
  

EUROPA-PARLAMENTET 
2004 2009 

Mødedokument  

C6-0029/2005 
2003/0130(COD) 

DA 
27/01/2005 

 

 

Fælles holdning 
Fælles holdning vedtaget af Rådet den 24. januar 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i 
motordrevne køretøjer 
 

Dok. 11934/3/2004 
Erklæringer   

   16186/2004   
   KOM(2004)0769 

DA DA





 
11934/3/04 REV 3  NLK/bms  
 DG C I   DA 

 

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 24. januar 2005 
(OR. en) 

Interinstitutionel sag: 
2003/0130 (COD)  

11934/3/04 
REV 3 
 
 
 

  
ENT 112 
CODEC 955 

 
 
 
 
 
 
RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER 
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 24. januar 2005 med henblik på vedtagelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fasthol-
delsesanordninger i motordrevne køretøjer 

 
 

 



 
11934/3/04 REV 3  NLK/ja 1 
 DG C I   DA 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/.../EF 

 af 

 

om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF 

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 

om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer 

 

(EØS-relevant tekst) 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR – 

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

 

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

                                                 
1 EUT C 80 af 30.3.2004, s. 10. 
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 17.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles 

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ... (end-
nu ikke offentliggjort i EUT). 
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(1) Undersøgelser har vist, at brugen af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger kan bidrage 

til en betydelig reduktion af antallet af trafikdræbte og alvorligheden af kvæstelser i tilfælde 

af ulykker, også hvis køretøjet ruller rundt. Montering af sikkerhedsseler og fastholdelsesan-

ordninger i alle klasser af køretøjer vil uden tvivl være et vigtigt skridt fremad med hensyn til 

øget trafiksikkerhed og dermed med hensyn til at redde menneskeliv. 

 

(2) Der kan opnås en betydelig gevinst for samfundet, hvis alle køretøjer udstyres med sikker-

hedsseler. 

 

(3) I sin beslutning af 18. februar 1986 om fælles foranstaltninger til nedsættelse af antallet af 

færdselsulykker som led i Fællesskabets program for færdselssikkerhedsåret1 understregede 

Europa-Parlamentet behovet for at gøre anvendelse af sikkerhedsseler obligatorisk for alle 

passagerer, herunder børn, undtagen i køretøjer inden for offentlig transport. Der skal derfor 

skelnes mellem busser til offentlig transport og andre køretøjer med hensyn til obligatorisk 

montering af sikkerhedsseler og/eller fastholdelsesanordninger. 

 

(4) I henhold til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemssta-

ternes lovgivning om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil2 er Fælles-

skabets typegodkendelsessystem kun blevet gennemført for alle nye køretøjer i klasse M1 si-

den 1. januar 1998. Det er derfor kun disse køretøjer, der skal udstyres med sikkerhedsseler 

og/eller fastholdelsesanordninger, der opfylder bestemmelserne i direktiv 77/541/EØF3. 

 

(5) Indtil Fællesskabets typegodkendelsessystem udvides til at omfatte alle klasser af køretøjer, 

bør det med henblik på at fremme færdselssikkerheden kræves, at der i køretøjer, der tilhører 

andre klasser end klasse M1, monteres sikkerhedsseler og/eller fastholdelsesanordninger. 

 

                                                 
1 EFT C 68 af 24.3.1986, s. 35. 
2 EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/78/EF 

(EUT L 153 af 30.4.2004, s. 103). 
3 EFT L 220 af 29.8.1977, s. 95. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
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(6) Direktiv 77/541/EØF indeholder allerede tekniske og administrative bestemmelser, der tilla-

der typegodkendelse af andre køretøjer end køretøjer i klasse M1. Medlemsstaterne behøver 

derfor ikke indføre yderligere bestemmelser. 

 

(7) Siden ikrafttrædelsen af Kommissionens direktiv 96/36/EF af 17. juni 1996 om tilpasning til 

den tekniske udvikling af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlems-

staternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motorkøretøjer1, har 

flere medlemsstater allerede gjort bestemmelserne deri obligatoriske for andre klasser af køre-

tøjer end klasse M1. Fabrikanterne og leverandørerne har derfor udviklet en passende teknolo-

gi. 

 

(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 20. november 2001 om særlige be-

stemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser 

ud over førerens plads2, indeholder bestemmelser om, hvorledes bevægelseshæmmede, her-

under handicappede, sikres lettere adgang til køretøjer til persontransport med mere end otte 

sæder. Det er nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at tillade montering af sikker-

hedsseler og/eller fastholdelsesanordninger, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske 

specifikationer i direktiv 77/541/EØF, men som er konstrueret specielt med henblik på at 

fastholde sådanne personer i sådanne køretøjer. 

