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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/…/EG 

av den 

 

om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas  

lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon 

(Text av betydelse för EES) 

 

 

 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95, 

 

med beaktande av kommissionens förslag, 

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och 

 

                                                 
1  EUT C 80, 30.3.2004, s. 8. 
2  Europaparlamentets yttrande av den 17 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets 
yttrande av den … (ännu ej offentliggjort i EUT). 
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av följande skäl: 

 

(1) Forskning har visat att användningen av bilbälten och fasthållningsanordningar kan bidra till 

att kraftigt minska antalet dödsolyckor och skadornas omfattning vid olyckor, även då fordon 

slår runt. Att sådan utrustning monteras i alla fordonskategorier kommer att utgöra ett viktigt 

steg i riktning mot att öka vägtrafiksäkerheten och därigenom rädda liv. 

 

(2) Samhällsnyttan kommer att öka kraftigt om alla fordon utrustas med bilbälten. 

 

(3) I sin resolution av den 18 februari 1986 om gemensamma åtgärder för att minska 

vägtrafikolyckorna som ett led i gemenskapens program för vägtrafiksäkerhet1, framhåller 

Europaparlamentet att det måste bli obligatoriskt för alla passagerare, även barn, att använda 

bilbälten, utom i fordon som används i kollektivtrafik. Det måste därför göras åtskillnad 

mellan bussar i kollektivtrafik och andra fordon när det gäller kravet på montering av 

bilbälten och/eller fasthållningsanordningar. 

 

(4) I enlighet med rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa 

fordon2 har gemenskapens system för typgodkännande endast genomförts för alla nya fordon 

i kategori M1 från och med den 1 januari 1998. Således är det endast dessa fordon som måste 

vara utrustade med förankringar för bilbälten och/eller fasthållningsanordningar enligt 

bestämmelserna i direktiv 76/115/EEG3. 

 

                                                 
1  EGT C 68, 24.3.1986, s. 35. 
2  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2004/78/EG ( EUT L 153, 30.4.2004, s. 103). 
3  EGT L 24, 30.1.1976, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/38/EG 

(EGT L 187, 26.7.1996, s. 95). 
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(5) Till dess att gemenskapens system för typgodkännande har utvidgats till att omfatta alla 

fordonskategorier, bör det av hänsyn till vägtrafiksäkerheten krävas att det i fordon i andra 

kategorier än M1 monteras förankringar för bilbälten och/eller fasthållningsanordningar. 

 

(6) Direktiv 76/115/EEG innehåller redan alla de tekniska och administrativa bestämmelser som 

möjliggör typgodkännande av fordon i andra kategorier än M1. Medlemsstaterna behöver 

därför inte införa ytterligare bestämmelser. 

 

(7) Sedan direktiv 96/38/EG trädde i kraft har flera medlemsstater redan gjort bestämmelserna i 

det direktivet tvingande för vissa andra kategorier av fordon än M1. Tillverkare och 

leverantörer har därför utvecklat lämplig teknik. 

 

(8) Direktiv 76/115/EEG bör ändras i enlighet med detta. 

 

(9) Eftersom målet för detta direktiv, att förbättra vägtrafiksäkerheten genom att göra det 

obligatoriskt att montera bilbälten i vissa fordonskategorier, inte i tillräcklig utsträckning kan 

uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan 

uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

Artikel 1 

Ändring av direktiv 76/115/EEG 

 

Direktiv 76/115/EEG ändras på följande sätt: 

 

1. I artikel 2 skall följande stycke läggas till: 

 

"Fordon i kategorierna M2 och M3 skall indelas i klasser enligt definitionerna i avsnitt 2 i 

bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20 november 2001 om 

särskilda bestämmelser för fordon som används för personbefordran med mer än åtta säten 

utöver förarsätet*. 

______________________ 

* EGT L 42, 13.2.2002, s. 1." 

 

2. Bilaga I skall ändras på följande sätt: 

 

a) Punkt 1.9 skall utgå. 

