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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970
um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (1), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
95/54/EB (2), einkum 2. mgr. 13. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 77/541/EBE frá 28. júní 1977
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi öryggisbelti og
aðhaldsbúnað í vélknúnum ökutækjum (3), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/628/EBE (4),
einkum 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 77/541 er ein sértilskipananna sem fjalla um EBE-
gerðarviðurkenningaraðferðina sem var tekin upp með tilskipun
70/156/EBE. Af því leiðir að ákvæði tilskipunar 70/156/EBE,
sem varða kerfi, íhluta og aðskildar tæknieiningar í ökutækjum,
eiga við um þessa tilskipun.

Vegna tilskipunar 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr.
4. gr., er nauðsynlegt að hverri sértilskipun fylgi upplýsingaskjal,
þar sem fram koma þau atriði í I. viðauka við þá tilskipun sem
skipta máli, ásamt gerðarviðurkenningarvottorði, samkvæmt VI.
viðauka við sömu tilskipun, í því skyni að koma á tölvuskráningu
gerðarviðurkenninga.

Með hliðsjón af tækniframförum er unnt að vernda farþega betur
með því að krefjast ísetningar þriggja punkta belta með
inndráttarbúnaði fyrir ystu aftursæti í vélknúnum ökutækjum í
flokki M

1
.

Setja skal viðvörun við öll farþegasæti með líknarbelg í því skyni
að upplýsa notendur ökutækisins um tilvist líknarbelgsins og af
þeim sökum ætti ekki setja afturvísandi aðhaldsbúnað fyrir barn
í það sæti. Breyta ber þessari tilskipun enn frekar þegar ákjósanleg
skýringarmynd, sem nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar, hefur verið
hönnuð.

Hægt er að bæta varnir farþega gegn því að kastast út við slys
með því að krefjast þverbelta með inndráttarbúnaði í öllum sætum
sem vísa fram eða aftur í vélknúnum ökutækjum í flokki M

2
 og

M
3
, og þverbelta og skábelta í tilteknum ökutækjum í flokki M

2
,

(að frátöldum þeim ökutækjum sem eru hönnuð fyrir akstur í
þéttbýli með standandi farþega), eins og mælt er fyrir um í
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/628/EBE.

Gildistaka breytingar við þessa tilskipun í þá veru að krefjast
skuli slíkra sætisbelta í ökutækjum í flokki M

2
 og M

3
, veltur á

aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/115/EBE (5),
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 90/629/EBE (6), um
festingar öryggisbelta og tilskipun ráðsins 74/408/EBE (7) um
styrkleika sæta.

Bæta verður varnir farþega, einkum í aftari miðsætum í bifreiðum,
gegn því að kastast fram eða út við slys og því ætti að gera frekari
breytingar á tilskipuninni í þessu skyni.

Gildi ráðstafana í þessari tilskipun, sem eiga að bæta vernd farþega
í hópferðabifreiðum og strætisvögnum, ræðst af notkun
öryggisbeltanna sem mælt er fyrir um. Bæta þarf við þessa
tilskipun breytingu á tilskipun ráðsins 91/671/EBE (8) um notkun
öryggisbelta.

Vísað er til tilskipunar ráðsins 74/60/EBE (9), eins og henni var
síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
78/632/EBE (10), varðandi innréttingar vélknúinna ökutækja.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar um
aðlögun tilskipana að tækniframförum sem komið var á fót með
tilskipun 70/156/EBE.

(5) Stjtíð. EB nr. L 24, 30. 1. 1976, bls. 6.

(6) Stjtíð. EB nr. L 341, 6. 12. 1990, bls. 14.

(7) Stjtíð. EB nr. L 221, 12. 8. 1974, bls. 1.

(8) Stjtíð. EB nr. L 373, 31. 12. 1991, bls. 26.

(9) Stjtíð. EB nr. L 38, 11. 2. 1974, bls. 2.

(10) Stjtíð. EB nr. L 206, 29. 7. 1978, bls. 26.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/36/EB

frá 17. júní 1996

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/541/EBE um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi öryggisbelti og aðhaldsbúnað í

vélknúnum ökutækjum(*)

(Texti sem varðar EES)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 178, 17. 7. 1996, bls. 15, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 266, 8. 11. 1995, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 220, 29. 8. 1977, bls. 95.

(4) Stjtíð. EB nr. L 341, 6. 12. 1990, bls. 1.
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 77/541/EBE:

1. - Orðin ,,..., eða viðurkennds fulltrúa hans,...“ í fyrstu
málsgrein 2. gr. falli brott.

- Eftirfarandi komi í stað 4. gr.:

,,4. gr.

Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu tilkynna hvert
öðru, samkvæmt þeirri aðferð sem er tilgreind í 6. mgr.
4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, um sérhverja gerð
öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar sem hefur fengið eða
verið synjað um viðurkenningu eða hún afturkölluð.“

- Í stað ,,I. viðauka“ í 9. gr. komi ,,II. viðauka A“.

2. Skrá yfir viðauka skal bætt við og viðaukum við tilskipun
77/541/EBE er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
tilskipun.

3. Í stað hugtaksins, sem var áður notað á öðrum tungumálum
fyrir ,,gerðarviðurkenningu“, kemur nýtt hugtak.

2. gr.

1. Frá og með 1. janúar 1997 er aðildarríkjum óheimilt, af
ástæðum er varða öryggisbelti og aðhaldsbúnað:

- að synja um EBE-gerðarviðurkenningu eða innlenda
gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúins ökutækis, öryggis-
beltis eða aðhaldsbúnaðar eða

- að banna að ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun
eða öryggisbelti eða aðhaldsbúnaður seldur eða tekinn í
notkun,

ef öryggisbelti og aðhaldsbúnaður eru í samræmi við kröfur
tilskipunar 77/541/EBE, eins og henni er breytt með þessari
tilskipun.

2. Frá og með 1. október 1999, að því er varðar ökutæki í
flokki M

2
, sem vega 3 500 kg eða minna, og frá og með 1. október

1997, að því er varðar öll önnur ökutæki, með fyrirvara um ákvæði
5. mgr.:

- skulu aðildarríkin hætta að gefa út EB-gerðarviðurkenningu,

- er aðildarríkjunum heimilt að synja um innlenda
gerðarviðurkenningu,

fyrir gerð ökutækis, af ástæðum er varða öryggisbelti og
aðhaldsbúnað, og fyrir gerð öryggisbeltis eða aðhaldsbúnaðar ef
kröfum tilskipunar 77/541/EBE, eins og henni var síðast breytt
með þessari tilskipun, er ekki fullnægt.

3.1. Frá og með 1. október 2001, að því er varðar ökutæki í
flokki M

2
 með 3 500 kg hámarksmassa, og frá 1. október

1999, að því er varðar öll önnur ökutæki í flokki M, með
fyrirvara um ákvæði 5. mgr.:

- skulu aðildarríkin líta svo á að samræmisvottorð, sem
fylgja nýjum ökutækjum samkvæmt ákvæðum
tilskipunar 70/156/EBE, gildi ekki lengur að því er
varðar 1. mgr. 7. gr. þeirrar tilskipunar, og

- mega aðildarríkin neita að skrá, selja og taka í notkun
ný ökutæki, sem ekki fylgir samræmisvottorð í
samræmi við tilskipun 70/156/EBE, og

- mega aðildarríkin neita að selja og taka í notkun ný
öryggisbelti og aðhaldsbúnað,

af ástæðum er varða öryggisbelti og aðhaldsbúnað, ef kröfum
tilskipunar 77/541/EBE, eins og henni var breytt með þessari
tilskipun, hefur ekki verið fullnægt.

3.2. Frá og með 1. október 1999 gilda þær kröfur tilskipunar
77/541/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun,
sem varða öryggisbelti og aðhaldsbúnað sem íhluta, að því
er tekur til 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

4. Að því er varðar varahluti skulu aðildarríkin, þrátt fyrir
ákvæði 2. mgr. og málsgreinar 3.2 hér að framan, veita áfram
gerðarviðurkenningu fyrir öryggisbelti og aðhaldsbúnað í samræmi
við fyrri gerðir tilskipunar 77/541/EBE, að því tilskildu að slík
öryggisbelti og aðhaldsbúnaður:

- verði fest á ökutæki sem þegar eru í notkun, og

- séu í samræmi við kröfur þeirrar tilskipunar sem voru í gildi
þegar ökutækin voru skráð í fyrsta sinn.

5. Þrátt fyrir 2. mgr. og málsgrein 3.1 hér að framan skulu
ákvæði þessara málsgreina gilda frá 1. janúar 1997 að því er
varðar viðvörunarmerki um líknarbelgi í samræmi við lið 3.1.11 í
I. viðauka.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 31.
desember 1996. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða fylgja þeim slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.
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3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 17. júní 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Eftirfarandi skrá yfir viðauka bætist við:

SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. VIÐAUKI: Gildissvið, skilgreiningar, EBE-gerðarviðurkenning íhluta og kröfur um ísetningu

II. VIÐAUKI: Gerðarviðurkenningarskjöl

1. viðbætir Upplýsingaskjal (íhluti)

2. viðbætir Upplýsingaskjal (ökutæki)

3. viðbætir Gerðarviðurkenningarvottorð (íhluti)

