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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón 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 76/115/EBE frá 18. desember
1975 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi festingar
öryggisbelta í vélknúnum ökutækjum (3), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/629/EBE (4),
einkum 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 76/115/EBE 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.

Hægt er að bæta varnir farþega gegn því að kastast út við slys
með því að krefjast þverbelta af gerð 1 með inndráttarbúnaði í
öllum sætum sem vísa fram eða aftur í vélknúnum ökutækjum í
flokki M

2
 og M

3
 (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 (5).

Gildistaka breytingar við tilskipun ráðsins 77/541/EBE (6), eins
og henni var síðast breytt með tilskipun 90/628/EBE, í þá veru
að krefjast skuli öryggisbelta í ökutækjum í flokki M

2
 og M

3
,

veltur á aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins
74/408/EBE (7), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
81/577/EBE (8), um styrkleika sæta og á þessari tilskipun um
festingar 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.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 76/115/EBE.

1. 1. gr. verði svohljóðandi:

,,Þessi tilskipun gildir um festingar öryggisbelta í vélknúnum
ökutækjum í sætum er vísa fram eða aftur og ætluð eru fyrir
fullorðið fólk.“;

2. í stað ,,I. viðauka“ í 2. gr. komi ,,II. viðauka A“;

3. í stað ,,I., III. og IV. viðauka“ í 3. og 4. gr. tilskipunar
76/115/EBE komi ,,viðaukunum“;

4. viðaukunum er breytt í samræmi við viðauka þessarar
tilskipunar.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 187, 26. 7. 1996, bls. 95, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/97 frá 4.
október 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 24, 30. 1. 1976, bls. 6.

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

(5) Stjtíð. EB nr. L 341, 6. 12. 1990, bls. 1.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/38/EB

frá 17. júní 1996

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/115/EBE að því er
varðar festingar öryggisbelta í vélknúnum ökutækjum(*)

(Texti sem varðar EES)

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

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

(8) Stjtíð. EB nr. L 209, 29. 7. 1981, bls. 34.

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

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

1. Frá og með 1. janúar 1997 er aðildarríkjum óheimilt, af
ástæðum er varða festingar öryggisbelta:

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

- að banna að ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun,

ef festingar öryggisbeltanna í þessari gerð ökutækis eða í þeim
ökutækjum eru í samræmi við kröfur tilskipunar 76/115/EBE,
eins og henni var breytt með þessari tilskipun.

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

2
 með 3 500 kg hámarksmassa, og frá 1. október 1997,

að því er varðar öll önnur ökutæki:

- skulu aðildarríkin hætta að gefa út EB-gerðarviðurkenningu,

- er aðildarríkjunum heimilt að synja um innlenda gerðarviður-
kenningu,

fyrir gerð ökutækis ef festingar öryggisbeltanna eru ekki í samræmi
við kröfur tilskipunar 76/115/EBE, eins og henni var breytt með
þessari tilskipun.

3. 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:

- 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,

ef festingar öryggisbeltanna eru ekki í samræmi við kröfur
tilskipunar 76/115/EBE, eins og henni var breytt með þessari
tilskipun.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
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.

2. 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

Svohljóðandi skrá yfir viðauka er bætt við:

,,SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. VIÐAUKI: Skilgreiningar, umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu, EBE-gerðarviðurkenning,
forskriftir, prófanir, samræmi í framleiðslu, leiðbeiningar:

1. viðbætir: Lágmarksfjöldi festingapunkta,
2. viðbætir: Staðsetning lægri beltafestinga, eingöngu kröfur um horn,
3. viðbætir: Upplýsingaskjal,
4.viðbætir: Gerðarviðurkenningarvottorð.

