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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/ ... /EB 

... m.  ... d. 

 

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų,  

reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo 

 

(Tekstas svarbus EEE) 

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

 

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį, 

 

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą, 

 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

 

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos2, 

                                                 
1 OL C 80, 2004 3 30, p. 8. 
2 2003 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje), ... m      ... d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) 
ir ... m.      ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 
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kadangi: 

 

(1) Tyrimai parodė, kad saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų naudojimas gali padėti iš 

esmės sumažinti mirties atvejų skaičių ir sužalojimo sunkumą įvykus avarijai, net ir 

apsivertus transporto priemonei. Jų įrengimas visų kategorijų transporto priemonėse bus 

tikrai svarbus žingsnis į priekį, didinant kelių eismo saugumą ir taip išsaugant gyvybes. 

 

(2) Saugos diržų įrengimas visose transporto priemonėse gali būti labai naudingas visuomenei. 

 

(3) 1986 m. vasario 18 d. rezoliucijoje dėl bendrų priemonių sumažinti kelių eismo įvykių 

skaičių, priimtoje vykdant Bendrijos kelių eismo saugumo programą1, Europos Parlamentas 

pabrėžė, jog reikia nustatyti reikalavimą, kad segėti saugos diržus privalo visi keleiviai, 

įskaitant vaikus, išskyrus visuomeninėse transporto priemonėse. Todėl privalomai įrengiant 

saugos diržus ir/arba keleivio apsaugos sistemas turi būti atsižvelgiama į skirtumą tarp 

visuomeninių autobusų ir kitų transporto priemonių. 

 

(4) Laikantis 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 

reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, 

suderinimo2, Bendrijos tipo patvirtinimo sistema taikoma visoms naujoms M1 kategorijos 

transporto priemonėms tik nuo 1998 m. sausio 1 d. Todėl tik šiose transporto priemonėse 

turi būti įrengti saugos diržams skirti įtvirtinimo įtaisai ir/arba keleivio apsaugos sistemos, 

atitinkančios Direktyvos 76/115/EEB3 nuostatas. 

                                                 
1 OL C 68, 1986 3 24, p. 35. 
2 OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 

direktyva 2004/78/EB (OL L 153, 2004 4 30, p. 103). 
3 OL L 24, 1976 1 30, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 

direktyva 96/38/EB (OL L 187, 1996 7 26, p. 95). 
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(5) Kol Bendrijos tipo patvirtinimo sistema bus pradėta taikyti visų kategorijų transporto 

priemonėms, kelių eismo saugumui užtikrinti kitose nei M1 kategorijos transporto 

priemonėse turėtų būti reikalaujama įrengti saugos diržams skirtus įtvirtinimo įtaisus ir/arba 

keleivio apsaugos sistemas. 

 

(6) Direktyvoje 76/115/EEB jau numatytos visos techninės ir administracinės nuostatos, 

leidžiančios kitų nei M1 kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimą. Todėl 

valstybėms narėms nereikia įvesti papildomų nuostatų. 

 

(7) Nuo 1996 m. birželio 17 d. Komisijos direktyvos 96/38/EB, derinančios su technikos 

pažanga Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl motorinių transporto priemonių saugos diržų 

tvirtinimo, įsigaliojimo kelios valstybės narės jau nustatė, kad joje išdėstytos nuostatos yra 

privalomos ir tam tikroms kitoms nei M1 kategorijos transporto priemonėms. Todėl 

gamintojai ir jų tiekėjai sukūrė atitinkamas technologijas. 

 

(8) Direktyva 76/115/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista. 

 

(9) Kadangi siūlomos direktyvos tikslo, t.y. gerinti kelių eismo saugumą įvedant privalomą 

saugos diržų įrengimą tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, valstybės narės negali 

deramai pasiekti, ir todėl to tikslo dėl veiksmų masto geriau siekti Bendrijos lygmeniu, 

Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo 

principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama 

to, kas būtina tą tikslą pasiekti. 



 
11933/3/04 REV 3  JJ/ks 4 
 DG C I   LT 

 

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 

 

1 straipsnis 

Direktyvos 76/115/EEB pakeitimai 

 

Direktyva 76/115/EEB iš dalies keičiama taip: 

 

1) 2 straipsnis papildomas šia pastraipa: 

 

,,M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės yra skirstomos į klases kaip apibrėžta 2001 m. 

lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB dėl specialiųjų 

nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių 

daugiau kaip aštuonias sėdynes, I priedo 2 skirsnyje*. 