4. viðbætir Gerðarviðurkenningarvottorð (ökutæki)

III. VIÐAUKI: EBE-gerðarviðurkenningarmerki íhluta

IV. VIÐAUKI: Dæmi um tæki til að prófa endingu inndráttarbúnaðar

V. VIÐAUKI: Dæmi um tæki til að prófa neyðarlæsingu inndráttarbúnaðar

VI. VIÐAUKI: Dæmi um tæki til að prófa rykvörn inndráttarbúnaðar

VII. VIÐAUKI: Lýsing á vagni, sæti, festingum og stöðvunarbúnaði

VIII. VIÐAUKI: Lýsing á mannslíkani

IX. VIÐAUKI: Lýsing á ferli hraðaminnkunar vagns

X. VIÐAUKI: Notkunarleiðbeiningar

XI. VIÐAUKI: Prófun á tvöfaldri lássylgju

XII. VIÐAUKI: Slit- og hlaupprófanir

XIII. VIÐAUKI: Tæringarprófun

XIV. VIÐAUKI: Tímaröð prófana

XV. VIÐAUKI: Ísetning öryggisbeltis ásamt gerð belta og gerð inndráttarbúnaðar

XVI. VIÐAUKI: Samræmi í framleiðslu
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Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka:

- Liður 0 verði svohljóðandi:

,,0. Gildissvið

Þessi tilskipun gildir um öryggisbelti og aðhaldsbúnað sem er hannaður með það
fyrir augum að hann verði settur í ökutæki, sem samrýmast skilgreiningunni í 9. gr.,
ætlaður til notkunar sér, þ.e. sem stakur búnaður fyrir fullvaxið fólk í sætum sem
snúa fram eða aftur.“

- Svohljóðandi fimm nýir liðir bætast við á eftir lið 1.22:

,,1.23. ,,Viðmiðunarsvæði“ er svæðið milli tveggja lóðréttra lengdarplana sem eru samhverf
miðað við punktinn H og 400 mm á milli þeirra og markast af snúningi höfuðlíkans,
sem er lýst í II. viðauka tilskipunar 74/60/EBE, úr lóðréttri stöðu í lárétta. Líkanið
skal vera í þeirri stöðu sem er lýst í þeim viðauka og ekki vera lengra en 840 mm.

1.24. ,,Líknarbelgur“ er búnaður til viðbótar öryggisbeltum og aðhaldsbúnaði í aflknúnum
ökutækjum, þ.e. kerfi sem skýtur sjálfkrafa út mjúkum þrýstiloftsfylltum belg til
að draga úr þeim áhrifum sem snerting eins eða fleiri líkamshluta ökumanns eða
farþega ökutækisins við innréttingar í farþegarými getur haft ef ökutækið lendir í
hörðum árekstri.

1.25. ,,Líknarbelgur fyrir farþega“ er líknarbelgur sem á að vernda einn eða fleiri farþega,
sem sitja í öðrum sætum en ökumannssæti, við árekstur að framan.

1.26. ,,Aðhaldsbúnaður fyrir börn“ er samsetning íhluta sem geta verið ólar eða sveigjanlegir
hlutar með lássylgju, beltisstillingum og festingum og í sumum tilvikum einnig stóll
og/eða högghlíf, sem unnt er að festa í vélknúið ökutæki. Hann er einnig hannaður til
að draga úr hættu á meiðslum þess sem hann notar við árekstur, eða þegar mjög
snögglega er dregið úr hraða ökutækis, með því að takmarka möguleika á því að sá er
notar búnaðinn hreyfist úr stað.

1.27. ,,Afturvísandi“ merkir að snúið er í gagnstæða átt við þá sem ökutækið hreyfist
venjulega í.“

- Liðir 1.8.4.1 og 1.8.4.2 verði svohljóðandi:

,,1.8.4.1. Dregur úr ferð ökutækisins (einfalt næmi).

1.8.4.2. Samsetning eftirfarandi þátta: dregur úr ferð ökutækis, átak kemur á ólina eða með
öðrum sjálfvirkum hætti (margfalt næmi).“

- Liður 2.1.1 verði svohljóðandi:

,,2.1.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu fyrir gerð
öryggisbeltis samkvæmt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

Framleiðandi, eða framleiðandi ökutækisins sem búnaðurinn fer í, skal leggja fram
umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu fyrir gerð aðhaldsbúnaðar samkvæmt 4. mgr.
3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.“

- Liður 2.1.2 verði svohljóðandi:

,,2.1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti við II. viðauka. Láta ber
tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi
sýnishorn í té:“
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- Liður 2.1.2.1 falli niður.

