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                                                       TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2005/40/EB                             2008/EES/73/11 

frá 7. september 2005 

um breytingu á tilskipun rá sins 77/541/EBE um samræmingu laga a ildarríkjanna var andi 
öryggisbelti og a haldsbúna  í vélknúnum ökutækjum (*) 

 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rannsóknir hafa s nt a  notkun öryggisbelta og 
a haldsbúna ar getur stu la  a  verulegri fækkun 
dau sfalla og alvarleika áverka af völdum slysa, jafnvel 

egar um bílveltu er a  ræ a. Festing eirra í öllum 
flokkum ökutækja mun vera mikilvægt skref í á átt a  
koma á auknu umfer aröryggi og ar af lei andi bjarga 
mannslífum. 

2) Ef sett eru öryggisbelti í öll ökutæki mun nást verulegur 
ávinningur fyrir jó félagi . 

3) Í ályktun Evrópu ingsins frá 18. febrúar 1986 um 
sameiginlegar rá stafanir til a  draga úr umfer arslysum 
á vegum sem er hluti af áætlun Bandalagsins um 
umfer aröryggi (3) er lög  áhersla á örfina á ví a  
lögbjó a notkun öryggisbelta fyrir alla far ega, .m.t. 
börn, nema í ökutækjum í almenningssamgöngum. ví 
skal gera greinarmun á almenningsvögnum og ö rum 
ökutækjum hva  var ar skyldubundna ísetningu 
öryggisbelta og/e a a haldsbúna ar. 

4) Samkvæmt tilskipun rá sins 70/156/EBE frá 6. febrúar 
1970 um samræmingu laga a ildarríkjanna um 
ger arvi urkenningu á vélknúnum ökutækjum og 
eftirvögnum eirra (4) hefur ger arvi urkenningarkerfi 
Bandalagsins a eins veri  nota  fyrir öll n  vélknúin 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 255, 30.9.2005, bls. 146. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir 
og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 

Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 4. 
(1) Stjtí . ESB C 80, 30.3.2004, bls. 10. 
(2) Álit Evrópu ingsins frá 17. desember 2003 (Stjtí . ESB C 91 E, 15.4.2004, 

bls. 491), sameiginleg afsta a rá sins frá 24. janúar 2005 (Stjtí . ESB C 111 
E, 11.5.2005, bls. 28), afsta a Evrópu ingsins frá 26. maí 2005 (hefur enn 
ekki veri  birt í Stjórnartí indum ESB). 

(3) Stjtí . EB C 68, 24.3.1986, bls. 35. 
(4) Stjtí . EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/78/EB (Stjtí . ESB L 153, 
30.4.2004, bls. 103). 

  ökutæki í flokki M1 frá 1. janúar 1998. ar af lei andi 
arf einungis a  setja í essi ökutæki öryggisbelti og/e a 

annars konar a haldsbúna  til a  fullnægja ákvæ um 
77/541/EBE (5). 

5) ar til ger arvi urkenningarkerfi Bandalagsins hefur 
veri  r mka  annig a  a  nái til allra flokka ökutækja 
skal krefjast ísetningar öryggisbelta og/e a 
a haldsbúna ar, í águ umfer aröryggis, í ökutækjum í 
ö rum flokkum en M1. 

6) Í tilskipun 76/115/EBE er nú egar kve i  á um öll 
tæknileg ákvæ i og stjórns sluákvæ i er heimila 
ger arvi urkenningu annarra ökutækja en í flokki M1. 

ar af lei andi urfa a ildarríkin ekki a  setja önnur 
ákvæ i. 

7) Frá gildistöku tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 
96/36/EB frá 17. júní 1996 um a lögun a  
tækniframförum á tilskipun rá sins 77/541/EBE 
var andi öryggisbelti og a haldsbúna  í vélknúnum 
ökutækjum (6) hafa nokkur a ildarríki nú egar lögbo i  
ákvæ i hennar var andi tiltekna flokka ökutækja annarra 
en í M1. Framlei endur og birgjar eirra hafa ar af 
lei andi róa  vi eigandi tækni. 

8) Í tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2001/85/EB frá 
20. nóvember 2001 um sérákvæ i fyrir ökutæki sem eru 
ætlu  til far egaflutninga og taka fleiri en átta manns í 
sæti auk ökumanns (7) eru ákvæ i um a  au velda 
hreyfihömlu um, s.s. fötlu u fólki, a gang a  
ökutækjum sem eru ætlu  til far egaflutninga og taka 
fleiri en átta manns í sæti. a  er nau synlegt a  heimila 
a ildarríkjum a  leyfa ísetningu öryggisbelta og/e a 
a haldsbúna ar sem samr mist ekki tækniforskriftum 
tilskipunar 77/541/EBE en er sérstaklega hanna ur í ví 
skyni a  tryggja öryggi hreyfihamla ra í slíkum 
ökutækjum. 

________________  

(5) Stjtí . EB L 220, 29.8.1977, bls. 95. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
a ildarlögunum frá 2003. 

(6) Stjtí . EB L 178, 17.7.1996, bls. 15. 
(7) Stjtí . EB L 42, 13.2.2002, bls. 1. 
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9) Breyta ber tilskipun 77/541/EBE til samræmis vi  a . 

