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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/.../ES 

z, 

 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/541/EHS  

o aproximácii právnych predpisov členských štátov  

o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel  

 
(Text s významom pre EHP) 

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95, 

 

so zreteľom na návrh Komisie, 

 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

 

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 80, 30.3.2004, s. 10. 
2 Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom 

vestníku), spoločná pozícia Rady z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia 
Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). 
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keďže: 

 

1) Výskum ukázal, že používanie bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov môže 

prispieť k výraznému zníženiu počtu smrteľných nehôd a závažných poranení v prípade 

nehody a to aj pri prevrátení vozidla. Ich montáž do všetkých kategórií vozidiel bude určite 

predstavovať dôležitý krok vpred v podobe zvýšenia bezpečnosti na cestách a následnej 

záchrany životov. 

 

2) Spoločnosť môže výrazne získať, ak sa všetky vozidlá vybavia bezpečnostnými pásmi. 

 

3) Európsky parlament vo svojom uznesení z 18. februára 1986 o spoločných opatreniach na 

zníženie dopravných nehôd ako súčasť programu Spoločenstva týkajúceho sa bezpečnosti na 

cestách 1, zdôraznil potrebu zaviesť povinné používanie bezpečnostných pásov pre všetkých 

cestujúcich vrátane detí s výnimkou vozidiel verejnej dopravy. Z hľadiska povinnej montáže 

bezpečnostných pásov a/alebo zadržiavacích systémov je preto potrebné rozlišovať medzi 

autobusmi verejnej dopravy a ostatnými vozidlami. 

 

4) Podľa smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel2 sa 

systém typového schválenia Spoločenstva od 1. januára 1998 vykonáva len pre všetky nové 

vozidlá kategórie M1. Z toho dôvodu iba tieto vozidlá musia byť vybavené bezpečnostnými 

pásmi a/alebo zadržiavacími systémami, ktoré spĺňajú ustanovenia smernice 77/541/EHS3.  

 

5) Do rozšírenia systému typového schválenia Spoločenstva na všetky kategórie vozidiel by sa 

v záujme bezpečnosti na cestách mala požadovať montáž bezpečnostných pásov a/alebo 

zadržiavacích systémov do vozidiel patriacich do iných kategórií než kategórie M1. 

                                                 
1 Ú. v. ES C 68, 24.3.1986, s.35. 
2 Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s.1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 

2004/78/ES (Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 103). 
3  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o 

pristúpení z roku 2003. 
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6) Smernica 77/541/EHS už stanovuje všetky technické a správne opatrenia, ktoré umožňujú 

typové schválenie vozidiel iných kategórií než kategórie M1. Členské štáty preto nemusia 

zavádzať ďalšie opatrenia. 

 

7) Od nadobudnutia účinnosti smernice 96/36/ES zo 17. júna 1996 ktorá prispôsobuje 

technickému pokroku smernicu Rady 77/541/EHS týkajúcu sa bezpečnostných pásov a 

zadržiavacích systémov motorových vozidiel 1 už niekoľko členských štátov zaviedlo jej 

ustanovenia ako záväzné, pokiaľ ide o určité kategórie vozidiel iných než kategórie M1. Na 

základe toho výrobcovia a ich dodávatelia vyvinuli vhodnú technológiu. 

 

8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa 

osobitných ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza 

viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča2, zabezpečuje, aby osoby so zníženou 

pohyblivosťou ako sú telesne postihnuté osoby mali ľahší prístup do vozidiel používaných 

na prepravu cestujúcich, ktoré majú viac ako osem sedadiel. Je nevyhnutné umožniť 

členským štátom povolenie montáže bezpečnostných pásov a/alebo zadržiavacích systémov, 

ktoré nevyhovujú technickým špecifikáciám smernice 77/541/EHS, ale ktoré sú špeciálne 

navrhnuté na účely zabezpečenia týchto osôb v takýchto vozidlách.  

 

9) Smernica 77/541/EHS by mala byť podľa toho zmenená a doplnená. 

 

10) Členské štáty nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť cieľ tejto smernice, a to zvýšenie 

bezpečnosti na cestách zavedením povinnej montáže bezpečnostných pásov do určitých 

kategórií vozidiel a keďže sa z dôvodu rozsahu akcie dá lepšie dosiahnuť na úrovni 

Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity, ako je 

stanovené v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality uvedeným v tomto 

článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného 

cieľa, 

                                                 
1 Ú. v. ES L 178, 17.7.1996, s. 15. 
2 Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s.1. 
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PRIJALI TÚTO SMERNICU: 

 

Článok 1 

Zmeny a doplnenia smernice 77/541/EHS 

 

Smernica 77/541/EHS sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Vkladá sa tento článok: 

 

„Článok 2a 

 

1. Členské štáty podľa vnútroštátneho práva môžu umožniť montáž iných 

bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, ak sú určené pre telesne postihnuté osoby. 

