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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegod-
kjenning av motorvogner og deres tilhengere(1 ), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 95/54/EF(2), særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 77/541/EØF av 28. juni 1977
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bilbelter og
sikringsutstyr i motorvogner(3 ), sist endret ved kommisjons-
direktiv 90/628/EØF(4), særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 77/541/EØF er et av særdirektivene i henhold til den
EØF-typegodkjenningsrutine som ble innført ved direktiv
70/156/EØF. De bestemmelser om kjøretøysystemer, deler og
tekniske enheter som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF, får derfor
anvendelse på dette direktiv.

Direktiv 70/156/EØF, særlig artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3,
inneholder krav om at det til hvert særdirektiv skal være vedlagt
et opplysningsdokument som omfatter de relevante numre i
vedlegg I til nevnte direktiv, og dessuten et typegodkjennings-
dokument basert på vedlegg VI til direktivet, slik at typegod-
kjenningen kan databehandles.

På bakgrunn av den tekniske utvikling er det mulig å bedre
beskyttelsen for passasjerene ved å kreve at det installeres
trepunkstbelter med strammere for de ytre sitteplassene bak i
motorvogner i gruppe M

1
.

Alle sitteplasser for passasjerer der det er montert kollisjonsputer,
bør være forsynt med advarselstekster som opplyser brukerne
av kjøretøyet om at kollisjonsputer er installert, og at det derfor
ikke må installeres bakovervendt barnesikringsutstyr i setet. Dette
direktiv bør endres på nytt når et piktogram med optimal
utforming er internasjonalt anerkjent.

Det er mulig å bedre passasjerenes beskyttelse mot å bli slynget
ut av bilen ved en ulykke ved at det minst påbys bruk av hofte-
belter med strammere for alle forovervendte og bakovervendte
sitteplasser i motorvogner i gruppe M

2
 og M

3
 samt hoftebelter

og diagonalbelter for visse motorvogner i gruppe M
2
, som fastsatt

i direktiv 90/628/EØF (unntatt for kjøretøyer som er konstruert
både for bruk i byområder og for stående passasjerer).

Ikrafttredelsen av en endring av dette direktiv der slike bilbelter
påbys i motorvogner i gruppe M

2
 og M

3
, forutsetter tilpasning

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/115/EØF(5 ), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 90/629/EØF(6), når det gjelder
bilbeltefester, og rådsdirektiv 74/408/EØF(7) når det gjelder
setenes styrke.

Beskyttelsen av passasjerene, særlig i midtplassen i baksetet av
biler, mot å bli kastet fram eller slynget ut ved ulykker bør
forbedres, og for dette formål bør direktivet endres på nytt.

Effektiviteten til tiltakene fastsatt i dette direktiv for bedring av
beskyttelsen for passasjerer i turvogner og busser er avhengig av
at det brukes bilbelter som foreskrevet. Dette direktiv bør derfor
utfylles med en endring av rådsdirektiv 91/671/EØF(8) om bruk
av bilbelter.

Det vises til rådsdirektiv 74/60/EØF(9), sist endret ved direktiv
78/632/EØF(10), om innvendig utstyr i motorvogner.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved
direktiv 70/156/EØF -

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 178 av 17.7.1996, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/97 av 12. november 1997
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 266 av 8.11.1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 220 av 29.8.1977, s. 95.

(4) EFT nr. L 341 av 6.12.1990, s. 1.

KOMMISJONSDIREKTIV 96/36/EF

av 17. juni 1996

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/541/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bilbelter og sikringsutstyr i

motorvogner(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(5) EFT nr. L 24 av 30.1.1976, s. 6.

(6) EFT nr. L 341 av 6.12.1990, s. 14.

(7) EFT nr. L 221 av 12.8.1974, s. 1.

(8) EFT nr. L 373 av 31.12.1991, s. 26.

(9) EFT nr. L 38 av 11.2.1974, s. 2.

(10) EFT nr. L 206 av 29.7.1978, s. 26.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 77/451/EØF gjøres følgende endringer:

1. - I artikkel 2 nr. 1 utgår ordene «eller dennes representant».

    - Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 nr. 6 i direktiv 70/156/
EØF underrette hverandre om alle typer bilbelter og
sikringsutstyr som de godkjenner, nekter å godkjenne eller
tilbakekaller godkjenningen for.»