II. VIÐAUKI: Staðsetning virkra beltafestinga

III. VIÐAUKI: Togbúnaður.“

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka

- Svohljóðandi nýr liður bætist við á eftir lið 1.14:

,,1.15. ,,viðmiðunarsvæði“ er svæðið milli tveggja lóðréttra lengdarplana sem eru samhverf
miðað við H-punktinn og 400 mm á milli þeirra og markast af snúningi höfuðlíkans, sem
er lýst í II. viðauka við tilskipun 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.“

- Liður 2.1 verði svohljóðandi:

,,2.1. Framleiðandi ökutækisins skal sækja um gerðarviðurkenningu ökutækis samkvæmt
4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE að því er varðar festingar fyrir öryggisbelti.“

- Liður 2.2 verði svohljóðandi:

,,2.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 3. viðbæti.“

- Liður 2.2.1 til og með lið 2.2.5 falli niður.

- Liður 3 verði svohljóðandi:

3. Veiting EB-gerðarviðurkenningar

3.1. EB-gerðarviðurkenning skal veitt samkvæmt 3. mgr. 4. gr. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr
tilskipunar 70/156/EBE ef viðeigandi kröfum er fullnægt.

3.2. Fyrirmynd að EBE-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 4. viðbæti.

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

- Í stað ,,I. viðauka“ í lið 4.1 komi ,,II. viðauka“.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB5.2.1998 Nr.5/11711700

- Liður 4.3.1 verði svohljóðandi:

,,4.3.1. Öll ökutæki í flokkum M og N (að frátöldum þeim ökutækjum í flokki M
2
 og M

3
 sem eru

hönnuð fyrir akstur í þéttbýli með standandi farþega) skulu hafa festingar fyrir öryggisbelti
sem uppfylla kröfurnar í þessari tilskipun.“

- Liður 4.3.2 verði svohljóðandi:

,,4.3.2. Eigi skulu vera færri beltafestingar fyrir hvert sæti, sem vísar fram eða aftur, en um getur
í 1. viðbæti.“

- Í lið 4.3.5 komi táknið ,,*“ í stað táknsins ,,#“ (einungis í þýsku útgáfunni).

- Svohljóðandi nýr liður 4.3.7 bætist við:

,,4.3.7. Á hverju sæti í 1. viðbæti, sem er merkt með tákninu       ,   skulu vera þrjár festingar, 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 tilskipunar
74/408/EBE

en í því tilviki er heimilt að hafa tvær festingar.“

- Liður 4.3.7 verði 4.3.8.

- Fyrsti málsliður liðar 4.3.8 verði svohljóðandi:

,,Ekki er krafist beltafestinga á fellisæti eða sæti sem eru einungis ætluð til notkunar þegar
ökutæki er kyrrstætt, né heldur á sæti ökutækja sem falla utan liða 4.3.1 til 4.3.5.“

- Tveir nýir liðir bætist við á eftir lið 4.3.8.

,,4.3.9. Á efri hæð tveggja hæða ökutækis skulu kröfur er varða miðlæg framsæti einnig gilda um
framsæti út við hliðar.

4.3.10. Að því er varðar sæti sem er hægt að snúa eða færa í aðra stöðu þegar ökutækið er
kyrrstætt gilda kröfur liðar 4.3.1 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.“

- Eftirfarandi bætist við í lok liðar 4.4.3.4:

,,Að frátöldum framsætum skulu hornin a1 og a2 vera á milli 45 og 90 gráður í sætum ökutækja
í flokki M

2
 og M

3
 í allri venjulegri notkunarstöðu.“

- Svohljóðandi nýr liður 5.1.1.2 bætist við:

,,5.1.1.2. Prófanirnar geta takmarkast við festingar einungis eins sætis eða eins sætishóps með
því skilyrði að:

❚
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- viðkomandi festingar hafi sömu smíðaeinkenni og festingar annarra sæta eða

sætishópa; og

- smíðaeinkenni sætisins eða sætishópsins séu hin sömu og annarra sæta eða
sætishópa ef það eða hann er búinn, í heild eða að hluta, slíkum festingum.“

- Liðir 5.1.1.2 og 5.1.1.3 verði að liðum 5.1.1.3 og 5.1.1.4, eftir því sem við á.