 

(9) Direktiv 77/541/EØF bør derfor ændres. 

 
(10) Målet for dette direktiv, nemlig forbedring af trafiksikkerheden gennem indførelse af obliga-

torisk montering af sikkerhedsseler i visse klasser af køretøjer, kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre gennemfø-

res på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse 

med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionali-

tetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at 

nå dette mål – 

                                                 
1 EFT L 178 af 17.7.1996, s. 15. 
2 EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1. 
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 

 

Artikel 1 

Ændringer af direktiv 77/541/EØF 

 

I direktiv 77/541/EØF foretages følgende ændringer: 

 

1) Der indsættes følgende artikel: 

 

"Artikel 2a 

 

1. Medlemsstaterne kan i deres nationale lovgivning tillade montering af andre sikkerheds-

seler eller fastholdelsesanordninger end dem, der er omfattet af dette direktiv, forudsat at de er 

beregnet til handicappede. 

 

2. Medlemsstaterne kan også fritage fastholdelsesanordninger, der er konstrueret til at op-

fylde bestemmelserne i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 

20. november 2001 om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring 

og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads*, fra bestemmelserne i nærværende 

direktiv. 

 

3. Kravene i bilag I, punkt 3.2.1, i nærværende direktiv finder ikke anvendelse på sikker-

hedsseler og fastholdelsesanordninger, der er omfattet af stk. 1 og 2. 

 
______________________________ 
* EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1." 
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2) I artikel 9 tilføjes følgende stykke: 

 

"Køretøjer i klasse M2 og M3 underopdeles i grupper som fastlagt i del 2 i bilag I til 

2001/85/EF." 

 

3) I bilag I foretages følgende ændringer: 

 

a) Fodnoten til punkt 3.1 udgår. 

 

b) Punkt 3.1.1 affattes således: 

 

"3.1.1. Med undtagelse af sæder, der kun er beregnet til brug, når køretøjet holder 

stille, skal sæder i køretøjer, der falder ind under klasse M1, M2 (gruppe III 

eller B), M3 (gruppe III eller B) og N, udstyres med sikkerhedsseler og/eller 

fastholdelsesanordninger, der er i overensstemmelse med kravene i dette di-

rektiv. 

 

Køretøjer i gruppe I, II eller A, der hører til i klasse M2 eller M3, kan udsty-

res med sikkerhedsseler og/eller fastholdelsesanordninger, hvis disse er i 

overensstemmelse med kravene i dette direktiv." 

 

Artikel 2 

Foranstaltninger for handicappede 

 

Kommissionen undersøger senest ...* specifikke procedurer for harmonisering af kravene til sikker-

hedsseler beregnet til handicappede på grundlag af eksisterende internationale standarder og natio-

nale retsforskrifter med henblik på at give et sikkerhedsniveau, der svarer til niveauet i dette direk-

tiv. Hvis det er relevant, fremlægger Kommissionen udkast til foranstaltninger. Dette direktiv ænd-

res efter proceduren i artikel 13 i direktiv 70/156/EØF. 

 

                                                 
*  Fireogtyve måneder efter datoen i artikel 4, stk. 2. 
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Artikel 3 

Gennemførelse 

 

1. Fra ...* må medlemsstaterne for så vidt angår montering af sikkerhedsseler og/eller fastholdel-

sesanordninger, der er i overensstemmelse med kravene i direktiv 77/541/EØF som ændret ved 

nærværende direktiv: 

 

a) ikke nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en køretøjstype 

 

b) ikke forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer. 

 

2. Fra ...** skal medlemsstaterne for så vidt angår montering af sikkerhedsseler og/eller fasthol-

delsesanordninger, der ikke er i overensstemmelse med kravene i direktiv 77/541/EØF som ændret 

ved nærværende direktiv med hensyn til nye typer af køretøjer: 

 

a) ophøre med at udstede EF-typegodkendelse 

 

b) nægte at udstede national typegodkendelse. 

 

3. Fra ...*** skal medlemsstaterne for så vidt angår montering af sikkerhedsseler og/eller fasthol-

delsesanordninger, der ikke er i overensstemmelse med kravene i direktiv 77/541/EØF som ændret 

ved nærværende direktiv: 

 

a) anse typeattester, som ledsager nye køretøjer, for ikke længere at være gyldige for så vidt an-

går bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF 

 

b) nægte registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer, undtagen hvis bestemmelserne i 

artikel 8, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF gøres gældende. 