    - I artikkel 9 endres «vedlegg I» til «vedlegg II A».

2. Det skal tilføyes en liste over vedlegg, og vedleggene til
direktiv 77/541/EØF skal endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.

3. På de andre språkene skal det hittil brukte uttrykket for
«typegodkjenning» erstattes med et nytt uttrykk.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 1997 kan medlemsstatene med begrunnelse i
bilbelter og sikringsutstyr ikke

- nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegod-
kjenning til noen type motorvogn, eller

- forby registrering, salg eller ibruktaking av kjøretøyer, eller
salg eller ibruktaking av bilbelter eller sikringsutstyr,

dersom bilbeltene eller sikringsutstyret oppfyller kravene i
direktiv 77/541/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 5 og med virkning
fra 1. oktober 1999 for M

2
-kjøretøyer på 3,5 tonn eller mindre og

fra 1. oktober 1997 for andre kjøretøyer

- kan medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning, og

- kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en type kjøretøy med begrunnelse i bilbelter eller
sikringsutstyr, og for en type bilbelte eller sikringsutstyr, dersom
kravene i direktiv 77/541/EØF, som endret ved dette direktiv,
ikke er oppfylt.

3.1. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 5 og med virkning
fra 1. oktober 2001 for kjøretøyer i gruppe M

2
 med en

største masse på 3 500 kg og fra 1. oktober 1999 for alle
andre kjøretøyer i gruppe M

- skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som
følger nye kjøretøyer i samsvar med bestemmelsene i
direktiv 70/156/EØF, for ikke lenger å være gyldige i
henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv, og

- kan medlemsstatene nekte registrering, salg og
ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke følges av et
samsvarssertifikat i samsvar med direktiv 70/156/EØF,
og

- kan medlemsstatene nekte salg og ibruktaking av nye
bilbelter og sikringsutstyr

med begrunnelse i bilbelter og sikringsutstyr, dersom de
ikke oppfyller kravene i direktiv 77/541/EØF, som endret
ved dette direktiv.

3.2. Med virkning fra 1. oktober 1999 får kravene i direktiv
77/541/EØF til bilbelter og sikringsutstyr som deler, som
endret ved dette direktiv, anvendelse til formålene nevnt i
artikkel 7 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF.

4. Som unntak fra nr. 2 og nr. 3.2 skal medlemsstatene fortsatt
gi EF-typegodkjenning for og tillate salg og ibruktaking av bilbelter
og sikringsutstyr som reservedeler i samsvar med tidligere
versjoner av direktiv 77/541/EØF, forutsatt at slike bilbelter eller
slikt sikringsutstyr

- er beregnet på montering i kjøretøyer som allerede er i bruk,
og

- oppfyller de kravene i nevnte direktiv som gjaldt da kjøre-
tøyene ble registrert første gang.

5. Som unntak fra nr. 2 og nr. 3.1 får bestemmelsene i disse
numrene anvendelse fra 1. januar 1997 med hensyn til anbringelsen
av advarselsmerke om kollisjonsputer i samsvar med nr. 3.1.11 i
vedlegg I.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
31. desember 1996, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. juni 1996.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Det tilføyes en liste over vedlegg som følger:

LISTE OVER VEDLEGG

VEDLEGG I: Virkeområde, definisjoner, EØF-typegodkjenning av deler, krav til montering

VEDLEGG II: Typegodkjenningsdokument

Tillegg 1. Opplysningsdokument (del)
Tillegg 2. Opplysningsdokument (kjøretøy)
Tillegg 3. Typegodkjenningsdokument (del)
Tillegg 4. Typegodkjenningsdokument (kjøretøy)

VEDLEGG III: EØF-typegodkjenningsmerke for deler

VEDLEGG IV: Eksempel på utstyr til prøving av strammeres holdbarhet

VEDLEGG V: Eksempel på utstyr til prøving av låsing av strammere med nødlåsing

VEDLEGG VI: Eksempel på utstyr til prøving av strammeres støvbestandighet

VEDLEGG VII: Beskrivelse av vognen, setene, festene og stoppinnretningen

VEDLEGG VIII: Beskrivelse av prøvedukken

VEDLEGG IX: Prøvevognens retardasjonskurve

VEDLEGG X: Bruksanvisning

VEDLEGG XI: Prøving av felles spenne

VEDLEGG XII: Slitasje- og mikroglidningsprøver

VEDLEGG XIII: Korrosjonsprøve

VEDLEGG XIV: Prøvenes kronologiske rekkefølge

VEDLEGG XV: Installering av bilbelter som viser belte- og strammertyper

VEDLEGG XVI: Produksjonssamsvar
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I vedlegg I gjøres følgende endringer:

