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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/…/EÜ, 

   , 

millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/115/EMÜ 

mootorsõidukite turvavööde kinnituspunkte käsitlevate  

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust,1 

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2 

                                                 
1 ELT C 80, 30.3.2004, lk 8. 
2 Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata), nõukogu … ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 
Euroopa Parlamendi ..... seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Teadusuuringud on näidanud, et turvavööde ja turvasüsteemide kasutamine aitab oluliselt 

vähendada surmajuhtude arvu ja vigastuste raskust õnnetusjuhtumi, isegi ümbermineku 

korral. Nende paigaldamine kõigile sõidukikategooriatele on kindlasti oluline samm edasi 

liiklusohutuse suurendamisel ning sellest tulenevalt elude päästmisel. 

(2) Turvavööde paigaldamine kõikidesse sõidukitesse võib tuua olulist ühiskondlikku kasu. 

(3) 18. veebruari 1986. aasta resolutsioonis liiklusõnnetuste vähendamise ühismeetmete kohta, 

mis on osa ühenduse liiklusohutuse programmist,1 rõhutas Euroopa Parlament vajadust teha 

turvavööde kasutamine kohustuslikuks kõikidele reisijatele, sealhulgas lastele, välja arvatud 

ühissõidukites. Seetõttu tuleb turvavööde ja/või turvasüsteemide paigaldamisega seoses vahet 

teha ühistranspordi bussidel ja muudel sõidukitel. 

(4) Vastavalt nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivile 70/156/EMÜ liikmesriikide 

mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta,2 

on alates 1. jaanuarist 1998 ühenduse tüübikinnitussüsteemi kohaldatud ainult kõigile uutele 

M1-kategooria sõidukitele. Seega peavad turvavööde ja/või turvasüsteemide kinnituspunktid 

olema paigaldatud ainult nendesse sõidukitesse, mis vastavad direktiivi 76/115/EMÜ3 

sätetele. 

                                                 
1 EÜT C 68, 24.3.1986, lk 35. 
2 EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 

2004/78/EÜ (ELT L 153, 30.4.2004, lk 103). 
3 EÜT L 24, 30.1.1976, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 96/38/EÜ 

(ELT L 187, 26.7.1996, lk 95). 
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(5) Kuni ühenduse tüübikinnitussüsteem ei laiene kõikidele sõidukikategooriatele, tuleks 

liiklusohutuse huvides nõuda turvavööde ja turvasüsteemide kinnituspunktide paigaldamist 

ka muudesse kui M1-kategooria sõidukitesse. 

(6) Direktiivis 76/115/EMÜ juba sätestatakse kõik tehnilised eeskirjad ja haldusnormid, mis 

võimaldavad anda asjaomase tüübikinnituse muudele kui M1-kategooria sõidukitele. Seetõttu 

ei ole liikmesriikidel vaja kehtestada muid norme. 

(7) Alates komisjoni 17. juuni 1996. aasta direktiivi 96/38/EÜ, millega kohandatakse tehnika 

arenguga nõukogu direktiivi 76/115/EMÜ mootorsõidukite turvavööde kinnituspunktide 

kohta, jõustumisest on mitmed liikmesriigid juba teinud selles sisalduvad sätted 

kohustuslikuks ka muudele kui M1-kategooria sõidukitele. Tootjad ja nende tarnijad on seega 

välja töötanud asjakohase tehnoloogia. 

(8) Direktiivi 76/115/EMÜ tuleks vastavalt muuta. 

(9) Kuna liikmesriigid ei saa täiel määral saavutada käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt 

liiklusohutuse parandamist turvavööde kohustusliku paigaldamise kehtestamisega teatava 

kategooria sõidukites, ning mis seetõttu on kavandatava meetme ulatuse tõttu paremini 

saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei ole käesoleva direktiivi kohaldamisala laiem, kui on 

vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

 

Artikkel 1 

Direktiivi 76/115/EMÜ muutmine 

Direktiivi 76/115/EMÜ muudetakse järgmiselt: 

1. Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõik: 

“M2- ja M3-kategooria sõidukid liigitatakse klassidesse nagu need on määratletud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/85/EÜ (mis käsitleb 

reisijateveoks mõeldud sõidukite, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta, 

erieeskirju)* I lisa 2. jaos. 