 

                                                 
*  Datoen i artikel 4, stk. 2. 
**  Seks måneder efter datoen i stk. 1. 
***  Atten måneder efter datoen i stk. 1. 
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Artikel 4 

Gennemførelse i national ret 

 

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den …* de love og administrative bestem-

melser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen 

herom. 

 

2. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den …**. 

 

3. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv 

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisnin-

gen fastsættes af medlemsstaterne. 

 

4. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, 

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. 

 

Artikel 5 

Ikrafttræden 

 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

 

                                                 
*  Seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden. 
**  Seks måneder og én dag efter dette direktivs ikrafttræden. 
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Artikel 6 

Adressater 

 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den  

 

 På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

 

 

 Formand Formand 

 

 

________________________ 
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I. Indledning 

 

Direktivforslaget, som blev forelagt af Kommissionen den 20. juni 20031 er baseret på EF-

traktatens artikel 95. 

 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse2 den 10. december 2003. 

 

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 17 december 2003.3  

 

Rådet vedtog den 24. januar 2005 sin fælles holdning, som den foreligger i dok. 11934/03. 

 

II. Formål 

 

Formålet med dette direktiv er at ændre direktiv 77/541/EØF af 28. juni 1977, som senest æn-

dret ved Kommissionens direktiv 2003/3/EF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer, for at gø-

re montering af sikkerhedsseler obligatorisk i andre køretøjer end personbiler.  

Følgende to direktiver vedrører også montering af sikkerhedsseler i køretøjer: 

 

− Rådets direktiv 74/408/EØF af 22. juli 1974, som senest ændret ved Kommissionens di-

rektiv 96/37/EF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motor-

køretøjers sæder. 

 

− Rådets direktiv 76/115/EØF af 18. december 1975, senest ændret ved Kommissionens 

direktiv 96/38/EØF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sik-

kerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer. 

 

                                                 
1  Dok. 10886/03 ENT 113 CODEC 907. 
2  Dok. EESC 1591/2003. 
3  dok. 16148/1/03 ENT 203 CODEC 1826 + REV 1. 
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Kommissionen har for at gøre montering af sikkerhedsseler i alle køretøjer obligatorisk af 

tekniske grunde foreslået at ændre de tre direktiver samtidigt. Under hensyn til, at det ende-

lige mål for den foreslåede aktion er at forbedre trafiksikkerheden, bør de tre direktiver ved-

tages samtidigt og træde i kraft samme dag. 

 

III. Analyse af den fælles holdning, som den findes i dok. 11934/04 

 

1. Generelt 

 

Rådet har i sin enstemmigt vedtagne fælles holdning: 

 

− ændret artikel 1, for at give medlemsstaterne mulighed for at fritage sikkerheds-

seler og fastholdelsesordninger, der er beregnet til handicappede, fra direktivets 

bestemmelser. 

− tilføjet en ny artikel for at opfordre Kommissionen til at undersøge specifikke 

procedurer med henblik på tilpasning af kravene til sikkerhedsseler beregnet til 

handicappede; 

− udskudt visse ikrafttrædelsesdatoer i artikel 3; 

− forkastet Europa-Parlamentets ændringsforslag til artikel 1, hvorefter der kan 

monteres topunktsseler på sidevendte siddepladser i turistbusser, da Rådet er enig 

med Kommissionen i faren ved sidevendte siddepladser i alle slags køretøjer. 

 

2. Nye elementer i den fælles holdning sammenlignet med Kommissionens forslag 

 

 Artikel 1 

 

 Stk. 1: 

 Kommissionens tekst er blevet erstattet af en ny tekst, hvorefter sikkerhedsseler og fast-

holdelsesordninger, der er beregnet til handicappede, fritages fra direktivets tekniske 

forskrifter. 
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Artikel 2 

 

Der er blevet tilføjet en ny artikel for at opfordre Kommissionen til, om nødvendigt, at 

forelægge et udkast til foranstaltninger med henblik på at harmonisere national lovgiv-

ning vedrørende sikkerhedsseler og fastholdelsesordninger, der er beregnet til handi-

cappede. 

 

Artikel 3 (tidl. artikel 2) 

 

Alle datoer for direktivets gennemførelse er blevet udskudt og erstattet med mobile da-

toer, der afhænger af datoen for det nye direktivs vedtagelse. 

 

IV. Konklusion 

 

Den fælles holdning, som stort set stemmer overens med Kommissionens forslag, blev en-

stemmigt vedtaget af Rådet. De væsentlige ændringer af Kommissionens forslag vedrører fri-

tagelsen med hensyn til sikkerhedsseler og fastholdelsesordninger, der er beregnet til handi-

cappede, og udskydelsen af datoerne for gennemførelsen i national ret og for ikrafttrædelsen 

af dette direktiv, som er blevet tilpasset. 