- Nr. 0 skal lyde:

«0. Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på bilbelter og sikringsutstyr beregnet på montering i
kjøretøyer som er i samsvar med definisjonen i artikkel 9, og som skal brukes
enkeltvis, dvs. som individuelt utstyr, av personer med legemsbygning som voksne
i forovervendte eller bakovervendte seter.»

- Etter nr. 1.22 skal nytt nr. 1.23-1.27 lyde:

«1.23. referansesone, området som ligger mellom to vertikale lengdeplan 400 mm fra
hverandre og symmetriske om H-punktet, og som er definert ved dreining av apparatet
beskrevet i vedlegg II til direktiv 74/60/EØF fra loddrett til vannrett stilling. Apparatet
skal anbringes som beskrevet i nevnte vedlegg og stilles inn på maksimumslengden
840 mm,

1.24. kollisjonsputeinnretning, en innretning som er installert for å supplere bilbelter og
sikringsutstyr i motorvogner, dvs. utstyr som i tilfelle av et kraftig sammenstøt
automatisk slynger ut en elastisk pute som ved sammentrykning av den inneholdte
gassen begrenser virkningen av sammenstøtet mellom en passasjers kropp og
innersiden av motorvognens kupé,

1.25. passasjerens kollisjonspute, en kollisjonsputeinnretning beregnet på å beskytte
passasjer(er) i andre seter enn førersetet i tilfelle av en frontkollisjon,

1.26. barnesikringsinnretning, en innretning av deler som kan bestå av en kombinasjon av
stropper eller fleksible deler med en sikringsspenne, justeringsinnretninger,
festepunkter og, i enkelte tilfeller, et ekstra barnesete og/eller beskyttelsesskjerm
som kan festes til en motorvogn. Den er også utformet slik at den minsker risikoen
for skader for brukeren i tilfelle av en kollisjon eller en brå retardasjon av kjøretøyet
ved at den begrenser bevegelsesmulighetene til brukerens kropp,

1.27. bakovervendt, vendt i motsatt retning av den normale kjøreretningen til kjøretøyet.»

- Nr. 1.8.4.1 og 1.8.4.2 skal lyde:

«1.8.4.1. retardasjon av kjøretøyet (enkeltvirkende), eller

1.8.4.2. en kombinasjon av retardasjon av kjøretøyet, bevegelse av stroppen eller annen
automatisk måte (dobbeltvirkende),»

- Nr. 2.1.1 skal lyde:

«2.1.1. Søknad om EØF-typegodkjenning av deler i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv
70/156/EØF for en type bilbelte skal inngis av produsenten.

Søknad om EØF-typegodkjenning av deler i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv
70/156/EØF for en type sikringsutstyr skal inngis av produsenten eller av produsenten
av kjøretøyet utstyret skal monteres i.»

- Nr. 2.1.2 skal lyde:

«2.1.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 1 til vedlegg II. Følgende
prøver skal inngis til den tekniske instans som utfører typegodkjenningsprøvene:»
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— Nr. 2.1.2.1 oppheves.

— Tidligere nr. 2.1.2.2, 2.1.2.3 og 2.1.2.4 blir henholdsvis nr. 2.1.2.1, 2.1.2.2 og 2.1.2.3.

— Nr. 2.1.3 skal lyde:

«2.1.3. For sikringsutstyr skal søkeren levere to prøver til den tekniske instans med ansvar
for å foreta typegodkjenningsprøving. Disse kan omfatte to av prøvene nevnt i
nr. 2.1.2.1 og, etter eget valg, et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen
som skal typegodkjennes, eller den eller de deler av kjøretøyet som den tekniske
instans anser nødvendig(e) for prøving av sikringsutstyret.»