- Liðir 2.1.2.2, 2.1.2.3 og 2.1.2.4 verði að liðum 2.1.2.1, 2.1.2.2 og 2.1.2.3, eftir því sem við á.

- Liður 2.1.3 verði svohljóðandi:

,,2.1.3. Umsækjandi skal leggja fram tvö sýnishorn af aðhaldsbúnaði hjá tækniþjónustunni
sem sér um viðurkenningarprófanir á slíkum búnaði. Þetta gætu verið tvö sýnishorn
af beltum sem um getur í lið 2.1.2.1 og, að vali framleiðanda, annaðhvort ökutæki
sem er dæmigert fyrir gerð ökutækis sem viðurkenna á eða sá hluti eða þeir hlutar
sem tækniþjónustan telur nauðsynlegt að prófa.“

- Svohljóðandi nýr liður bætist við á eftir lið 2.4.1.4:

,,2.4.1.5. Bannað er að nota efni, sem hafa eiginleika pólíamíðs 6 með tilliti til uppsöfnunar
vatns, í alla vélræna hluta ef líklegt má telja að það hafi óæskileg áhrif á vinnslu
þeirra.“

- Við lok liðar 2.4.5.2.1 bætist eftirfarandi:

,,Einungis forskriftir um hraðaminnkun ökutækisins gilda að því er varðar einfalt
næmi samkvæmt lið 1.8.4.1.“

- Við lok liðar 2.4.5.2.1.5 bætist eftirfarandi:

,,Þó þarf ekki að uppfylla þessa kröfu ef inndráttarbúnaður hefur margfalt næmi, að
því tilskildu að einungis eitt stakt næmi sé háð utanaðkomandi merki eða orkugjafa
og að ökumaður fái boð um bilun merkisins eða orkugjafans með ljós- og/eða
hljóðmerki.“

- Liður 2.4.5.2.2 verði svohljóðandi:

,,2.4.5.2.2. þegar inndráttarbúnaður með neyðarlæsingu og margföldu næmi, þar á meðal
ólarnæmi, er prófaður í samræmi við lið 2.7.7.2 skal hann vera í samræmi við
tilgreindar kröfur og læsast þegar hraðaaukning ólar, mæld í útdráttarstefnu, er 2,0
G hið minnsta.“

- Svohljóðandi nýr liður bætist við á eftir lið 2.6.1.4.2:

,,2.6.1.5. Þó geta færslur, að því er varðar aðhaldsbúnað, verið meiri en tilgreint er í lið
2.6.1.3.2 ef undanþágan, sem kveðið er á um í lið 5.5.4 í I. viðauka við tilskipun 76/
115/EBE, á við um efri festingar sætisins. Upplýsingar um aðhaldsbúnaðinn sem
um ræðir skulu fylgja með í viðbót við gerðarviðurkenningarvottorðið sem um getur
í 3. og 4. viðbæti við II. viðauka.“

- Í lið 2.7.3: komi ,,2.1.2.2“ í stað ,,2.1.2.4“.

- Liður 2.7.10 (Prófunarskýrsla), sem fékk ekki nýtt númer í tilskipun 90/628/EBE, verði að lið
2.7.11.

- Síðasti málsliður í lið 2.7.11 verði svohljóðandi:

,,Ef mannslíkanið færist lengra fram en mælt er fyrir um í lið 2.6.1.3.2 skal þess
getið í skýrslunni hvort kröfur liðar 2.6.1.4.1 hafi verið uppfylltar.“

- Liður 2.8.3 verði svohljóðandi:

,,2.8.3. Almennt ber að gera ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við
ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.“
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- Liður 2.8.3.1 verði svohljóðandi:

,,2.8.3.1. Mælt er fyrir um sérákvæði, sem fjalla ítarlega um þær prófanir sem gera skal og
hversu oft, í XVI. viðauka við þessa tilskipun.“

- Liðir 2.8.3.2 til 2.8.4.5 falli niður.

- Liður 3.1.1 verði svohljóðandi:

,,3.1.1. Að frátöldum fellisætum (eins og þau eru skilgreind í tilskipun 76/115/EBE) og
sætum sem eru einungis ætluð til notkunar þegar ökutæki er kyrrstætt, skulu sætin
í ökutækjum, sem falla undir 9. gr. í flokkum M og N (nema þau ökutæki í flokki M

2

og M
3 
sem eru bæði hönnuð fyrir akstur í þéttbýli og standandi farþega), vera búin

öryggisbeltum eða aðhaldsbúnaði sem fullnægir kröfum þessarar tilskipunar.“

- Liður 3.1.3 verði svohljóðandi:

,,3.1.3. Þó er heimilt... að setja upp þverbelti af gerð Br4m... “ (,,B, Br3 eða“ falli niður).“