______________________ 
* EÜT L 42, 13.2.2002, lk 1.”. 

2. I lisa muudetakse järgmiselt: 

a) punkt 1.9. jäetakse välja; 

b) punkt 4.3.1. asendatakse järgmisega: 

“4.3.1. M1-, M2- (III või B klass), M3- (III või B klass) ja N-kategooria sõidukid tuleb 

varustada turvavööde kinnituspunktidega vastavalt käesolevas direktiivis 

sätestatud nõuetele.”; 
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c) punkt 4.3.8. asendatakse järgmisega: 

“4.3.8. Üksnes sõiduki seisu ajal kasutamiseks ettenähtud istmetele, samuti punktidega 

4.3.1.–4.3.5. hõlmatud mis tahes sõiduki istmetele, ei nõuta turvavöö 

kinnituspunktide paigaldamist. Kui sõiduki sellised istmed on 

kinnituspunktidega varustatud, peavad need kinnituspunktid vastama käesoleva 

direktiivi sätetele. 

Mis tahes kinnituspunkt, mis on ettenähtud kasutamiseks ainult puuetega isiku 

turvavöö jaoks, või mis tahes muu nõukogu 28. juuni 1977. aasta direktiivi 

77/541/EMÜ (mootorsõidukite turvavöid ja turvasüsteeme käsitlevate 

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)* artiklis 2a nimetatud 

turvasüsteem ei pea vastama käesoleva direktiivi nõuetele, kui see on 

konstrueeritud ja valmistatud kooskõlas siseriiklike õigusaktide nõuetega, et 

tagada kõrgeim vajaliku ohutuse tase. 

__________ 
* ELT L 220, 29.8.1977, lk 95. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta 

ühinemisaktiga.”. 

 

Artikkel 2 

Puuetega inimestele kavandatud meetmed 

Hiljemalt …∗ vaatab komisjon läbi konkreetse korra ühtlustamaks puuetega inimeste turvavööde 

kinnituspunktidele või muudele direktiivi 77/541/EMÜ artiklis 2a nimetatud turvasüsteemidele 

esitatavaid nõudeid olemasolevate rahvusvaheliste standardite ja siseriiklike õigusaktide nõuete 

põhjal, et tagada turvalisuse tase, mis on samaväärne käesolevas direktiivis sätestatud turvalisuse 

tasemega. Vajaduse korral esitab komisjon meetmete eelnõu. Käesoleva direktiivi muudatused 

võetakse vastu vastavalt direktiivi 70/156/EMÜ artiklile 13. 

                                                 
∗ 24 kuud pärast artikli 4 lõikes 2 viidatud kuupäeva. 
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Artikkel 3 

Rakendamine 

1. Alates …∗, juhul kui turvavööde kinnituspunktid vastavad käesoleva direktiiviga muudetud 

direktiivi 76/115/EMÜ nõuetele: 

a) ei keeldu liikmesriigid sõidukitüübiga seoses EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse 

andmisest; 

b) ei keela liikmesriigid uute sõidukite registreerimist, müüki või kasutuselevõttu. 

2. Alates …∗∗, juhul kui uute sõidukitüüpide turvavööde kinnituspunktid ei vasta käesoleva 

direktiiviga muudetud direktiivi 76/115/EMÜ nõuetele: 

a) ei anna liikmesriigid enam EÜ tüübikinnitust; 

b) keelduvad liikmesriigid siseriikliku tüübikinnituse andmisest. 

3. Alates …∗∗∗, juhul kui turvavööde kinnituspunktid ei vasta käesoleva direktiiviga muudetud 

direktiivi 76/115/EMÜ nõuetele: 

a) loevad liikmesriigid direktiivi 70/156/EMÜ artikli 7 lõike 1 kohaselt uute sõidukitega kaasas 

olevad vastavussertifikaadid kehtetuks; 

                                                 
∗ Artikli 4 lõikes 2 viidatud kuupäev. 
∗∗ Kuus kuud pärast lõikes 1 viidatud kuupäeva. 
∗∗∗ 18 kuud pärast lõikes 1 viidatud kuupäeva. 
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b) keelavad liikmesriigid selliste uute sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtmise, 

välja arvatud juhul, kui tuginetakse direktiivi 70/156/EMÜ artikli 8 lõike 2 sätetele. 

 

Artikkel 4 

Ülevõtmine 

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt …∗. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile. 

2. Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates …∗∗. 

3. Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide 

ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

ette liikmesriigid. 

4. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende 

poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide tekstid. 

 

Artikkel 5 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

                                                 
∗ Kuus kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva. 
∗∗ Kuus kuud ja üks päev pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva. 
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Artikkel 6 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel,  

 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

 president eesistuja 
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I. Sissejuhatus 

 

Komisjoni 20. juunil 2003 esitatud ettepanek direktiivi kohta1 põhineb EÜ asutamislepingu 

artiklil 95. 