— Etter nr. 2.4.1.4 skal nytt nr. 2.4.1.5 lyde:

«2.4.1.5. Bruk av materialer med samme egenskaper som polyamid 6 med hensyn til
vannretensjon er forbudt i alle mekaniske deler der en slik virkning kan ha en negativ
virkning på delenes funksjon.»

— Til slutt i nr. 2.4.5.2.1 skal nytt punktum lyde:

«For nødlåsing som er enkeltvirkende i henhold til nr. 1.8.4.1, gjelder bare
spesifikasjonene med hensyn til kjøretøyets retardasjon.»

— Til slutt i nr. 2.4.5.2.1.5 skal nytt punktum lyde:

«Dette kravet gjelder imidlertid ikke for en strammer med flervirkende nødlåsing,
forutsatt at bare én avhenger av et ytre signal eller en ytre kraftkilde, og at svikt i
signalet eller kraftkilden indikeres for føreren ved et optisk eller akustisk signal.»

— Nr. 2.4.5.2.2 skal lyde:

«2.4.5.2.2. En strammer med dobbeltvirkende nødlåsing, hvorav én er selelåsing, skal ved
prøving under vilkårene som er angitt i nr. 2.7.7.2, tilfredsstille kravene spesifisert
ovenfor og dessuten låse seg når selens akselerasjon målt i trekkretningen har en
verdi på minst 2,0 G.»

— Etter nr. 2.6.1.4.2 skal nytt nr. 2.6.1.5 lyde:

«2.6.1.5. Som unntak kan forskyvningen for sikringsutstyr være større enn angitt i nr. 2.6.1.3.2
dersom det øverste festet som er fastgjort i setet, omfattes av unntaket i nr. 5.5.4 i
vedlegg I til direktiv 76/115/EØF. Nærmere opplysninger om det aktuelle
sikringsutstyret skal tas med i tillegget til typegodkjenningsdokumentet nevnt i
tillegg 3 og 4 til vedlegg II.»

— I nr. 2.7.3 endres «2.1.2.4» til «2.1.2.2».

— Tidligere nr. 2.7.10 (Prøverapport), som ikke fikk nytt nummer ved direktiv 90/628/EØF, blir
nr. 2.7.11.

— Siste punktum i nr. 2.7.11 skal lyde:

«Dersom prøvedukkens forskyvning forover overstiger verdiene som er fastsatt i
nr. 2.6.1.3.2, skal prøverapporten angi om kravene i nr. 2.6.1.4.1 er oppfylt.»

— Nr. 2.8.3 skal lyde:

«2.8.3. Det skal normalt treffes tiltak for å sikre produksjonssamsvar i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.»
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— Nr. 2.8.3.1 skal lyde:

«2.8.3.1. Særlige bestemmelser med angivelse av hvilke prøver som skal utføres, samt
prøveintervallet er fastsatt i vedlegg XVI til dette direktiv.»

— Nr. 2.8.3.2-2.8.4.5 oppheves.

— Nr. 3.1.1 skal lyde:

«3.1.1. Med unntak av klappseter (som definert i direktiv 76/115/EØF) og seter som bare
er beregnet på bruk når kjøretøyet står i ro, skal seter i kjøretøyer som omfattes av
artikkel 9 i gruppe M og N (unntatt kjøretøyer i gruppe M

2
 og M

3
 som er beregnet

på både bytrafikk og stående passasjerer), være utstyrt med bilbelter eller
sikringsutstyr som tilfredsstiller kravene i dette direktiv.»

— Nr. 3.1.3 skal lyde:

«3.1.3. ...montering av et hoftebelte av type Br4m tillatt...» («B, Br3 eller» utgår.)

— Etter nr. 3.1.9 skal nytt nr. 3.1.10-3.1.13 lyde:

«3.1.10. Hver sitteplass i vedlegg XV som er merket med symbolet z, skal være utstyrt
med trepunktsbelter av typen angitt i vedlegg XV, med mindre et av følgende vilkår
er oppfylt:

— det finnes et sete eller andre kjøretøydeler som samsvarer med nr. 3.5 i tillegg
1 til vedlegg III til direktiv 74/408/EØF, umiddelbart foran det aktuelle setet,
eller

— ingen del av kjøretøyet befinner seg i referansesonen eller er i stand til det når
kjøretøyet er i bevegelse, eller

— de deler av kjøretøyet som befinner seg innenfor nevnte referansesone, oppfyller
kravene til energiopptak i tillegg 6 til vedlegg III til direktiv 74/408/EØF;

i så fall kan det monteres topunktsbelter av en type som er angitt i vedlegg XV.