______________________ 

*OL L 42, 2002 2 13, p. 1.“ 

 

2) I priedas iš dalies keičiamas taip: 

 

a) 1.9. punktas išbraukiamas; 

 

b) 4.3.1. punktas pakeičiamas taip: 

 

„4.3.1. M1, M2 (III arba B klasės), M3 (III arba B klasės) ir N kategorijoms 

priklausančiose transporto priemonėse privalo būti įrengti šios direktyvos 

reikalavimus atitinkantys saugos diržų įtvirtinimo įtaisai.“; 
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c) 4.3.8. punktas pakeičiamas taip: 

 

„4.3.8. Sėdynėms, kurios skirtos naudoti išskirtinai tuo metu, kai transporto priemonė 

stovi, taip pat ir bet kurios transporto priemonės, kuriai netaikomi 4.3.1–4.3.5 

punktai, sėdynėms nereikalaujama įrengti diržų įtvirtinimo įtaisų. Jeigu 

transporto priemonėje yra įrengti tokioms sėdynėms skirti įtvirtinimo įtaisai, 

šie įtaisai privalo atitikti šios direktyvos nuostatas. 

Tačiau bet kuris įtvirtinimo įtaisas, skirtas naudoti tik kartu su neįgalaus 

asmens saugos diržu, arba bet kuri kita keleivio apsaugos sistema, minima 

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 77/541/EEB dėl valstybių narių 

įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir 

keleivio apsaugos sistemas, suderinimo* 2a straipsnyje, neprivalo atitikti šios 

direktyvos reikalavimų, jeigu šis įtaisas ar sistema yra suprojektuoti ir 

sukonstruoti pagal nacionalinės teisės reikalavimus, kad užtikrintų maksimalų 

faktinį saugos lygį. 

______________________ 

*OL L 220, 1977 8 29, p. 95. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, 

padarytais 2003 m. Stojimo aktu.“ 

 

2 straipsnis 

Neįgaliems asmenims numatytos priemonės 

 

Ne vėliau kaip per ...∗ Komisija, remdamasi esamais tarptautiniais standartais ir nacionalinės teisės 

reikalavimais, išnagrinėja konkrečias reikalavimų, keliamų tik kartu su neįgalaus asmens diržu 

skirtiems naudoti įtvirtinimo įtaisams ar bet kurioms kitoms Direktyvos 77/541/EEB  2 straipsnyje 

paminėtoms keleivio apsaugos sistemoms, suderinimo procedūras, kad būtų užtikrintas saugos 

lygis, kuris atitiktų šia Direktyva nustatytą lygį. Prireikus Komisija pateikia priemonių projektą. 

Šios direktyvos pakeitimai priimami pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnį. 

                                                 
∗  24 mėnesius nuo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos. 
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3 straipsnis 

Įgyvendinimas 

 

1. Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai atitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, padarytais 

šia direktyva, išdėstytus reikalavimus, nuo ...∗ valstybės narės: 

 

a) neatsisako tam tikram transporto priemonių tipui suteikti EB tipo patvirtinimą arba 

nacionalinį tipo patvirtinimą; 

 

b) nedraudžia registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones. 

 

2. Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai neatitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, 

padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, po ...∗∗ valstybės narės naujo tipo transporto 

priemonėms: 

 

a) nebesuteikia EB tipo patvirtinimo; 

 

b) atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą. 

 

3. Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai neatitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, 

padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, po ...∗∗∗ valstybės narės: 

 

a) naujų transporto priemonių atitikties liudijimus laiko nebegaliojančiais pagal Direktyvos 

70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį; 

                                                 
∗  4 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos. 
∗∗  šešių mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos datos. 
∗∗∗  18 mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos datos. 
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b) atsisako duoti sutikimą registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto 

priemones, išskyrus atvejus, kai taikomos Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies 

nuostatos. 

 

4 straipsnis 

Perkėlimas į nacionalinę teisę 

 

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos 

įgyvendinimui iki per……∗. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai. 

 

2. Jos taiko šias nuostatas suėjus ……∗∗. 

 

3. Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 

nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės. 