 

2. Členské štáty tiež môžu z ustanovení tejto smernice vyňať zadržiavacie systémy 

navrhnuté na zosúladenie s ustanoveniami prílohy VII k smernici Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúcej sa osobitných ustanovení pre vozidlá 

používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem 

sedadla pre vodiča*.  

 

3. Požiadavky bodu 3.2.1 prílohy I tejto smernice sa neuplatňujú na bezpečnostné pásy 

a zadržiavacie systémy, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2. 

 ____________________ 

 *Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1.“ 
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2. V článku 9 sa dopĺňa tento odsek, ktorý znie: 

 

„Vozidlá kategórie M2 and M3 sa ďalej delia na triedy definované v oddieli 2 prílohy I k 

smernici 2001/85/ES. “ 

 

3. Príloha I sa mení a dopĺňa takto: 

 

a) vypúšťa sa poznámka pod čiarou k bodu 3.1.;  

 

b) bod 3.1.1. sa nahrádza takto: 

 

“3.1.1. Okrem sedadiel určených výhradne na použitie, keď vozidlo stojí, sedadlá 

vozidiel patriacich do kategórie M1, M2 (triedy III alebo B), M3 (triedy III alebo 

B) a N sa vybavia bezpečnostnými pásmi a/alebo zadržiavacími systémami v 

súlade s požiadavkami tejto smernice.  

 

Vozidlá triedy I, II alebo A, ktoré patria do kategórie M2 alebo M3 môžu byť 

vybavené bezpečnostnými pásmi a/alebo zadržiavacími systémami, ak sú v 

súlade s požiadavkami tejto smernice.“ 

 

Článok 2 

Zamýšľané opatrenia pre telesne postihnuté osoby 

 

Najneskôr do ...* Komisia na základe existujúcich medzinárodných noriem a požiadaviek 

vnútroštátneho práva preskúma špecifické postupy na zosúladenie požiadaviek na bezpečnostné 

pásy určené pre telesne postihnuté osoby, aby sa zabezpečila úroveň bezpečnosti ekvivalentná tejto 

smernici. V prípade potreby Komisia predloží návrh opatrení. Zmeny a doplnenia tejto smernice sa 

prijmú v súlade s článkom 13 smernice 70/156/EHS. 

                                                 
* 24 mesiacov odo dňa uvedeného v článku 4 ods. 2 
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Článok 3 

Vykonávanie 

 

1. Od ...* členské štáty, pokiaľ ide o montáž bezpečnostných pásov a/alebo zadržiavacích 

systémov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v smernici 77/541/EHS zmenenej a doplnenej touto 

smernicou: 

 

a) neodmietnu udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o 

typ vozidla; 

 

b) nezakážu registráciu, predaj alebo uvedenie nových vozidiel do prevádzky. 

 

2. Od ...**, pokiaľ ide o montáž bezpečnostných pásov a/alebo zadržiavacích systémov, ktoré 

nespĺňajú požiadavky uvedené v smernici 77/541/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou, 

členské štáty, pokiaľ ide o nový typ vozidla: 

 

a) nebudú ďalej udeľovať typové schválenie ES; 

 

b) odmietnu udeliť vnútroštátne typové schválenie. 

 

3. Od ...***, pokiaľ ide o montáž bezpečnostných pásov a/alebo zadržiavacích systémov, ktoré 

nespĺňajú požiadavky uvedené v smernici 77/541/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou, 

členské štáty: 

 

a) považujú osvedčenia o zhode, ktoré sú pripojené k novým vozidlám, za neplatné na účely 

článku 7 ods. 1 smernice 70/156/EHS;  

 

b) odmietnu registráciu, predaj alebo uvedenie nových vozidiel do prevádzky, okrem prípadov, 

kedy sa odkazuje na ustanovenia článku 8 ods. 2 smernice 70/156/EHS. 

                                                 
* dňa uvedeného v článku 4 ods. 2 
** šiestich mesiacov odo dňa uvedeného v odseku 1 
*** 18 mesiacov odo dňa uvedeného v odseku 1 
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Článok 4 

Transpozícia 

 

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na 

dosiahnutie súladu s touto smernicou do……*. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. 

 

2. Tieto ustanovenia sa uplatňujú od ……**. 

 

3. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 

 

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. 

 

Článok 5 

Nadobudnutie účinnosti 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie. 

                                                 
* šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** šiestich mesiacov a jedného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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Článok 6 

Adresáti 

 

Táto smernica je určená členským štátom. 