3.1.11. Med unntak av tilfellene nevnt i nr. 3.1.12 skal alle seter som er utstyrt med en
kollisjonspute, være utstyrt med en advarsel mot bruk av bakovervendt
barnesikringsutstyr på setet. Advarselsmerket, i form av et piktogram som kan
inneholde forklarende tekst, skal være solid festet og anbrakt slik at det er lett synlig
for en person som skal til å montere bakovervendt barnesikringsutstyr i det aktuelle
setet. Et eksempel på mulig utforming av piktogram er vist i figur 1. En henvisning
skal være synlig hele tiden dersom advarselen ikke er synlig når døren er lukket.

Figur 1

Piktogram
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3.1.12. Kravene i nr. 3.1.11 gjelder ikke dersom kjøretøyet er utstyrt med en innretning som
automatisk oppdager tilstedeværelsen av bakovervendt barnesikringsutstyr, og som
sikrer at kollisjonsputen ikke blir utløst når slikt barnesikringsutstyr er montert.

3.1.13. For seter som kan snus eller plasseres i andre retninger, for bruk når kjøretøyet står
stille, får kravene i nr. 3.1.1 anvendelse bare når setet vender i den retning som i
samsvar med dette direktiv svarer til normal bruk. Opplysningsdokumentet skal
inneholde en merknad om dette.»

— Etter nr. 3.2.2.4 skal nytt nr. 3.2.2.5 lyde:

«3.2.2.5. Den tekniske instans skal kontrollere at følgende gjelder når spennens låsetunge er
låst av lukkerammen og det ikke sitter noen i setet:

— eventuell slakkhet i selen er ikke til hinder for riktig installering av
barnesikringsutstyr anbefalt av produsenten, og

— for trepunktsbelter kan det ved ytre stramming av diagonalbeltet etableres et
strekk på 50 N i hoftedelen av beltet.»

— Nye nr. 4-6 skal lyde:

«4. Søknad om EØF-typegodkjenning for en kjøretøytype med hensyn til
installering av bilbelter og sikringsutstyr

4.1. Søknad om godkjenning i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF for en
kjøretøytype med hensyn til installering av bilbelter og sikringsutstyr skal innsendes
av kjøretøyprodusenten.

4.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2 til vedlegg II.

4.3. Et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen som skal typegodkjennes, skal
innleveres til den tekniske instans med ansvar for å utføre typegodkjenningsprøvene.»

5. Innvilgelse av EØF-typegodkjenning

5.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal EØF-typegodkjenning innvilges i henhold
til artikkel 4 nr. 3 og eventuelt artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF.

5.2. Et mønster for EØF-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i:

5.2.1. vedlegg II tillegg 3 for søknader nevnt i nr. 2.1,

5.2.2. vedlegg II tillegg 4 for søknader nevnt i nr. 4.

5.3. Det skal tildeles et godkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv
70/156/EØF for hver type bilbelte eller sikringsutstyr og for hver kjøretøytype
som er godkjent. Den samme medlemsstaten skal ikke tildele samme nummer til en
annen type bilbelte eller sikringsutstyr eller til en annen kjøretøytype.

6. Endring av type og av typegodkjenning

6.1. Ved endring av typen kjøretøy eller bilbelte eller sikringsutstyr som er godkjent i
henhold til dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF
anvendelse.»
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Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Tillegg 1

Opplysningsdokument nr. ...
i forbindelse med EØF-typegodkjenning av
bilbelter og sikringsutstyr (77/541/EØF),

sist endret ved direktiv 96/36/EF

Følgende opplysninger skal eventuelt framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse.
Eventuelle tegninger skal være i egnet målestokk i A4-format eller brettet til dette formatet, og være
tilstrekkelig detaljerte. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis
opplysninger om ytelse.

0. Allment

0.1. Merke (produsentens firma): .....................................................................................................

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r): ..............................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse: ...................................................................................................

0.7. For deler eller tekniske enheter: plassering og festemetode for EØF-typegodkjenningsmerke:

...................................................................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r): ...........................................................