 

b) Punkt 4.3.1 skall ersättas med följande: 

 

"4.3.1 Fordon i kategorierna M1, M2 (klass III eller B), M3 (klass III eller B) och N 

skall utrustas med bältesförankringar som uppfyller kraven i detta direktiv." 
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c) Punkt 4.3.8 skall ersättas med följande: 

 

"4.3.8 För säten som är avsedda att användas endast då fordonet är stillastående 

samt för säten i fordon som inte omfattas av punkterna 4.3.1−4.3.5 krävs 

inga bältesförankringar. Om fordonet är utrustat med förankringar för 

sådana säten skall dessa förankringar uppfylla bestämmelserna i detta 

direktiv. 

Förankringar som endast är avsedda att användas tillsammans med en 

funktionshindrad persons bälte eller andra fasthållningsanordningar enligt 

artikel 2a i rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning 

av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar 

i motorfordon* behöver dock inte uppfylla kraven i detta direktiv förutsatt 

att de har utformats och konstruerats enligt krav i nationell lagstiftning för 

att ge högsta genomförbara säkerhetsnivå. 

 

_______________ 
* EGT L 200, 29.8.1977, s. 95. Direktivet senast ändrat genom 2003 års 

anslutningsakt." 

 

Artikel 2 

Åtgärder för funktionshindrade personer 

 

I syfte att föreskriva en säkerhetsnivå som är likvärdig med säkerhetsnivån i detta direktiv skall 

kommissionen senast den …*, på grundval av befintliga internationella standarder och krav i 

nationell lagstiftning, undersöka särskilda förfaranden för att harmonisera kraven när det gäller 

förankringar som endast är avsedda att användas tillsammans med en funktionshindrad persons 

bälte eller andra fasthållningsanordningar enligt artikel 2a i direktiv 77/541/EEG. Vid behov skall 

kommissionen lägga fram utkast till åtgärder. Ändringar av detta direktiv skall antas i enlighet med 

artikel 13 i direktiv 70/156/EEG. 

 

                                                 
*  24 månader efter det datum som avses i artikel 4.2. 
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Artikel 3 

Genomförande 

 

1. Från och med den …* får medlemsstaterna inte, med avseende på förankringar för bilbälten 

som uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv, 

 

a) vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp, 

 

b) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon. 

 

2. Från och med den …** skall medlemsstaterna, med avseende på förankringar för bilbälten 

som inte uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv, för nya typer av 

fordon, 

 

a) inte längre bevilja EG-typgodkännande, 

 

b) vägra att bevilja nationellt typgodkännande. 

 

3. Från och med den …*** skall medlemsstaterna, med avseende på förankringar för bilbälten 

som inte uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv, 

 

a) betrakta de intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon som ogiltiga vid 

tillämpningen av artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG, 

 

                                                 
*  Det datum som avses i artikel 4.2. 
**  Sex månader efter det datum som avses i punkt 1. 
***  18 månader efter det datum som avses i punkt 1. 
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b) vägra registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon, såvida inte bestämmelserna i 

artikel 8.2 i direktiv 70/156/EEG åberopas. 

 

Artikel 4 

Införlivande 

 

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar 

som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den …*. De skall genast underrätta kommissionen 

om detta. 

 

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den …**. 

 

3. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 

hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 

 

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

 

Artikel 5 

Ikraftträdande 

 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning. 

 

                                                 
* Sex månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** Sex månader och en dag efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Artikel 6 

Adressater 

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 

Utfärdad i Bryssel den  

 

 På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

 

________________________ 
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I. Inledning 

 

Det föreslagna direktivet, som kommissionen lade fram den 20 juni 20031, grundar sig på 

art. 95 i EG-fördraget. 

 

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande2 den 10 december 2003. 

 

Europaparlamentet avslutade sin första behandling och avgav sitt yttrande 

den 17 december 20033. 

 

Den 24 januari 2005 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt som återges i dok. 11933/04. 

