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DIREKTIVA 2004/..../ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

z dne 

 

o spremembi Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaje 

držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil 

(Besedilo velja za EGP) 

 

 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe, 

 

ob upoštevanju predloga Komisije, 

 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 1, 

 

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe 2, 

                                                 
1 UL C 80, 30.3.2004, str. 8. 
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2003 (še neobjavljeno v Uradnem listu), 

Skupno stališče Sveta z dne.... (še neobjavljeno v Uradnem listu) in stališče Evropskega 
parlamenta z dne...... (še neobjavljeno v Uradnem listu). 
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ob upoštevanju naslednjega: 

 

(1) Raziskave so pokazale, da lahko v primeru nesreče, tudi s prevračanjem, uporaba varnostnih 

pasov in sistemov za zadrževanje potnikov prispeva k bistvenemu zmanjšanju števila smrtnih 

nesreč in resnosti poškodb. Njihova vgradnja v vse kategorije vozil bo nedvomno 

predstavljala pomemben korak naprej pri zagotavljanju večje varnosti v cestnem prometu in 

posledično reševanje življenj. 

 

(2) Družbi lahko znatno koristi, če so vsa vozila opremljena z varnostnimi pasovi. 

 

(3) Evropski parlament je v svoji Resoluciji z dne 18. februarja 1986 o skupnih ukrepih za 

zmanjševanje števila prometnih nesreč v okviru programa Skupnosti za varnost v cestnem 

prometu 1 poudaril potrebo, da postane uporaba varnostnih pasov obvezna za vse potnike, 

vključno z otroki, razen v javnih prevoznih sredstvih. Kar zadeva obvezno vgradnjo 

varnostnih pasov in/ali sistemov za zadrževanje potnikov, je treba torej razlikovati med 

javnimi avtobusi in drugimi vozili. 

 

(4) V skladu z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje 

držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil 2 je bil od 1. januarja 1998 dalje 

sistem homologacije v Skupnosti uporabljen samo za vsa nova vozila kategorije M1. Zato 

morajo imeti samo ta vozila pritrdišča za varnostne pasove in/ali sisteme za zadrževanje 

potnikov, ki izpolnjujejo določbe Direktive 76/115/EGS 3. 

                                                 
1 UL C 68, 24.3.1986, str. 35.  
2 UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

Komisije 2004/78/ES (UL L 153, 30.4.2004, str. 103). 
3  UL L 24, 30.1.1976, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

Komisije 96/38/ES (UL L 187, 26.7.1996, str. 95). 
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(5) Dokler se sistem homologacije v Skupnosti ne razširi na vse kategorije vozil, je treba zaradi 

varnosti v cestnem prometu vgradnjo pritrdišč za varnostne pasove in/ali sisteme za 

zadrževanje potnikov zahtevati tudi v vozilih, ki ne spadajo v kategorijo M1. 

 

(6) Direktiva 76/115/EGS že določa vse tehnične in upravne določbe, ki omogočajo 

homologacijo vozil, drugih kategorij kot M1. Državam članicam zato ni treba uvesti nadaljnjih 

določb. 

 

(7) Od začetka veljavnosti Direktive Komisije 96/38/ES z dne 17. junija 1996, ki prilagaja 

Direktivo Sveta 76/115/EGS o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozilih tehničnemu 

napredku, so določbe iz te direktive glede nekaterih kategorij vozil, drugih kot kategorije M1, 

v nekaj državah članicah že postale obvezne. Proizvajalci in njihovi dobavitelji so tako razvili 

ustrezno tehnologijo. 

 

(8) Direktivo 76/115/EGS je treba ustrezno spremeniti. 

 

(9) Ker cilja te direktive, in sicer izboljšanja varnosti v cestnem prometu z uvedbo obvezne 

vgradnje varnostnih pasov v nekatere kategorije vozil, države članice ne morejo zadovoljivo 

doseči in ker je ta cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje doseči na ravni 

Skupnosti, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 

Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje 

okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja – 
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SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: 

 

Člen 1 

Sprememba Direktive 76/115/EGS 

 

Direktiva 76/115/EGS se spremeni: 

 

1) v členu 2 se doda naslednji odstavek: 

 

"Vozila kategorij M2 in M3 se razdelijo v razrede, kakor so opredeljeni v točki 2 Priloge I k k 

Direktivi 2001/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o posebnih 

predpisih za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža*. 