1. Liste over kjøretøyer som enheten er beregnet montert på (om relevant)

2. Beskrivelse av enheten

2.1. Bilbelte

2.1.1. Bilbeltets konstruksjon (topunkts, trepunkts, statisk, automatisk):

2.1.2. Opplysninger om sele (materiale, vevning, dimensjoner og farge):

2.1.3. Type strammer (betegnelse på strammeren i samsvar med nr. 1.1.3.2.2 i vedlegg III til direktiv
77/541/EØF):

2.1.3.1. Opplysninger om eventuelle tilleggsfunksjoner:

2.1.4. Tegninger av stive deler (i samsvar med nr. 1.2.1 i vedlegg I til direktiv 77/541/EØF):

2.1.5. Diagram av hele bilbeltet med angivelse av stive deler og deres plassering:

2.1.6. Monteringsanvisninger som bl.a. viser monteringen av strammeren og dens følerinnretning:

2.1.7. Dersom det finnes en innretning for justering av bilbeltehøyden, skal det angis om denne regnes
som en del av bilbeltet:
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2.1.8. For en tilleggsstrammer, fullstendig teknisk beskrivelse av konstruksjonen og virkemåten, herunder
eventuelle følerinnretninger, med beskrivelse av aktiveringsmåten og eventuelle nødvendige
forholdsregler for å hindre utilsiktet aktivering:

2.2. Sikringsutstyr

I tillegg til opplysningene krevd i nr. 2.1 ovenfor:

2.2.1. Tegninger av relevante deler av kjøretøykonstruksjonen og eventuelle forsterkninger av setefestet:

2.2.2. Tegninger av setet som viser dets struktur, justeringssystem og festedeler, med angivelse av
materialene som er brukt:

2.2.3. Tegninger eller fotografier av sikringsutstyret slik det er montert:

Dato, mappe

Tillegg 2

Opplysningsdokument nr. ...
i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF(* )

i forbindelse med EØF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til
bilbelter og sikringsutstyr (77/541/EØF),

sist endret ved direktiv .../.../EF

Følgende opplysninger skal eventuelt framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse.
Eventuelle tegninger skal være i egnet målestokk i A4-format eller brettet til dette formatet, og være
tilstrekkelig detaljerte. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systAmene, delene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis
opplysninger om ytelse.

0. Allment

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typeidentifikasjonsmåte, om merket på kjøretøyet(b):

0.3.1. Merkets plassering:

0.4. Kjøretøygruppe(c):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r):

1. Kjøretøyets almenne spesifikasjoner

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

9. Karosseri

9.10.3. Seter

9.10.3.1. Antall: .......................................................................................

(*) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF.
Numre som ikke er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.
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9.10.3.2. Plassering og innretning: ....................................................................................................

9.10.3.2.1. Sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille: .................................

9.10.3.4. Egenskaper: beskrivelse og tegninger av(1 )

9.10.3.4.1. setene og deres fester: ........................................................................................................

9.10.3.4.2. justeringssystem: ...............................................................................................................

9.10.3.4.3. forskyvnings- og låsesystemer: .........................................................................................

9.10.3.4.4. bilbeltefester, dersom disse er innbygd i setene: ................................................................

9.12. Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr

9.12.1. Antall og plassering av bilbelter og sikringsutstyr og setene de kan brukes på: ................

Fullstendig EØF- Variant Beltejusterings-
typegodkjennings-  (om relevant) innretning for

merke    høydeinnstilling
(ja/nei/ekstrautstyr)

Første H
seterekke

M

V

Andre H
seterekke(2 )

M

V

(H = høyre side, M = midtsete, V = venstre sete)

9.12.2.       Art og plassering av supplerende sikringsutstyr (ja/nei/ekstrautstyr):

Kollisjonspute  Kollisjonspute  Selestrammer
foran på siden

Første H
seterekke

M

V

Andre H
seterekke(2)

M

V

(H = høyre side, M = midtsete, V = venstre sete)

(1) Opplysningene gitt under 9.10.3.4 kan erstattes med typegodkjenningsnummer, om tilgjengelig. Dersom typegodkjennings-
nummeret ikke er tilgjengelig, vedlegges den relevante prøverapporten som angitt i direktiv 74/408/EØF.