 

V Bruseli 

 

za Európsky parlament za Radu 

predseda predseda 

 

 

____________________________ 
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I. Úvod 

 

Navrhovaná smernica, ktorú predložila Komisia 20. júna 2003 1, je založená na článku 95 

Zmluvy o ES.  

 

Hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko2 10. decembra 2003. 

 

Európsky parlament skončil svoje prvé čítanie a zaujal stanovisko. 

17. decembra 20033 . 

 

Dňa 24. januára 2005 Rada prijala svoju spoločnú pozíciu uvedenú v dok. 11934/04. 

 

II. Cieľ 

 

Cieľom navrhovanej smernice je zmeniť a doplniť smernicu Rady 77/541/EHS z 28. júna 

1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek 

bezpečnostných pásov motorových vozidiel, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 

Komisie 2003/3/ES, s cieľom zaviesť montáž bezpečnostných pásov do iných motorových 

vozidiel než osobných automobilov. 

Tieto dve smernice sa taktiež týkajú montáže bezpečnostných pásov do motorových vozidiel: 

 

- smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa sedadiel motorových vozidiel, naposledy zmenená a 

doplnená smernicou Komisie 96/37/ES; 

 

- smernica Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov motorových 

vozidiel, naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 96/38/ES. 

                                                 
1 Dok. 10886/03 ENT 113 CODEC 907. 
2 Stanovisko EHSV 1591/2003. 
3 Dok. 16148/1/03 ENT 203 CODEC 1826 + REV 1. 
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Na účely povinnej montáže bezpečnostných pásov do všetkých vozidiel Komisia navrhla, aby 

sa tieto tri smernice z technických dôvodov zmenili a doplnili súčasne. 

Berúc do úvahy, že konečným cieľom navrhovaného postupu je zvýšiť bezpečnosť na cestách, 

tieto smernice by sa mali prijať súčasne a mali by sa vykonávať v rovnakom čase. 

 

III. Analýza spoločnej pozície uvedenej v dok. 11934/04. 

 

Všeobecne 

 

Rada v spoločnej pozícii, ktorá bola prijatá jednomyseľne: 

 

- zmenila článok 1 s cieľom umožniť členským štátom vyňať z dodržiavania 

ustanovení smernice bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy určené pre 

zdravotne postihnutých ľudí; 

- vložila nový článok, aby vyzvala Komisiu preskúmať osobitné postupy na 

zosúladenie požiadaviek týkajúcich sa zdravotne postihnutých ľudí; 

- v článku 3 odložila viaceré dátumy nadobudnutia účinnosti;  

- keďže Rada, pokiaľ ide o bezpečnosť sedadiel smerujúcich k bokom vo všetkých 

druhoch vozidiel, zdieľa názor Komisie, zamietla zmenu a doplnenie Európskeho 

parlamentu, ktoré je v článku 1 zamerané na montáž dvojbodového pásu na 

sedadlá smerujúce k bokom v turistických autokaroch. 

 

2. Nové prvky uvedené v spoločnej pozícii v porovnaní s návrhom Komisie 

 

Článok 1 

 

Bod 1: 

Znenie Komisie bolo nahradené novým znením, ktoré umožňuje, aby boli bezpečnostné 

pásy a zadržiavacie systémy určené pre zdravotne postihnutých ľudí vyňaté z 

technických ustanovení smernice. 
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Článok 2 

 

Vložil sa nový článok, ktorým sa Komisia vyzýva, aby v prípade potreby navrhla 

opatrenia s cieľom zosúladiť vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa uplatňujú na 

bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy určené pre zdravotne postihnutých ľudí.  

 

Článok 3 (predtým Článok 2) 

 

Všetky údaje týkajúce sa vykonávania smernice boli odložené a nahradili ich pohyblivé 

dátumy v závislosti od dátumu prijatia tejto novej smernice. 

 

IV. Záver 

 

Rada jednomyseľne prijala spoločnú pozíciu, ktorá je v plnom súlade s návrhom 

Komisie.  Hlavné zmeny oproti návrhu Komisie sa týkajú povoleného vyňatia, pokiaľ 

ide o kotvové úchytky bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov pre zdravotne 

postihnutých ľudí, a dátumov transpozície a nadobudnutia účinnosti tejto smernice, 

ktoré boli upravené. 
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ADDENDUM TO "I/A" ITEM NOTE 
from : General Secretariat 
to : Permanent Representatives Committee (Part 1)/Council 
No. prev. doc. : 7419/04 ENT 64 CODEC 377 OC 260 
No. Cion prop. : 10886/03 ENT 113 CODEC 907 
Subject : Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 

Council Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member 
States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles. 
- Adoption of the Common Position  

 
 
UK MINUTE STATEMENT 

 

The United Kingdom supports entirely the three proposals to improve the safety of vehicles with 

regard to their seats, seat belts and seat belt anchorages, and supports their earliest practical 

introduction.  