 

4. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės 

aktų pagrindinių nuostatų tekstus. 

 

5 straipsnis 

Įsigaliojimas 

 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

                                                 
∗ Šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
∗∗ Šešiems mėnesiams ir vienai dienai nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
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6 straipsnis 

Adresatai 

 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. 

 

Priimta Briuselyje, 

 
Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

     Pirmininkas    Pirmininkas 
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I. Įžanga 

 

Siūloma direktyva, kurią Komisija pateikė 2003 m. birželio 20 d. 1, yra pagrįsta EB sutarties 95 

straipsniu. 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę 2 2003 m. gruodžio 10 d. 

 

Europos Parlamentas baigė pirmąjį svarstymą ir pateikė nuomonę 2003 m. gruodžio 17 d. 3 

 

2005 m. sausio 24 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją, išdėstytą dok. 11933/04. 

 

II. Tikslas 

 

Siūloma direktyva siekiama iš dalies pakeisti 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 

76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių 

saugos diržų tvirtinimą, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 

direktyva 96/38/EB, siekiant nustatyti reikalavimą įrengti saugos diržus kitose nei keleiviniai 

automobiliai motorinėse transporto priemonėse. 

Šios dvi direktyvos taip pat yra susijusios su saugos diržų įrengimu transporto priemonėse: 

 

- 1974 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 74/408/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 

reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynes, suderinimo, su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/37/EB; 

 

- 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 

reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos 

sistemas, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 

2003/3/EB. 

 

                                                 
1 Dok. 10887/03 ENT 114 CODEC 908. 
2 Nuomonė EESK 1590/2003. 
3 Dok. 16149/03 CODEC 1827 ENT 231. 
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Siekdama nustatyti privalomą saugos diržų įrengimą visose transporto priemonėse, Komisija 

pasiūlė iš dalies pakeisti tris direktyvas vienu metu dėl techninių priežasčių. 

Atsižvelgiant į tai, kad galutinis siūlomų veiksmų tikslas yra pagerinti eismo saugumą, 

direktyvos turėtų būti priimtos tuo pačiu metu ir įgyvendintos tuo pačiu laiku.  

 

III. Bendrosios pozicijos, išdėstytos dok. 11933/04, analizė. 

 

1. Bendrosios nuostatos 

 

Vieningai priimtoje bendrojoje pozicijoje Taryba: 

 

- pakeitė 1 straipsnį, kad valstybėms narėms būtų leidžiama direktyvos nuostatų netaikyti 

saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų, skirtų neįgaliems asmenims, tvirtinimo 

įtaisams; 

- direktyvą papildė nauju straipsniu, kuriuo Komisija raginama nagrinėti neįgaliems 

asmenims skirtų reikalavimų suderinimo specialią tvarką; 

- atidėjo įvairias įsigaliojimo datas, nurodytas 3 straipsnyje; 

- atmetė 4 EP pakeitimus, kuriais siekiama 1 straipsnyje nustatyti tvirtinimo įtaisų, skirtų 

dviejose vietose tvirtinamam diržui, įrengimą į šoną atsuktose sėdynėse tolimojo 

susisiekimo autobusuose, kadangi Taryba pritaria Komisijos požiūriui dėl į šoną atsuktų 

sėdynių pavojaus visose transporto priemonėse. 

 

2. Bendrojoje pozicijoje išdėstyti nauji pakeitimai, palyginus su Komisijos pasiūlymu 

 

1 straipsnis 

 

2 punktas: 

Komisijos tekstas buvo papildytas specialiomis nuostatomis dėl saugos diržų ir keleivio 

apsaugos sistemų, skirtų neįgaliems asmenims, tvirtinimo įtaisų, kurios leidžia 

direktyvos techninių nuostatų netaikyti šiems tvirtinimo įtaisams. 
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2 straipsnis 

 

Direktyva buvo papildyta nauju straipsniu, kuriuo Komisija raginama prireikus pateikti 

priemonių projektą, siekiant suderinti nacionalinius teisės aktus, taikomus saugos 

diržams ir keleivio apsaugos sistemoms, skirtoms neįgaliems asmenims. 

 

3 straipsnis (ex 2 straipsnis) 

 

Visos direktyvos įgyvendinimo datos buvo atidėtos ir pakeistos datomis, kurios 

nustatomos atsižvelgiant į šios naujos direktyvos priėmimo datą. 