(2) Tabellen kan utvides for kjøretøyer med flere enn to seterader eller dersom det er flere enn tre seter i kjøretøyets bredde.
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9.12.3. Antall og plassering av bilbeltefester og bevis på samsvar med direktiv 76/115/EØF (d.v.s.
EØF-typegodkjenningsnummer eller prøverapport):

Dato, mappe

Tillegg 3

MØNSTER

[Største format: A4 (210 x 197 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

— typegodkjenning(1 ),
— utvidelse av typegodkjenning(1),
— nektelse av typegodkjenning(1),
— tilbakekalling av typegodkjenning(1),

for en type kjøretøy/del/teknisk enhet(1) med hensyn til direktiv .../.../EØF, sist endret ved
direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer: .....................................................................................................................

Bakgrunnen for utvidelsen: .....................................................................................................................

DEL I

0.1. Merke (produsentens firma): ....................................................................................................
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r): .............................................................................
0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten(1)(2 ) er slik merket for identifikasjon av type: ...........
0.3.1. Merkingens plassering: .............................................................................................................
0.4. Kjøretøygruppe(1)(3 ): ...............................................................................................................
0.5. Produsentens navn og adresse: ..................................................................................................
0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter: ...
0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r): ..........................................................

DEL II

1. Eventuelle utfyllende opplysninger: Se tillegg
2. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvene: ....................................................................
3. Prøverapportens dato: ..............................................................................................................
4. Prøverapportens nummer: ........................................................................................................
5. Eventuelle merknader: Se tillegg
6. Sted:..........................................................................................................................................
7. Dato: .........................................................................................................................................
8. Underskrift: ...............................................................................................................................
9. Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten,

og som utleveres på anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av type inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelse av det kjøretøy, den del
eller den tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis med
symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i del A i tillegg II til direktiv 70/156/EØF.
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Tillegg til EØF-typegodkjenningsdokument nr. ...

i forbindelse med typegodkjenning av deler for bilbelter og sikringsutstyr i henhold til
direktiv 77/541/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF

1. Utfyllende opplysninger

1.1. Sammensetning:........................................................................................................................
(bruk symbolene og merkene foreskrevet i nr. 1.3 og 1.4 i vedlegg III. Angi eventuelle
tilleggsfunksjoner, for eksempel høydejustering, strammingsenhet osv.)

1.2. Kjøretøyer som enheten er beregnet på: ..................................................................................

1.3. Plassering på kjøretøyer som enheten er montert på: ..............................................................

5. Merknader: ...............................................................................................................................
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Tillegg 4

MØNSTER

[Største format: A4 (210 x 197 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

           Myndighetens stempel

Melding om:

— typegodkjenning(1 ),
— utvidelse av typegodkjenning(1),
— nektelse av typegodkjenning(1),
— tilbakekalling av typegodkjenning(1),

for en type kjøretøy/del/teknisk enhet(1) med hensyn til direktiv .../.../EØF, sist endret ved
direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer: ......................................................................................................................

Bakgrunnen for utvidelsen: ......................................................................................................................

DEL I

0.1. Merke (produsentens firma):
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r): .............................................................................
0.3 Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten(1)(2 ) er slik merket for identifikasjon av type: ...........
0.3.1. Merkingens plassering: .............................................................................................................
0.4. Kjøretøygruppe(1)(3 ): ...............................................................................................................
0.5. Produsentens navn og adresse: ..................................................................................................
0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter: ...
0.8. Monteringsanlegget (monteringsanleggenes) adresse(r): ...........................................................

DEL II

1. Eventuelle utfyllende opplysninger: Se tillegg
2. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvene: ....................................................................
3. Prøverapportens dato: ..............................................................................................................
4. Prøverapportens nummer: ........................................................................................................
5. Eventuelle merknader: Se tillegg
6. Sted:..........................................................................................................................................
7. Dato: .........................................................................................................................................
8. Underskrift: ...............................................................................................................................
9. Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten,

og som utleveres på anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av type inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelse av det kjøretøy, den del
eller den tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis med
symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i del A i tillegg II til direktiv 70/156/EØF.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.5.1998

 00

Nr. 18/28

Tillegg til EØF-typegodkjenningsdokument nr. ...

i forbindelse med typegodkjenning av deler for bilbelter og sikringsutstyr i henhold til
direktiv                77/541/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF

1. Utfyllende opplysninger

1.1. Betegnelse på bilbelter eller sikringsutstyr som kan monteres på kjøretøyet

1.1.1. Merke: .......................................................................................................................................