- Svohljóðandi fjórum nýjum liðum er bætt við á eftir lið 3.1.9:

,,3.1.10. Á hverju sæti í XV. viðauka, sem er merkt með tákninu , skulu vera þriggja punkta
belti af þeirri gerð sem er tilgreind í XV. viðauka, nema eitt af eftirfarandi skilyrðum
sé uppfyllt:

- að beint fyrir framan sé sæti eða aðrir hlutar ökutækisins sem fullnægja
ákvæðum liðar 3.5 í 1. viðbæti við III. viðauka við tilskipun 74/408/EBE,

- að enginn hluti ökutækisins sé á viðmiðunarsvæðinu, eða geti verið þar, þegar
ökutækið er á hreyfingu, eða

- að hlutar ökutækisins, sem eru á téðu viðmiðunarsvæði, séu í samræmi við
kröfur um orkugleypni sem mælt er fyrir um í 6. viðbæti við III. viðauka við
tilskipun 74/408/EBE

en í því tilviki er heimilt að hafa tveggja punkta belti af þeirri gerð sem er tilgreind í
XV. viðauka.“

3.1.11. Setja skal við sæti með líknarbelg viðvörun um notkun afturvísandi aðhaldsbúnaðar
fyrir barn, nema eins og kveðið er á um í lið 3.1.12. Viðvörunarmerkið skal vera í
formi skýringarmyndar, skýringartexti má fylgja, og vera varanlega fest og þannig
staðsett að það sé vel sýnilegt þeim sem hyggst setja afturvísandi aðhaldsbúnað
fyrir barn á sætið. Dæmi um hugsanlega hönnun á skýringarmynd er sýnd í mynd 1.
Ef viðvörunin er ekki sýnileg þegar hurðinni er lokað skal varanleg tilvísun ætíð vera
sýnileg.

Mynd 1

(Dæmi um skýringarmynd)
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3.1.12. Kröfurnar í lið 3.1.11 gilda ekki ef í ökutækinu er búnaður sem skynjar sjálfvirkt að
afturvísandi aðhaldsbúnaðar fyrir barn er til staðar og tryggir að líknarbelgurinn
þenjist ekki út eftir ísetningu slíks aðhaldsbúnaðar fyrir barn.

3.1.13. Að því er varðar sæti, sem er hægt að snúa eða færa í aðra stöðu þegar ökutækið er
kyrrstætt, gilda kröfur liðar 3.1.1 einungis að því er varðar þá stöðu sem miðast við
eðlilega notkun við akstur ökutækisins á vegi, í samræmi við þessa tilskipun. Setja
skal athugasemd um þetta í upplýsingaskjalið.“

- Svohljóðandi nýjum lið er bætt við á eftir lið 3.2.2.4:

,,3.2.2.5. Tækniþjónustan skal staðfesta

- að hugsanlegur slaki á beltinu komi ekki í veg fyrir rétta ísetningu aðhaldsbúnaðar
fyrir barn sem framleiðandi hefur mælt með, og

- að ytra tog á skáhluta beltisins valdi að minnsta kosti 50 N togi á þann hluta
þess sem liggur þversum, að því er varðar þriggja punkta belti,

þegar lástungan er í lássylgjunni og enginn er í sætinu.“

- Svohljóðandi þremur nýjum liðum er bætt við:

,,4. Umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu ökutækis á ísetningu öryggisbelta
og aðhaldsbúnaðar

4.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um viðurkenningu fyrir gerð ökutækis með
hliðsjón af ísetningu öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar samkvæmt 4. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.

4.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 2. viðbæti við II. viðauka.

4.3. Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, í té
ökutæki sem er dæmigert fyrir gerðina sem á að viðurkenna.

5. Veiting EBE-gerðarviðurkenningar

5.1. EBE-gerðarviðurkenning skal veitt samkvæmt 3. og 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/
EBE ef viðeigandi kröfum er fullnægt.

5.2. Fyrirmynd að EBE-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í:

5.2.1. 3. viðbæti II. viðauka vegna umsókna sem um getur í lið 2.1;

5.2.2. 4. viðbæti II. viðauka vegna umsókna sem um getur í lið 4.

5.3. Allar viðurkenndar gerðir öryggisbelta eða aðhaldsbúnaðar og ökutækis skulu fá
viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð öryggisbelta eða aðhaldsbúnaðar
eða annarri gerð ökutækis sama númeri.

