet skall börja tillämpas tre år efter dess ikraftträdande.
Kommissionen kan godta det i syfte att uppnå en allmän överenskommelse.

4- SLUTSATS

Kommissionen stödjer den gemensamma ståndpunkten eftersom den utgör ett viktigt steg
framåt i fråga om vägtrafiksäkerhet inom EU och avger som helhet ett positiv yttrande.
Kommissionen vill dock bara godkänna undantag enligt artikel 6a och 6b med stor
försiktighet.