1.1.2. Merke for typegodkjenning av deler: ........................................................................................

1.1.3. Plassering på kjøretøyet: ...........................................................................................................

1.2. Bilbeltefester: ............................................................................................................................

1.2.1. Typegodkjenningsnummer: .......................................................................................................

1.3. Seter:.........................................................................................................................................

1.3.1. Typegodkjenningsnummer, dersom det foreligger: ....................................................................

5. Merknader: .............................................................................................................................. »

I vedlegg III gjøres følgende endringer:

— Nr. 1.1.2 skal lyde:

«1.1.2. i nærheten av rektangelet, «basisgodkjenningsnummeret», som utgjør del 4 av
typegodkjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, med to
foranstilte sifre som viser til løpenummeret tildelt til siste vesentlige endring av
direktiv 77/541/EØF på datoen da EØF-typegodkjenningsdokumentet for deler ble
utstedt. I dette direktiv er løpenummeret 04.»

— Nr. 2: I de fire diagrammene endres «2439» til «04 2439».

— I nr. 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4 endres «under nummeret 2439» til «i henhold til dette direktiv (04) under
basisgodkjenningsnummeret 2439».

— Merknaden til slutt i vedlegg III skal lyde:

«Basisgodkjenningsnummeret og symbol(er) skal anbringes i nærheten av rektangelet.»

I vedlegg XV (se direktiv 90/628/EØF) gjøres følgende endring:

Tabellen og merknadene til den skal lyde:
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«VEDLEGG XV

Minstekrav til bilbelter og strammere

Forovervendte sitteplasser

Kjøretøy- Bakovervendte sitteplasser Midtre sitteplasser Ytre
gruppe sitteplasser

Foran Annet Foran Annet

A: trepunktsbelte (hofte- og diagonal-)

B: topunktsbelte (hofte-)

r: strammer

m: strammer med dobbeltvirkende nødlåsing

3: strammer med automatisk låsing

4: strammer med nødlåsning

N: høyere responsterskel (se vedlegg I, § 1.8.3 - 1.8.5)

Merk: Det kan i alle tilfeller monteres belter av type S i stedet for belter av type A og B, forutsatt at det brukes fester som er i samsvar med direktiv 76/115/EF.»

M
1

M
2
 £ 3,5 t

M
2
 > 3,5 t

M
3

N
1

N
2

N
3

Ar4m

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eller Ar4m,Ar4Nm
z

Vilkårene for bruk av hoftebelte er
gjengitt i § 3.1.10

Ar4M, Ar4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller A, Ar4m,
Ar4Nm*

§ 3.1.7: Hoftebelte tillatt dersom
frontruten er utenfor referansesonen,
og for førersetet.

Ar4m, Br4m¤

§ 3.1.3: Hoftebelte tillatt dersom setet
er på innersiden av en gang.

Ar4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eller Ar4m,
Ar4Nm z

Vilkårene for bruk av hoftebelte er
gjengitt i § 3.1.10

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller intet #

§ 3.1.8 & 9: Hoftebelte kreves på
utsatte plasser

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller intet #

§ 3.1.8 & 9: Hoftebelte kreves på
utsatte plasser

B, Br3, Br4m eller A, Ar4m*

§ 3.1.7: Hoftebelte tillatt dersom
frontruten er utenfor referansesonen.

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eller Ar4m,
Ar4Nm z

Vilkårene for bruk av hoftebelte er
gjengitt i § 3.1.10

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller A, Ar4m,
Ar4Nm*

§ 3.1.7: Hoftebelte tillatt dersom
frontruten er utenfor referansesonen.

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller A, Ar4m,
Ar4Nm*

§ 3.1.7: Hoftebelte tillatt dersom
frontruten er utenfor referansesonen.

B, Br3, Br4m

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eller Ar4m,
Ar4Nm z

Vilkårene for bruk av hoftebelte er
gjengitt i § 3.1.10

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller intet #

§ 3.1.8 & 9: Hoftebelte kreves på
utsatte plasser

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller intet #

§ 3.1.8 & 9: Hoftebelte kreves på
utsatte plasser

B, Br3, Br4m

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

Intet

Intet