6. Breytingar á gerð og á viðurkenningu

6.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð ökutækis
eða gerð öryggisbeltis eða aðhaldsbúnaðar sem er viðurkennd samkvæmt þessari
tilskipun.“
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Eftirfarandi II. viðauki kemur í stað II. viðauka:

,,II. VIÐAUKI

GERÐARVIÐURKENNINGARSKJÖL

1. viðbætir

Upplýsingaskjal nr. ...
sem fjallar um EBE-gerðarviðurkenningu íhluta með tilliti til öryggisbelta og

aðhaldsbúnaðar (tilskipun 77/541/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 96/36/EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar í A4 stærð eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir,
ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um
hvernig hún vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: . ..................................................................................

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:...........................................................................................

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EBE-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluta og
aðskildar tæknieiningar: .............................................................................................................

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ............................................................

1. Skrá yfir ökutæki (eitt eða fleiri) sem setja á búnaðinn í [ef við á]

2. Lýsing á búnaðinum

2.1. Öryggisbelti

2.1.1. Gerð öryggisbeltis (tveggja punkta belti, þriggja punkta belti, fast, sjálfvirkt):

2.1.2. Upplýsingar um belti (efni, vefnaður, mál og litur):

2.1.3. Gerð inndráttarbúnaðar (merking samkvæmt lið 1.1.3.2.2 í III. viðauka við tilskipun
77/541/EBE):

2.1.3.1. Upplýsingar um aðra virkni, ef við á:

2.1.4. Teikningar af stífum hlutum (samkvæmt lið 1.2.1 í I. viðauka við tilskipun 77/541/EBE):

2.1.5. Skýringarmynd af sætisbeltasamstæðunni með upplýsingum um stífa hluta og staðsetningu
þeirra:

2.1.6. Leiðbeiningar um festingu er sýna meðal annars ísetningu inndráttarbúnaðar og skynjunarbúnaðar
sem honum fylgir:

2.1.7. Ef búnaður til að stilla beltahæð er til staðar skal tilgreina hvort hann telst vera hluti beltisins:
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2.1.8. Ef notaður er strekkibúnaður skal fylgja með nákvæm tæknilýsing á gerð hans og virkni, ásamt
skynjunarbúnaði, er lýsir með hvaða aðferð hann er virkjaður og nauðsynlegum aðferðum til
koma í veg fyrir að hann verði gangsettur af vangá:

2.2. Aðhaldsbúnaður

Til viðbótar þeim upplýsingum sem krafist er í lið 2.1 hér að framan:

2.2.1. Teikningar af viðeigandi hlutum af burðarvirki ökutækisins og styrkingum sætisfestinga:

2.2.2. Teikningar af sætinu, er sýna sætisgrindina, stillibúnað og festingaríhluta, ásamt upplýsingum
um það efni sem er notað:

2.2.3. Teikning eða ljósmynd af aðhaldsbúnaði eins og hann er settur upp:

Dagsetning, skrá

2. viðbætir

Upplýsingaskjal nr. ...
samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE(*) sem fjallar um EBE-

gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar (tilskipun
77/541/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar í A4 stærð eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir,
ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um
hvernig hún vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: ....................................................................................
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b): ..............................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: .........................................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur (c): .................................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:...........................................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ............................................................

1. Almennir smíðaeiginleikar ökutækisins

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: ...............................................................

9. Yfirbygging

9.10.3. Sæti

9.10.3.1. Fjöldi: ...................................................................................................................................

9.10.3.2. Staðsetning og fyrirkomulag: ...............................................................................................

9.10.3.2.1. Staða sætis, einungis til notkunar þegar ökutækið er kyrrstætt: .........................................

(*) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun
70/156/EBE.Liðum sem varða ekki þessa tilskipun er sleppt.
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9.10.3.4. Eiginleikar: lýsing á og teikning af(¹)

9.10.3.4.1. sætum og festingum þeirra: ..................................................................................................

9.10.3.4.2. stillibúnaði: ..........................................................................................................................

9.10.3.4.3. færslubúnaði og læsingabúnaði: ...........................................................................................

9.10.3.4.4. festingum sætisbelta, séu þær hluti af sætisgrind: ...............................................................

9.12. Öryggisbelti og/eða annar aðhaldsbúnaður

9.12.1 Fjöldi og staðsetning öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar og sæti sem hægt er að festa
þau á: ...................................................................................................................................