 

IV. Išvados 

 

Taryba vieningai priėmė bendrąją poziciją, kuri iš esmės atitinka Komisijos pasiūlymą.  

Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo pakeitimai susiję su išimtimi dėl saugos diržų ir 

keleivių apsaugos sistemų, skirtų neįgaliems asmenims, tvirtinimo įtaisų bei šios 

direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir įsigaliojimo datų, kurios buvo patikslintos. 
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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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Briuselis, 25.1.2005 
KOM(2004) 768 galutinis 
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KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 
 

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų 

tvirtinimą, suderinimo 
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2003/0136 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 
 

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų 

tvirtinimą, suderinimo 

1- PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymas pateiktas EP ir Tarybai 
(dokumentas KOM(2003)362 - 2003/0136(COD) 

20.06.2003 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data: 10.12.2003 

Europos Parlamento nuomonė po pirmojo svarstymo pateikta: 17.12.2003 

  

Bendroji pozicija priimta: 24.1.2005 

2- KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Pasiūlymas dėl direktyvos yra vienas iš trijų pasiūlymų, kuriais numatoma įvesti reikalavimą 
įtaisyti saugos diržus visose transporto priemonėse. Šios priemonės yra Direktyvos 
2003/20/EB iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/671/EEB dėl privalomo saugos diržų 
naudojimo priėmimo pasekmė. 

Šiuo pasiūlymu ypatingai numatoma įtaisyti standartinius, pakankamai patvarius saugos diržų 
tvirtinimo įtaisus. 

3- PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

3.1. Bendros pastabos dėl bendrosios pozicijos 

Pagrindinis Komisijos sprendime padarytas pakeitimas yra susijęs su apsaugos diržų, 
pritaikytų neįgaliųjų asmenų specifiniams poreikiams, tvirtinimo įtaisais. Atsižvelgdama į 
keletą esamų techninių sprendimų, Taryba nustatė, kad būtų geriau, jeigu šiems įtvirtinimo 
įtaisams nebūtų taikomos visos pereinamuoju laikotarpiu tvirtinimo įtaisams taikomos 
techninės nuostatos. 

Tačiau Taryba pripažino, kad reikia suderinti šią sritį reglamentuojančių nacionalinių teisės 
aktų nuostatas ir įpareigojo Komisiją ištirti šį klausimą. 
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Komisija gali patvirtinti šį dalinį pakeitimą. 

3.2. Pastabos dėl Europos Parlamento priimtų dalinių pakeitimų pirmojo svarstymo 
metu. 

Atsižvelgdamas į priimtą poziciją dėl galimo atlošais į transporto priemonių sienas atremtų 
sėdynių uždraudimo turistiniuose autobusuose (žr. dokumentą 2003/0128 (COD)) tam, kad 
toliau būtų naudojamos šios sėdynės, Parlamentas pasiūlė prie jų pritvirtinti dviejų taškų diržų 
tvirtinamuosius įtaisus. Taryba nepriėmė Europos Parlamento dalinių pakeitimų ir Komisijos 
pasiūlymo nepakeitė. 

Komisija po pirmojo svarstymo nurodžiusi, kad savo pasiūlyme nedarys jokių pakeitimų, 
visapusiškai pritaria Tarybos priimtam pasiūlymui. 

4- IŠVADOS 

Komisija siūlo įvesti reikalavimą visose transporto priemonėse įtaisyti saugos diržus, siekiant, 
kad keleiviai neiškristų iš transporto priemonės. Tam, kad saugos diržais būtų suteikta 
maksimali apsauga, jie turėtų būti pritvirtinti tvirtinimo įtaisais, skirtais atremti susidūrimo 
metu diržui tenkantį smūgį. 

Taryba patvirtino keletą Komisijos rekomenduojamų priemonių, tačiau nusprendė padaryti 
lankstesnes technines nuostatas dėl neįgalių asmenų naudojamų saugos diržų tvirtinimo įtaisų. 
Ji įpareigojo Komisiją išsamiai ištirti šį klausimą. 

Taryba atmetė Europos Parlamento siūlomus dalinius pakeitimus. 

Taigi daroma išvada, kad Komisija visapusiškai pritaria Tarybos bendrajai pozicijai. 