10) ar e  a ildarríkin geta ekki fyllilega ná  markmi i 
essarar tilskipunar, .e. auknu umfer aröryggi me  ví 

a  lögbjó a festingu öryggisbelta í tilteknum flokkum 
ökutækja, ver ur ví markmi i betur ná  á vettvangi 
Bandalagsins vegna ess hve a ger in er umfangsmikil 
og er Bandalaginu heimilt a  sam ykkja rá stafanir í 
samræmi vi  dreifræ isregluna eins og fram kemur í 
5. gr. sáttmálans. Í samræmi vi  me alhófsregluna, eins 
og hún er sett fram í eirri grein, er ekki gengi  lengra en 
nau syn krefur í essari tilskipun til a  ná ví markmi i. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 77/541/EBE 

Tilskipun 77/541/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi grein bætist vi : 

„2. gr. a 

1. A ildarríkjum er heimilt samkvæmt landslögum a  
leyfa ísetningu öryggisbelta e a a haldsbúna ar sem fellur 
ekki undir essa tilskipun, a  ví tilskildu a  búna urinn sé 
ætla ur fötlu um. 

2. A ildarríkjum er einnig heimilt a  undan iggja 
a haldsbúna  sem hanna ur er í samræmi vi  ákvæ i 
VII. vi auka vi  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2001/85/EB frá 20. nóvember 2001 um sérákvæ i fyrir 
ökutæki sem eru ætlu  til far egaflutninga og taka fleiri en 
átta manns í sæti auk ökumanns (*) frá ákvæ um essarar 
tilskipunar. 

3. Kröfurnar í li  3.2.1 í I. vi auka vi  essa tilskipun 
gilda ekki um sætisbelti og a haldsbúna  sem fellur undir 
1. og 2. mgr. 

 

(*) Stjtí . EB L 42, 13.2.2002, bls. 1.“ 

2. Eftirfarandi málsgrein bætist vi  í 9. gr.: 

„Ökutækjum í flokkum M2 og M3 skal skipt í tvo 
undirflokka eins og skilgreint er í 2. li  I. vi auka vi  
tilskipun 2001/85/EB.“ 

3. Ákvæ um I. vi auka er breytt sem hér segir: 

a) ne anmálsgreinin vi  li  3.1 falli brott, 

b) í sta  li ar 3.1.1 komi eftirfarandi: 

„3.1.1. A  frátöldum sætum, sem einungis eru ætlu  til 
notkunar egar ökutæki er kyrrstætt, skulu sæti 
ökutækja sem falla undir flokka M1, M2 
(undirflokkur III e a B), M3 (undirflokkur III 
e a B) og N vera búin öryggisbeltum og/e a 
a haldsbúna i sem fullnægir kröfum essarar 
tilskipunar. 

Heimilt er a  setja öryggisbelti og/e a 
a haldsbúna  í ökutæki í undirflokki I, II e a 
A, sem falla undir flokka M2 e a M3, a  ví 
tilskildu a  búna urinn samr mist kröfum 

essarar tilskipunar.“ 

2. gr. 

Fyrirhuga ar rá stafanir vegna fatla ra 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi sí ar en 20. apríl 2008, sko a 
sérstakar verklagsreglur til a  samræma kröfur um öryggisbelti 
fyrir fatla a, sem byggjast á gildandi al jó legum stö lum og 
innlendum lagaskilyr um, til a  tryggja sambærilegt öryggi og 
fæst me  essari tilskipun. Ef vi  á, skal framkvæmdastjórnin 
leggja fram drög a  rá stöfunum. Sam ykkja skal breytingar á 

essari tilskipun í samræmi vi  13. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 

3. gr. 

Framkvæmd 

1. Frá og me  20. apríl 2006, a  ví er var ar ísetningu 
öryggisbelta og/e a a haldsbúna ar sem er í samræmi vi  
kröfurnar sem eru settar fram í tilskipun 77/541/EBE, eins og 
henni var breytt me  essari tilskipun, skulu a ildarríkin ekki: 

a) synja um EB-ger arvi urkenningu e a innlenda 
ger arvi urkenningu hva  var ar ger  ökutækis, 

b) banna a  n  ökutæki séu skrá , seld, e a tekin í notkun. 



Nr. 73/74  4.12.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

2. Frá og me  20. október 2006, a  ví er var ar ísetningu 
öryggisbelta og/e a a haldsbúna ar sem er ekki í samræmi vi  

ær kröfur sem settar eru fram í tilskipun 77/541/EBE, eins og 
henni er breytt me  essari tilskipun, skulu a ildarríkin a  ví 
er var ar n ja ger  ökutækis: 

a) ekki lengur veita EB-ger arvi urkenningu, 

b) synja um innlenda ger arvi urkenningu. 

3. Frá og me  20. október 2007, a  ví er var ar ísetningu 
öryggisbelta og/e a a haldsbúna ar sem er ekki í samræmi vi  
kröfurnar sem eru settar fram í tilskipun 77/541/EBE, eins og 
henni var breytt me  essari tilskipun, skulu a ildarríkin: 

a) líta á samræmisvottor , sem fylgja n jum ökutækjum, sem 
ógild a  ví er var ar 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 
70/156/EBE,  

b) neita a  skrá megi, selja e a taka í notkun n  ökutæki nema 
unnt sé a  skírskota til ákvæ a 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 
70/156/EBE. 

4. gr. 

Löglei ing 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari fyrir 20. 
apríl 2006. au skulu tilkynna a  framkvæmdastjórninni 

egar í sta . 

2. au skulu beita essum ákvæ um frá 21. apríl 2006. 

3. egar a ildarríkin sam ykkja essar rá stafanir skal vera í 
eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar ær eru birtar opinberlega. A ildarríkin skulu setja 

nánari reglur um slíka tilvísun. 

4. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. 

5. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

6. gr. 

Vi takendur 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 7. september 2005. 
Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE  

forseti. forseti. 

 

 

 

 

 