______________________ 
*  UL L 42, 13.2.2002, str. 1.". 

2) Priloga I se spremeni: 

 

(a) točka 1.9 se črta; 

 

(b) točka 4.3.1 se nadomesti z naslednjim: 

 

 "4.3.1 Vozila, ki spadajo v kategorije M1, M2 (razreda III ali B), M3 (razreda III ali 

B) ter N, morajo biti opremljena s pritrdišči varnostnih pasov, ki 

izpolnjujejo zahteve iz te direktive."; 
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(c) točka 4.3.8 se nadomesti z naslednjim: 

 

"4.3.8 Za sedeže, ki se uporabljajo le, ko vozilo miruje, in za sedeže katerega koli 

vozila, ki niso zajeti v točkah 4.3.1 do 4.3.5, pritrdišča varnostnih pasov niso 

zahtevana. Če je vozilo opremljeno s pritrdišči za takšne sedeže, morajo ta 

pritrdišča izpolnjevati določbe te direktive. 

Vendar ni treba, da pritrdišča, namenjena izključno uporabi skupaj z 

varnostnimi pasovi za funkcionalno ovirane osebe ali s katerim koli drugim 

sistemom za zadrževanje potnikov, navedenim v členu 2a Direktive Sveta 

77/541/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o 

varnostnih pasovih in sistemih za zadrževanje potnikov v motornih vozilih*, 

izpolnjujejo zahteve te direktive, pod pogojem, da so konstruirana in izdelana 

v skladu z nacionalnimi zahtevami za zagotavljanje najvišje praktične ravni 

varnosti. 

    

* UL L 220, 29.8.1977, str. 95. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena 

z Aktom o pristopu iz leta 2003.". 

 

Člen 2 

Ukrepi za funkcionalno ovirane osebe  

 

Komisija najkasneje do.......* na podlagi obstoječih mednarodnih standardov in nacionalnih zahtev 

pregleda posebne postopke za uskladitev zahtev za pritrdišča, namenjena izključno uporabi skupaj z 

varnostnimi pasovi za funkcionalno ovirane osebe ali s katerim koli drugim sistemom za 

zadrževanje potnikov iz člena 2a Direktive 77/541/EGS, z namenom zagotoviti enako raven 

varnosti kot v tej direktivi. Komisija po potrebi predloži osnutek ukrepov. Spremembe te direktive 

se sprejmejo v skladu s členom 13 Direktive 70/156/EGS. 

                                                 
*  24 mesecev po datumu iz člena 4(2). 
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Člen 3 

Izvajanje 

 

1. Države članice iz razlogov, ki zadevajo pritrdišča varnostnih pasov, ki so v skladu z 

zahtevami, določenimi v Direktivi 76/115/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo, po 

.......* ne smejo: 

 

(a) zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za določen tip vozila; 

 

(b) prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe novih vozil. 

 

2. Države članice iz razlogov, ki zadevajo pritrdišča varnostnih pasov, ki niso v skladu z 

zahtevami, določenimi v Direktivi 76/115/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo, 

.........** za nov tip vozila: 

 

(a) ne smejo več podeljevati ES-homologacije; 

 

(b) zavrnejo podelitev nacionalne homologacije. 

 

3. Države članice iz razlogov, ki zadevajo pritrdišča varnostnih pasov, ki niso v skladu z 

zahtevami, določenimi v Direktivi 76/115/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo, 

po..........***: 

 

(a) obravnavajo potrdila o skladnosti, ki spremljajo nova vozila za namene člena 7(1) Direktive 

70/156/EGS, kot neveljavna; 

                                                 
*  Datum iz člena 4(2). 
**  Šest mesecev po datumu iz odstavka 1. 
***  18 mesecev po datumu iz odstavka 1. 
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(b) zavrnejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe novih vozil, razen če se uveljavljajo določbe 

člena 8(2) Direktive 70/156/EGS. 