Heilt EBE-gerðar- Afbrigði Hæðarstillingar-
viðurkenn-  (ef við á) búnaður
ingarmerki fyrir belti

(já/nei/valkvætt)

Fyrsta sætaröð R

C

L

Önnur sætaröð (²) R

C

L

(R = hægra sæti, C = miðsæti, L = vinstra sæti)

9.12.2. Tegund og staðsetning viðbótaraðhaldsbúnaðar (já/nei/valkvætt):

Líknarbelgur Líknarbelgur Spennibúnaður
að framan við hlið fyrir belti

Fyrsta sætaröð R

C

L

Önnur sætaröð (²) R

C

L

(R = hægra sæti, C = miðsæti, L = vinstra sæti)

9.12.3. Fjöldi og staðsetning festinga fyrir öryggisbelti og sönnun á að farið sé að tilskipun
76/115/EBE (þ.e. EBE-gerðarviðurkenningarnúmer eða prófunarskýrsla):

Dagsetning, skrá

(¹) Setja má gerðarviðurkenningarnúmer í stað upplýsinganna sem eru gefnar samkvæmt lið 9. 10. 3.4, ef það liggur fyrir.
Ef það liggur ekki fyrir skal festa viðkomandi prófunarskýrslu eins og tilgreint er í tilskipun 74/408/EBE.

(²) Hægt er að stækka töfluna ef í ökutæki eru fleiri en tvær sætaraðir eða fleiri sæti en þrjú á þverveginn.
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3. viðbætir

FYRIRMYND

(Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

VOTTORÐ UM EBE-GERÐARVIÐURKENNINGU

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

- gerðarviðurkenningu(1)

- rýmkun gerðarviðurkenningar(1)

- synjun gerðarviðurkenningar(1)

- afturköllun gerðarviðurkenningar(1)

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar(1) með hliðsjón af tilskipun ...../...../EBE, eins og henni
var síðast breytt með tilskipun ...../...../EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer:..................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun: .............................................................................................................................

I. HLUTI

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðandans): ....................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .....................................................................................
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(1)(2): ...................

...................................................................................................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: ..........................................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur(1)(3): ...............................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:............................................................................................
0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EBE-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluta og

aðskildar tæknieiningar: ..............................................................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .............................................................

II. HLUTI

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á) (sjá viðbót): .....................................................................
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ....................................................................................
3. Dagsetning prófunarskýrslu: ......................................................................................................
4. Númer prófunarskýrslu: ............................................................................................................
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sjá viðbót)
6. Staður: ........................................................................................................................................
7. Dagsetning:.................................................................................................................................
8. Undirskrift: ................................................................................................................................
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en

það má fá afhent sé þess óskað.

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.

(²) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

(³) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót við EBE-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

varðandi gerðarviðurkenningu íhluta öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar með hliðsjón af
tilskipun 77/541/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB

1. Viðbótarupplýsingar

1.1. Tilhögun:....................................................................................................................................

(nota skal tákn og merki sem eru gefin upp í liðum 1.3 og 1.4 í III. viðauka; ef við á, skal tilgreina
viðbótaratriði svo sem hæðarstillingarbúnað, spennibúnað o.s.frv.)

1.2. Ökutæki sem búnaðurinn er hannaður fyrir: ..............................................................................

1.3. Sá staður á ökutækjunum sem setja á búnaðinn á: .....................................................................

5. Athugasemdir: ............................................................................................................................
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4. viðbætir

FYRIRMYND

(Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

VOTTORÐ UM EBE-GERÐARVIÐURKENNINGU

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

- gerðarviðurkenningu(1)

- rýmkun gerðarviðurkenningar(1)

- synjun gerðarviðurkenningar(1)

- afturköllun gerðarviðurkenningar(1)

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar(1) með hliðsjón af tilskipun ...../...../EBE, eins og henni
var síðast breytt með tilskipun ...../...../EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer:..................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun: .............................................................................................................................

I. HLUTI

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðandans): ....................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .....................................................................................
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(1)(2): ...................

...................................................................................................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: ..........................................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur(1)(3): ...............................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:............................................................................................
0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EBE-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluta og

aðskildar tæknieiningar: ..............................................................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .............................................................

II. HLUTI

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á) (sjá viðbót): .....................................................................
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ....................................................................................
3. Dagsetning prófunarskýrslu: ......................................................................................................
4. Númer prófunarskýrslu: ............................................................................................................
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sjá viðbót)
6. Staður: ........................................................................................................................................
7. Dagsetning:.................................................................................................................................
8. Undirskrift: ................................................................................................................................
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en

það má fá afhent sé þess óskað.

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.

(²) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

(³) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót við EBE-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

varðandi gerðarviðurkenningu ökutækis með hliðsjón af tilskipun 77/541/EBE, eins og henni
var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB

1. Viðbótarupplýsingar

1.1. Heiti þeirra öryggisbelta eða aðhaldsbúnaðar sem heimilt er að festa í ökutækið

1.1.1. Tegund:......................................................................................................................................

1.1.2. Gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ............................................................................................

1.1.3. Staðsetning á ökutækinu: ..........................................................................................................

1.2. Festingar öryggisbeltis: .............................................................................................................

1.2.1. Gerðarviðurkenningarnúmer:.....................................................................................................