 

 

________________________ 
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE 
fra: generalsekretariatet 
til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/Rådet 
Tidl. dok. nr.: 7419/04 ENT 64 CODEC 377 OC 260 
Komm. forsl. nr.: 10886/03 ENT 113 CODEC 907 
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 

77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerheds-
seler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer 
– Vedtagelse af fælles holdning 

 
 

ERKLÆRING FRA DET FORENEDE KONGERIGE TIL PROTOKOLLEN 

 

Det Forenede Kongerige støtter fuldt og helt de tre forslag til forbedring af køretøjers sikkerhed for 

så vidt angår sæder, sikkerhedsseler og disses forankringer og støtter, at de snarest indføres i prak-

sis. 

 

De datoer for gennemførelse i national ret, der er anført i artikel 3 i ændringen til direktiv 

74/408/EF og artikel 4 i ændringerne til direktiv 76/115/EF og 77/541/EF, rejser imidlertid særlige 

vanskeligheder for de juridiske myndigheder i Det Forenede Kongerige, idet disse normalt har brug 

for en gennemførelsesperiode på tolv måneder fra ikrafttrædelsesdatoen og ikke seks måneder fra 

ikrafttrædelsesdatoen, som fastsat i de foreliggende forslag. 
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For at sikre hurtige forbedringer af passagerernes sikkerhed i hele EU ønsker vi ikke at sinke gen-

nemførelsen af specielt disse forslag. Vi ønsker imidlertid taget til efterretning, at vi generelt vil 

kræve en gennemførelsesperiode på mindst tolv måneder for forslag af denne art. 

 

 

 

 

________________________ 
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 25.1.2005 
KOM(2004) 767 endelig 
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. 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN  
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse 

af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i 
motordrevne køretøjer 



 

DA 2   DA 

2003/0130 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN  
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse 

af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i 
motordrevne køretøjer 

1- SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2003)363 endelig – 2003/0130(COD)): 

20.6.2003. 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

10.12.2003 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 17.12.2003 

  

Fælles holdning vedtaget: 24.1.2005. 

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Direktivforslaget er ét i en række på tre forslag, der har til formål at gøre montering af 
sikkerhedsseler obligatorisk i alle former for motorkøretøjer. Disse foranstaltninger følger op 
på vedtagelsen af direktiv 2003/20/EF om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om 
obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler. 

Dette forslag omhandler specielt krav om montering af godkendte sikkerhedsseler, tilpasset de 
forskellige køretøjstyper. 

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1. Almene bemærkninger til den fælles holdning 

Rådets væsentligste ændringsforslag til Kommissionens forslag vedrører sikkerhedsseler til 
handicappede. Da der findes et bredt udvalg af eksisterende tekniske løsninger har Rådet 
fundet det hensigtsmæssigt, at disse sikkerhedsseler i en overgangsperiode ikke bliver 
underkastet alle de for sikkerhedsseler gældende tekniske forskrifter. 
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Rådet har dog erkendt behovet for at harmonisere de nationale bestemmelser på dette område 
og har pålagt Kommissionen at undersøge dette spørgsmål. 

Kommissionen kan godkende dette ændringsforslag. 

3.2. Bemærkninger til Europa-Parlamentets ændringsforslag ved 
førstebehandlingen 

Parlamentet, der mener, at turistbusser bør fritages fra forbuddet mod sidevendte sæder (se 
sag 2003/0128(COD)) foreslog, at denne type sæder udstyres med topunktsseler. Rådet har 
ikke godkendt Parlamentets ændringsforslag og bibeholdt Kommissionens forslag uændret. 

Kommissionen, der ved afslutningen af førstebehandlingen havde erklæret, at den ikke ville 
ændre sin holdning, støtter fuldt ud Rådets stillingtagen. 

4- KONKLUSION 

Kommissionen foreslår, at alle køretøjstyper obligatorisk udstyres med sikkerhedsseler, så 
faren ved, at passagerne kastes ud af køretøjet, mindskes. For at disse sikkerhedsseler kan 
tilbyde en så høj grad af beskyttelse som muligt, skal de afprøves med henblik på 
typegodkendelse og være tilpasset de sædemodeller, der anvendes i de forskellige 
køretøjstyper. 

Rådet har godkendt alle de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået, men har 
besluttet at gøre bestemmelserne vedrørende sikkerhedsseler til handicappede mere fleksible. 
Rådet har dog anmodet Kommissionen om at undersøge dette spørgsmål mere indgående. 

Rådet har afvist de af Europa-Parlamentet fremsatte ændringsforslag. 

Kommissionen støtter derfor fuldt ud Rådets fælles holdning. 