 

II. Syfte 

 

Syftet med förslaget till direktiv är att ändra rådets direktiv 76/115/EEG av 

den 18 december 1975, senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/38/EG, om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon för att 

införa krav på montering av bälte i andra motorfordon än personbilar. 

Följande två direktiv avser också montering av säkerhetsbälten i fordon: 

 

– Rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974, senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 96/37/EG, om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordons 

säten, 

 

– Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977, senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2000/3/EG, om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och 

fasthållningsanordningar i motorfordon. 

                                                 
1  Dok. 10887/03 ENT 114 CODEC 908 
2  Yttrande EESK 1590/2003. 
3  Dok. 16149/03 CODEC 1827 ENT 231. 
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Kommissionen har föreslagit att dessa tre direktiv ändras samtidigt av tekniska skäl för att 

göra det obligatoriskt att montera bilbälten i alla fordon. Eftersom det slutliga målet med den 

föreslagna åtgärden är att förbättra trafiksäkerheten, bör direktiven antas samtidigt och 

genomföras samma datum. 

 

III. Analys av den gemensamma ståndpunkten enl. dok. 11933/04 

 

1. Allmänt 

 

I den gemensamma ståndpunkten som antogs enhälligt har rådet 

 

– ändrat art. 1 för att göra det möjligt för medlemsstaterna att undanta förankringar 

för bilbälten och fasthållningsanordningar avsedda för funktionshindrade från 

bestämmelserna i detta direktiv, 

– lagt till en ny artikel för att uppmana kommissionen att undersöka särskilda 

förfaranden för att harmonisera kraven när det gäller personer med 

funktionshinder, 

– uppskjutit olika datum för ikraftträdande i artikel 3, 

– avvisat de fyra ändringsförslagen från Europaparlamentet i syfte att införa krav på 

montering av förankringar för ett tvåpunktsbälte för säten som är vända åt sidan i 

turistbussar eftersom rådet delar kommissionens uppfattning i fråga om faran med 

säten som är vända åt sidan i alla slags fordon. 

 

2. Nya inslag i den gemensamma ståndpunkten i förhållande till kommissionens 

förslag 

 

Artikel 1 

 

Punkt 2: 

Kommissionens text har kompletterats genom särskilda bestämmelser när det gäller 

förankringar för bilbälten och fasthållningsanordningar avsedda för funktionshindrade 

för att göra det möjligt att undanta dessa förankringar från de tekniska bestämmelserna i 

direktivet. 
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Artikel 2 

 

En ny artikel har lagts till för att uppmana kommissionen att vid behov lägga fram 

utkast till åtgärder för att harmonisera den nationella lagstiftning som är tillämplig på 

bilbälten och fasthållningsanordningar avsedda för funktionshindrade. 

 

Artikel 3 (f.d. artikel 2) 

 

Samtliga datum när det gäller genomförandet av direktivet har uppskjutits och ersatts av 

rörliga datum som är beroende av den tidpunkt när detta nya direktiv antas. 

 

IV. Slutsats 

 

Den gemensamma ståndpunkten som i stort överensstämmer med kommissionens 

förslag har antagits enhälligt av rådet. De största ändringarna i kommissionens förslag 

gäller det undantag som tillåts för förankringar för bilbälten och 

fasthållningsanordningar avsedda för funktionshindrade samt datumen för direktivets 

införlivande och ikraftträdande som har anpassats. 

 

________________________ 

 



 

 
16187/04 ADD 1  mr/MAS/rf 1 
 DG C I   SV 

 

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 21 januari 2005 (21.1) 
(OR. en) 

Interinstitutionellt ärende: 
2003/0136 (COD)  

16187/04 
ADD 1 
 
 
 

  
ENT 164 
CODEC 1356 

 
ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT 
från: Generalsekretariatet 
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet 
Föreg. dok. nr: 7420/04 ENT 65 CODEC 378 OC 261 
Komm. förslag nr: 10887/03 ENT 114 CODEC 908 
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 

direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
förankring av bilbälten i motorfordon 
− Antagande av den gemensamma ståndpunkten 

 
 

UTTALANDE TILL PROTOKOLLET FRÅN FÖRENADE KUNGARIKET  

 

Förenade kungariket stöder fullt ut de tre förslagen om förbättrad säkerhet i fordon vad avser säten, 

säkerhetsbälten och fästanordningar för säkerhetsbälten och förordar att de införs i praktiken så 

snart som möjligt. 