 

Člen 4 

Prenos 

 

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo, do ……*. O tem takoj obvestijo Komisijo. 

 

2. Te predpise uporabljajo od ……**. 

 

3. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo 

ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. 

 

4. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, 

sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva. 

 

Člen 5 

Začetek veljavnosti 

 

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

                                                 
* Šest mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive. 
** Šest mesecev in en dan po dnevu začetka veljavnosti te direktive. 
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Člen 6 

Naslovniki 

 

Ta direktiva je naslovljena na države članice. 

 

V Bruslju, 

 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 

 

 

________________________ 
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I. Uvod 

 

Predlagana Direktiva, ki jo je Komisija predložila 20. junija 20031, temelji na členu 95 Pogodbe 

ES. 

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor je podal mnenje2 10. decembra 2003. 

 

Evropski parlament je zaključil prvo obravnavo in podal mnenje 17. decembra 20033. 

 

Svet je 24. januarja 2005 sprejel svoje Skupno stališče, kot je navedeno v dok. 11933/04. 

 

II. Cilj 

 

Predlagana Direktiva je namenjena spremembi Direktive Sveta 76/115/EGS z dne 18. 

decembra 1975, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 96/38/ES, o 

približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil, da se 

zagotovi vgrajevanje varnostnih pasov v motorna vozila, ki niso osebni avtomobili. 

O vgrajevanju varnostnih pasov v vozila govorita tudi naslednji dve direktivi:  

 

- Direktiva Sveta 74/408/EGS z dne 22. junija 1974, kot je bila nazadnje spremenjena z 

Direktivo Komisije 96/37/ES o približevanju zakonodaje držav članic o sedežih v 

motornih vozilih; 

 

- Direktiva Sveta 77/541/EGS z dne 28. junija 1974, kot je bila nazadnje spremenjena z 

Direktivo Komisije 2003/3/o približevanju zakonodaje držav članic o varnostnih 

pasovih in sistemih za zadrževanje potnikov v motornih vozilih. 

 

                                                 
1 Dok. 10887/03 ENT 114 CODEC 908 
2 Mnenje EESO 1590/2003. 
3 Dok. 16149/03 CODEC 1827 ENT 231. 
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Glede na obvezno vgrajevanje varnostnih pasov v vsa vozila je Komisija predlagala, da se 

zaradi tehničnih razlogov vse tri direktive spremenijo hkrati. 

Ob upoštevanju, da je končni cilj predlaganega ukrepa izboljšanje varnosti cestnega prometa, 

je direktive treba sprejeti hkrati in jih začeti izvajati sočasno. 

 

III. Analiza Skupnega stališča iz dok. 11933/04. 

 

1. Splošno 

 

V Skupnem stališču, ki je bilo sprejeto soglasno, je Svet: 

 

- spremenil člen 1, s čimer je državam članicam omogočil, da pritrdišča varnostnih pasov in 

sistemov zadrževanja potnikov za funkcionalno ovirane osebe izvzamejo iz upoštevanja 

določb Direktive; 

- dodal nov člen, s katerim poziva Komisijo, da preuči posebne postopke za uskladitev 

zahtev za funkcionalno ovirane osebe; 

- odložil različne datume začetka veljavnosti v členu 3; 

- zavrnil 4 spremembe Evropskega parlamenta, ki so v členu 1 predvidevali vgrajevanje 

pritrdišč trebušnih pasov za sedeže, obrnjene v stran, v turističnih avtobusih, ker Svet s 

Komisijo deli stališče glede nevarnosti sedežev, obrnjenih v stran, v vseh vrstah vozil. 

 

2. Novi elementi v Skupnem stališču v primerjavi s predlogom Komisije 

 

Čl. 1 

 

Točka 2: 

Besedilo Komisije je bilo dopolnjeno s posebnimi določbami, povezanimi s pritrdišči 

varnostnih pasov in sistemi za zadrževanje potnikov za funkcionalno ovirane osebe, ki 

omogočajo, da so taka pritrdišča izvzeta iz tehničnih določil te direktive. 
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Čl. 2 

 

Dodan je bil novi člen, v katerem se poziva Komisijo, naj predstavi, če je to potrebno, 

osnutek ukrepov za uskladitev nacionalne zakonodaje, ki velja za varnostne pasove in 

sisteme za zadrževanje potnikov, namenjene funkcionalno oviranim osebam. 