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse2 10. detsembril 2003. 

 

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 17. detsembril 20033. 

 

Nõukogu võttis 24. jaanuaril 2005. aastal vastu dokumendis 11933/04 sätestatud ühise 

seisukoha. 

 

II. Eesmärk 

 

Ettepandud direktiivi eesmärk on muuta nõukogu 18. detsembri 1975. aasta direktiivi 

76/115/EMÜ (mootorsõidukite turvavööde kinnituspunkte käsitlevate liikmesriikide 

õigusaktide ühtlustamise kohta), viimati muudetud komisjoni direktiiviga 96/38/EÜ, et 

kehtestada turvavööde paigaldamine mootorsõidukites, mis ei ole sõiduautod. 

Kaks järgmist direktiivi käsitlevad samuti turvavööde paigaldamist sõidukites: 

 

- Nõukogu 22. juuli 1974. aasta direktiiv 74/408/EMÜ mootorsõidukite istmeid 

käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, viimati muudetud direktiiviga 

96/37/EÜ; 

 

- Nõukogu 28. juuni 1977. aasta direktiiv 77/541/EMÜ mootorsõidukite turvavöösid ja 

turvasüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, viimati 

muudetud komisjoni direktiiviga 2003/3/EÜ. 

 

                                                 
1 Dokument 10887/03 ENT 114 CODEC 908 
2 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus 1590/2003. 
3 Dokument 16149/03 CODEC 1827 ENT 231. 
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Selleks, et teha turvavööde paigaldamine kohustuslikuks kõikide sõidukite suhtes, on 

komisjon teinud ettepaneku muuta kõiki kolme direktiivi tehnilistel põhjustel samaaegselt. 

Arvestades, et kavandatavate meetmete lõppeesmärk on liiklusohutuse parandamine, tuleks 

direktiivid vastu võtta samaaegselt ja rakendada samal kuupäeval. 

 

III. Dokumendis 11933/04 sätestatud ühise seisukoha analüüs. 

 

1. Üldosa 

 

Ühehäälselt vastu võetud ühises seisukohas on nõukogu: 

 

- muutnud artiklit 1, et lubada liikmesriikidel mitte kohaldada direktiivi sätteid, 

millega on kehtestatud nõuded puuetega inimestele mõeldud turvavööde ja 

turvasüsteemide kinnituspunktidele; 

- lisanud uue artikli, milles kutsutakse komisjoni üles vaatama läbi konkreetset 

korda, et ühtlustada puuetega inimesi käsitlevaid nõudeid; 

- edasi lükanud artiklis 2 esitatud jõustumise eri kuupäevi; 

- tagasi lükanud 4 Euroopa Parlamendi muudatuse, mille eesmärk on artiklis 1 

sätestatud kahepunktivöö kinnituspunktide paigaldamine küljega sõidu suunas 

olevatele istmetele reisibussides, kuna nõukogu jagab komisjoni arvamust igat 

liiki sõidukite küljega sõidu suunas olevate istmete ohtlikkuse kohta. 

 

2. Ühises seisukohas sisalduvad uued elemendid võrreldes komisjoni ettepanekuga 

 

Artikkel 1 

 

Punkt 2: 

Komisjoni teksti on täiendatud erisätetega, mis käsitlevad puuetega inimestele mõeldud 

turvavööde ja turvasüsteemide kinnituspunkte, lubades kõnesolevate kinnituspunktide 

suhtes direktiivi tehniliste sätete kohaldamata jätmist. 
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Artikkel 2 

 

Lisatud on uus artikkel, et kutsuda komisjoni üles esitama vajaduse korral meetmete 

eelnõu, et ühtlustada puuetega inimeste jaoks mõeldud turvavööde ja turvasüsteemide 

kasutamise suhtes kohaldatavaid siseriiklikke õigusakte. 

 

Artikkel 3 (endine artikkel 2) 

 

Kõik direktiivi rakendamisega seotud kuupäevad on lükatud edasi ja asendatud liikuvate 

kuupäevadega, mis lähtuvad käesoleva uue direktiivi vastuvõtmise kuupäevast. 