 

De datum för införlivande som anges i artikel 3 i ändringen till direktiv 74/408/EG och artikel 4 

i ändringarna till direktiven 76/115/EG och 77/541/EG skapar särskilda problem för 

Förenade kungarikets juridiska avdelningar som normalt kräver införlivandeperioder på 

tolv månader från och med ikraftträdandet i stället för sex månader från och med ikraftträdandet 

vilket krävs i dessa förslag. 
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Passagerarsäkerheten i hela Europeiska unionen måste snabbt förbättras och därför vill vi inte 

fördröja genomförandet av dessa särskilda förslag. Vi vill dock påpeka att vi generellt kommer att 

kräva minst tolv månader för att införliva förslag av denna typ. 

 

 

________________________ 
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2003/0136 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 

i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

om 
 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon 

1- ÄRENDETS GÅNG 

Förslaget överlämnat till parlamentet och rådet 
(KOM(2003)362 slutlig – 2003/0136(COD)) den: 

20.6.2003 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 
avgivet den: 

10.12.2003 

Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen 
avgivet den: 

17.12.2003 

  

Gemensam ståndpunkt antagen den: 24.1.2005 

2- SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Förslaget till direktiv ingår i ett paket med tre förslag om att det skall bli obligatoriskt att 
installera bilbälten i alla motorfordon. Åtgärderna följer på antagandet av direktiv 
2003/20/EG om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten. 

I förslaget anges särskilt att man skall installera standardiserade och tillräckligt tåliga 
fästanordningar för montage av bilbälten. 

3- SYNPUNKTER PÅ DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1. Allmänt om den gemensamma ståndpunkten 

Rådets viktigaste ändring av kommissionens förslag rör fästanordningar för bilbälten som är 
särskilt anpassade till funktionshindrade. Eftersom det finns ett brett spektrum av tekniska 
lösningar anser rådet att sådana fästanordningar under en övergångsperiod inte måste uppfylla 
alla tekniska bestämmelser för fästanordningar. 

Rådet är dock medvetet om att de befintliga nationella bestämmelserna på området måste 
harmoniseras, och gav kommissionen i uppdrag att undersöka frågan. 
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Kommissionen kan godta denna ändring. 

3.2. Synpunkter på Europaparlamentets ändringar i den första behandlingen 
Mot bakgrund av den hållning parlamentet intagit beträffande ett eventuellt förbud mot 
sidovända säten i turistbussar (se ärendet 2003/0128(COD)), föreslog parlamentet att 
sidoställda säten, om de inte förbjuds, åtminstone skall förses med fästanordningar för 
tvåpunktsbälten. Rådet godtog inte parlamentets ändringar utan behöll kommissionens förslag 
i oförändrat skick. 

Kommissionen, som vid den första behandlingen sade att den inte ämnade ändra sitt förslag, 
stöder rådets hållning till fullo. 

4- SLUTSATSER 

Kommissionen föreslår att alla motorfordon måste utrustas med bilbälten för att hindra att 
passagerare kastas ur fordonet. För att bilbältena skall ge ett fullgott skydd bör de monteras i 
fästanordningar som är utformade för att tåla påkänningen på bältet vid kollision. 

Rådet godtog samtliga av kommissionens förslag, men beslöt att göra de tekniska 
bestämmelserna mer flexibla när det gäller fästanordningar för bilbälten som används av 
funktionshindrade. Rådet bad kommissionen undersöka frågan närmare. 

Rådet avvisade Europaparlamentets ändringsförslag. 

Sammanfattningsvis stöder kommissionen rådets gemensamma ståndpunkt fullständigt. 