 

Čl. 3 (prej čl. 2) 

 

Vsi datumi glede izvajanja Direktive so bili odloženi in nadomeščeni s premičnimi 

datumi, ki so odvisni od datuma sprejetja te nove direktive. 

 

IV. Sklep 

 

Skupno stališče, ki je bilo v veliki meri skladno s predlogom Komisije, je Svet soglasno 

sprejel. Glavne spremembe predloga Komisije se nanašajo na izjemo, ki je dovoljena 

glede pritrdišč varnostnih pasov in sistemov zadrževanja potnikov za funkcionalno 

ovirane osebe, ter na prilagojene datume prenosa in začetka veljavnosti te direktive. 
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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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SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 
o 
 

skupnem stališču Sveta za sprejetje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaj držav članic o 

pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil 

. 
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2003/0136 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 
o 
 

skupnem stališču Sveta za sprejetje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaj držav članic o 

pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil 

1- OZADJE 

Datum predložitve predloga EP in Svetu (COM(2003)362 konč.  
- 2003/0136(COD): 

20.6.2003 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 10.12.2003 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 17.12.2003 

  

Datum sprejetja skupnega stališča: 24.1.2005 

2- CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Predlog direktive je eden izmed treh predlogov, ki zadevajo obvezno vgradnjo varnostnih 
pasov v vsa motorna vozila. Ti ukrepi sledijo sprejetju Direktive 2003/20/ES o spremembi 
Direktive Sveta 91/671/EGS o obvezni uporabi varnostnih pasov. 

Ta predlog še zlasti predvideva vgradnjo dovolj trdnih standardiziranih pritrdišč za pritrditev 
varnostnih pasov. 

3- PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 

3.1. Splošne pripombe na skupno stališče 

Glavna sprememba Sveta k predlogu Komisije zadeva pritrdišča varnostnih pasov, ki so 
prilagojena posebnim potrebam invalidnih oseb. Glede na niz obstoječih tehničnih rešitev je 
Svet ocenil, da je zaželeno, da za ta pritrdišča v prehodnem obdobje ne veljajo vse tehnične 
določbe, zahtevane za pritrdišča. 

Svet je kljub temu priznal potrebo po uskladitvi obstoječih nacionalnih določb na tem 
področju in je naročil Komisiji, da prouči to vprašanje. 

Komisija lahko podpre to spremembo. 
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3.2. Pripombe na sprejete spremembe Evropskega parlamenta, prva obravnava: 
Glede na stališče, ki ga je sprejel v zvezi z morebitno prepovedjo stranskih priklopnih sedežev 
v turističnih avtobusih (glej dokument 2003/0128(COD), je Parlament predlagal, z namenom 
ohranitve teh sedežev, da se jih opremi s pritrdišči za pritrjevanje dvotočkovnih varnostnih 
pasov. Svet ni sprejel sprememb Evropskega parlamenta in je pustil predlog Komisije 
nespremenjen. 

Komisija, ki je po koncu prve obravnave navedla, da ne bo spremenila svojega predloga, v 
celoti podpira stališče, ki ga je sprejel Svet.  

4- SKLEP 

Komisija predlaga, da se vsa motorna vozila obvezno opremi z varnostnimi pasovi za 
preprečitev nevarnosti padcev potnikov iz vozila. Zato da lahko varnostni pasovi nudijo kar 
največjo zaščito, morajo biti pritrjeni na pritrdišča, zasnovana tako, da vzdržijo napetosti na 
varnostni pas v primeru trčenja. 

Svet je podprl vse ukrepe, ki jih je predlagala Komisija, vendar se je odločil, da prilagodi 
tehnične določbe v zvezi s pritrdišči varnostnih pasov za invalidne osebe. Komisiji je naročil, 
da podrobno prouči to vprašanje. 

Svet je zavrnil spremembe, ki jih je predlagal Evropski parlament. 

Komisija torej v celoti podpira skupno stališče Sveta. 