 

IV. Järeldus 

 

Nõukogu võttis ühehäälselt vastu ühise seisukoha, mis on üldjoontes komisjoni 

ettepanekuga kooskõlas. Komisjoni ettepaneku peamised muudatused käsitlevad 

puuetega inimestele mõeldud turvavööde ja turvasüsteemide kinnituspunktide suhtes 

kohaldatavat vabastust ning käesoleva direktiivi kohandatud ülevõtmise ja jõustumise 

tähtpäevi. 
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ADDENDUM TO "I/A" ITEM NOTE 
from : General Secretariat 
to : Permanent Representatives Committee (Part 1)/Council 
No. prev. doc. : 7420/04 ENT 65 CODEC 378 OC 261 
No. Cion prop. : 10887/03 ENT 114 CODEC 908 
Subject : Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 

Council Directive 76/115/EEC on the approximation of the laws of the Member 
States relating to anchorages for motor-vehicle safety belts. 
- 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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EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON 

Brüssel 25.1.2005 
KOM(2004) 768 lõplik 

2003/0136 (COD) 

. 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 

vastavalt asutamislepingu artikli 251 lõike 2 punktile 2, 
 

milles käsitletakse 
 

nõukogu ühist seisukohta, et võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/115/EMÜ mootorsõidukite turvavööde 

paigaldamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
 

. 
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2003/0136 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 

vastavalt asutamislepingu artikli 251 lõike 2 punktile 2, 
 

milles käsitletakse 
 

nõukogu ühist seisukohta, et võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/115/EMÜ mootorsõidukite turvavööde 

paigaldamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
 

1- TAUST 

Ettepaneku esitamise kuupäev Euroopa Parlamendis ja nõukogus 
(KOM(2003)362 lõppversioon – 2003/0136(COD)): 

20.6.2003 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse esitamise kuupäev: 10.12.2003 

Euroopa Parlamendi arvamuse esitamise kuupäev esimesel 
lugemisel: 

17.12.2003 

  

Ühise seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 24.1.2005 

2- KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Ettepanek direktiivi kohta on osa kolmest ettepanekust, mis näevad ette turvavööde 
kohustusliku paigaldamise kõikides mootorsõidukites. Need meetmed järgnevad direktiivi 
2003/20/EÜ, millega muudetakse direktiivi 91/671/EMÜ turvavööde kohustusliku kasutamise 
kohta, vastuvõtmisele.  

See ettepanek näeb eeskätt ette standarditud ja vastupidavate turvavööde kinnitamiseks ette 
nähtud kinnituskohtade paigaldamise. 

3- MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

3.1. Üldised märkused ühise seisukoha kohta  

Nõukogu peamine muudatus komisjoni ettepaneku puhul käsitleb kinnituskohti, mis on 
mõeldud ning kohaldatud puuetega inimeste erivajadustele. Võttes arvesse olemasolevaid 
tehnilisi lahendusi, peab komisjon soovitatavaks, et nimetatud kinnituskohad ei pea vastama 
kinnituskohtadele mõeldud kõigile tehnilistele nõuetele üleminekuperioodi jooksul.  

Siiski tunnistas nõukogu vajadust ühtlustada selle valdkonna siseriiklikud sätted ning tegi 
komisjonile ülesandeks seda küsimust uurida. 
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Komisjon võib selle muudatuse heaks kiita. 

3.2. Märkused, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel 
vastuvõetud muudatusi 

Võttes arvesse seisukohta, mille ta oli vastu võtnud turismibussides külgistmete võimaliku 
keelamise kohta (vt toimik 2003/0128(COD), tegi parlament ettepaneku nimetatud istmete 
allesjätmise puhul näha ette kinnituskohad turvavööde kinnitamiseks kahes kohas. Nõukogu 
ei võtnud vastu Euroopa Parlamendi muudatusi ning jättis komisjoni ettepaneku muutmata.  

Komisjon, kes märkis esimese lugemise lõpus, et ta ei muuda oma ettepanekut, toetab 
täielikult nõukogu poolt vastuvõetud seisukohta. 

4- JÄRELDUSED 

Komisjon teeb ettepaneku varustada kohustuslikus korras kõik mootorsõidukid turvavöödega, 
et vältida sõitjate väljapaiskumise ohtu. Selleks, et turvavööd suudaksid pakkuda 
maksimaalset kaitset, peavad nad olema kinnitatud kinnituskohtade abil, mis suudavad taluda 
kokkupõrke puhul turvavööle tekkivat survet.  

Nõukogu kiitis komisjoni soovitatud meetmed heaks, ent otsustas leevendada tehnilisi 
nõudeid, mis käsitlevad puuetega inimeste turvavööde kinnituskohti. Komisjonile tehti 
ülesandeks seda küsimust üksikasjalikult uurida. 

Komisjon lükkas tagasi Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud. 

Kokkuvõttes toetab komisjon täielikult nõukogu ühist seisukohta. 