 

However, the transposition dates referred to in Article 3 of the amendment to Directive 74/408/EC 

and Article 4 of the amendments to Directives 76/115/EC and 77/541/EC create particular 

difficulties for the UK legal services, who normally require transposition periods based on twelve 

months from the date of entry into force, rather than six months from the date of entry into force as 

required by the current proposals.  
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In order to secure early improvements in  occupant safety across the whole European Union, we do 

not wish to delay the implementation of these particular proposals. However, we would like it to be 

noted that we will generally be requesting a minimum of twelve months transposition time for 

proposals of this type. 

 

__________________ 
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 25.1.2005 
KOM(2004) 767 v konečnom znení 

2003/0130 (COD) 

 . 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

v súlade s článkom 251, odsekom 2, druhým pododsekom Zmluvy o ES 
 

týkajúce sa 
 

spoločného stanoviska zaujatého Radou za účelom prijatia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, pozmeňujúcej smernicu Rady 77/541/EHS o aproximácii právnych 

predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch 
motorových vozidiel  
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1- HISTÓRIA PROBLEMATIKY  

Dátum odovzdania návrhu Európskemu parlamentu a Rade
(dokument KOM(2003)363 v konečnom znení – 2003/0130(COD)): 

20.6.2003. 

Dátum upovedomenia Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru: 

10.12.2003 

Dátum upovedomenia Európskeho parlamentu prvým čítaním: 17.12.2003 

  

Dátum prijatia spoločného stanoviska: 24.1.2005. 

2- PREDMET NÁVRHU KOMISIE  

Návrh smernice je súčasťou súboru troch návrhov, týkajúcich sa povinného montovania 
bezpečnostných pásov do všetkých motorových vozidiel. Tieto opatrenia nadväzujú na 
smernicu 2003/20/ES, pozmeňujúcu smernicu 91/671/EHS o povinnom používaní 
bezpečnostných pásov.  

Tento návrh sa v zvláštnej miere týka inštalovania homologizovaných bezpečnostných pásov, 
prispôsobených danej kategórii motorového vozidla.  

3- PRIPOMIENKY K SPOLOČNÉMU STANOVISKU  

3.1. Všeobecné pripomienky k spoločnému stanovisku  

Hlavný pozmeňujúci návrh Rady k návrhu Komisie sa týka ukotvení bezpečnostných pásov 
prispôsobených zvláštnym potrebám hendikepovaných osôb. Vzhľadom na širokú paletu 
existujúcich technických riešení, Rada považovala za vhodné, aby sa na tieto kotvové 
upevnenia počas určitého prechodného obdobia nevzťahovali všetky technické predpisy 
týkajúce sa upevnení.  
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V každom prípade, Rada považuje za potrebné zosúladiť jestvujúce národné predpisy v danej 
oblasti a poverila Komisiu preštudovaním tejto záležitosti.  

Komisia môže podporiť tento pozmeňujúci návrh.  

3.2. Pripomienky týkajúce sa pozmeňujúcich návrhov prijatých Európskym 
parlamentom po prvom čítaní  

Vzhľadom na zaujaté stanovisko ohľadne prípadného zákazu bočných sedadiel v turistických 
autobusoch (pozri zložku 2003/0128 (COD)), Európsky parlament pre zachovanie týchto 
sedadiel navrhol, aby tieto sedadlá boli vybavené kotvovými úchytkami fixujúcimi 
bezpečnostné pásy na dvoch miestach. Rada neprijala pozmeňujúce návrhy Európskeho 
parlamentu a ponechala existujúci návrh Komisie.  

Komisia, ktorá po prvom čítaní naznačila, že svoj návrh nebude meniť, bez výhrad zaujíma 
stanovisko Rady.  

4- ZÁVERY 

Komisia navrhuje, aby boli všetky automobilové vozidlá povinne vybavené bezpečnostnými 
pásmi, a tým bolo možné predísť nebezpečenstvu vymrštenia cestujúcich. Aby bezpečnostné 
pásy mohli poskytovať maximálnu možnú ochranu, musí byť každý typ odskúšaný 
a prispôsobený vzorovým sedadlám, používaným v danej kategórii motorových vozidiel.  

Rada prijala všetky opatrenia navrhované Komisiou, rozhodla sa ale zmierniť technické 
predpisy týkajúce sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov pre hendikepované osoby. 
Poverila ale Komisiu podrobným preštudovaním tejto záležitosti.  

Rada odmietla pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu.  

Na základe tohto Komisia bez výhrad podporuje spoločné stanovisko Rady.  