1.3. Sæti

1.3.1. Gerðarviðurkenningarnúmer, ef það er til: ................................................................................

5. Athugasemdir: ........................................................................................................................  “

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á III. viðauka:

- Liður 1.1.2 verði svohljóðandi:

,,1.1.2. nálægt rétthyrningnum er sett ,,grunnviðurkenningarnúmer“ sem er í 4. hluta
gerðarviðurkenningarnúmersins er um getur í VII. viðauka við tilskipun 70/156/
EBE og þar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer síðustu
meiriháttar tæknibreytingar á tilskipun 77/541/EBE þann dag sem gerðarviðurkenning
var veitt. Í þessari tilskipun er raðnúmerið 04.“

- Liður 2: í stað ,,2439“ í skýringarmyndunum fjórum komi ,,04 2439“.

- Í lið 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4 komi ,,samkvæmt þessari tilskipun (04) undir grunnviðurkenningarnúmerinu
2439“ í stað ,,undir númerinu 2439“.

- Svohljóðandi breytingar eru gerðar á athugasemd í lok III. viðauka:

grunnviðurkenningarnúmerið og táknið (táknin) skulu sett nálægt rétthyrningnum.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XV. viðauka (sjá tilskipun 90/628/EBE):

Svohljóðandi breytingar eru gerðar á töflunni og skýringum við hana:
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,,XV. VIÐAUKI

Tafla sem sýnir lágmarkskröfur vegna öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar

Sæti sem vísa fram

Ökutækja- Hliðarsæti Miðsæti Sæti sem
flokkur  vísa aftur

A: þriggja punkta belti (þverbelti og skábelti)

B: tveggja punkta belti (þverbelti)

r: inndráttarbúnaður

m: inndráttarbúnaður með neyðarlæsingu og margföldu næmi

3: inndráttarbúnaður með sjálfvirkri læsingu

4: inndráttarbúnaður með neyðarlæsingu

N: hærri viðbragðsskil (sjá 1.8.3 - 1.8.5 í 1. viðauka)

Aths: Heimilt er að nota belti af gerðinni S í stað belta af gerðum A eða B í öllum tilvikum, að því tilskildu að festingar sem uppfylla skilyrði tilskipunar 76/115/EBE séu notuð.“

M
1

M
2
 £ 3,5 tonn

M
2
 > 3,5 tonn

M
3

N
1

N
2

N
3

Framsæti

Ar4m

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eða Ar4m,
Ar4Nm z
Sjá § 3.1.10 að því er varðar
skilyrði um hvenær nota má
þverbelti
Ar4m, Ar4Nm

B, Br3, Br4m, eða A, Ar4m,
Ar4Nm*
§ 3.1.7: Nota má þverbelti ef rúðan
er utan viðmiðunarsvæðis og fyrir
ökumannssæti.

Önnur sæti en framsæti

Ar4m, Br4m ¤
§ 3.1.3: Nota má þverbelti ef sætið
er í gangvegi
Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eða Ar4m,
Ar4Nm z
Sjá § 3.1.10 að því er varðar
skilyrði um hvenær nota má
þverbelti
B, Br3, Br4m, Br4Nm eða ekkert
#
§3.1.8 og 9: Nota skal þverbelti í
lítt vörðum sætum.
B, Br3, Br4m, Br4Nm eða ekkert
#
§3.1.8 og 9: Nota skal þverbelti í
lítt vörðum sætum.

Framsæti

B, Br3, Br4m eða A, Ar4m*
§ 3.1.7: Nota má þverbelti ef rúðan er
utan svæðis
Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eða Ar4m, Ar4Nm
z

Sjá § 3.1.10 að því er varðar skilyrði
um hvenær nota má þverbelti

B, Br3, Br4m, Br4Nm eða A, Ar4m,
Ar4Nm*
§ 3.1.7: Nota má þverbelti ef rúðan er
utan svæðis.
B, Br3, Br4m, Br4Nm eða A, Ar4m,
Ar4Nm*
§ 3.1.7: Nota má þverbelti ef rúðan er
utan svæðis.

Önnur sæti en framsæti

B, Br3, Br4m

Ar4m,  Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eða Ar4m,
Ar4Nm z
Sjá § 3.1.10 að því er varðar skilyrði
um hvenær nota má þverbelti

B, Br3, Br4m, Br4Nm eða ekkert #

§ 3.1.8 og 9: Nota skal þverbelti í
lítt vörðum sætum.
B, Br3, Br4m, Br4Nm eða ekkert #

§ 3.1.8 og 9: Nota skal þverbelti í
lítt vörðum sætum.

B, Br3, Br4m

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

Ekkert

Ekkert