- Liður 5.3.1 verði svohljóðandi:

,,5.3.1. Prófa skal allar beltafestingar í sama sætishópi samtímis. Ef hins vegar er hætta á því að
ósamhverft álag á sætin og/eða festingarnar leiði til bilunar er heimilt að láta fara fram
viðbótarprófun með ósamhverfu álagi.“

- Liður 5.3.2 verði svohljóðandi:

,,5.3.2 Togkrafti skal beitt í stefnu sem svarar til stöðu sætisins með 10° horni ± 5° yfir láréttu
plani sem er samhliða lengdarmiðjuplani ökutækisins.

- Í stað ,,IV. viðauka“ í liðum 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.3 og 5.4.5.2 komi ,,III.
viðauka“.

- Liður 5.4.4.2 verði svohljóðandi:

,,5.4.4.2. Til viðbótar álaginu sem um getur í liðum 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 skal beitt krafti, er
jafngildir tuttugufaldri þyngd alls sætisins.

Þessi kraftur skal jafngilda tífaldri þyngd alls sætisins fyrir ökutæki í flokkum M
2
 og

N
2
 og 6,6 faldri þyngd alls sætisins fyrir ökutæki í flokkum M

3
 og N

3
.“

- Svohljóðandi nýr liður bætist við á eftir lið 5.4.5.2:

,,5.4.6. Prófun á sætum sem vísa aftur:

5.4.6.1. Festingapunktar skulu prófaðir í samræmi við þær kröfur sem mælt er fyrir um í
liðum 5.4.1, 5.4.2 eða 5.4.3, eftir því sem við á. Í hverju tilviki skal prófunarálag
samsvara því álagi sem kveðið er á um að því er varðar ökutæki í flokki M

3
 eða N

3
.

5.4.6.2. Prófunarálaginu skal beint fram á við miðað við stöðu sætisins sem um ræðir og skal
það samsvara aðferðinni sem mælt er fyrir um í lið 5.3.“

- Svohljóðandi nýr liður bætist við á eftir lið 5.5.3:

,,5.5.4. Þrátt fyrir þetta þurfa efri festingar sem eru settar á eitt eða fleiri sæti í ökutækjum í
flokki M

2
 yfir 3,5 tonn og í flokki M

3
, sem fullnægja kröfum III. viðauka við tilskipun

74/408/EBE, ekki að fullnægja kröfum liðar 5.5.1 um að uppfylla ákvæði liðar 4.4.4.6.
Viðkomandi sæti (sætum) skal nánar lýst í viðbótinni við gerðarviðurkenningar-
vottorðið sem um getur í 4. viðbæti.“

- Liður 6.1 verði svohljóðandi:

,,6.1. Almennt ber að gera ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við
ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.“

- 7. liður verði 8. liður og nýr svohljóðandi 7. liður bætist við:
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,,7. Breytingar á gerð ökutækis og á viðurkenningu

7.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE skulu gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð ökutækis
sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.“
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- Bæta skal svohljóðandi nýjum 1. og 2. viðbæti við I. viðauka:

,,1. viðbætir

Lágmarksfjöldi festingapunkt

Flokkur Sæti sem Sæti sem
ökutækis  vísa fram    vísa aftur

Ytri sæti Sæti í miðju
Framsæti  Önnur sæti  Framsæti  Önnur sæti

  M
1

 3  3 eða 2 ∅  3 eða 2 *  2  2

  M
2
 ≤ 3,5 tonn  3  3  3  3  2

  M
3
 & M

2
 > 3,5 tonn  3  3 eða 2  3 eða 2  3 eða 2  2

  N
1
, N

2
 & N

3
 3  2 eða 0 #  3 eða 2 *  2 eða 0 #  —

Skýringar á táknum:

2: Tvær neðri beltafestingar sem gerir kleift að setja öryggisbelti af gerð B eða, þar sem þess er krafist
í XV. viðauka í tilskipun 77/541/EBE, gerð Br, Br3, Br4m eða Br4Nm.

3: Tvær neðri beltafestingar og ein efri beltafesting sem gerir kleift að setja í þriggja punkta öryggisbelti
af gerð A eða, þar sem þess er krafist í XV. viðauka í tilskipun 77/541/EBE, gerð Ar, Ar4m eða
Ar4Nm.

Ø: Vísar til liðar 4.3.3 (krafist er tveggja festinga ef sæti er gangvegi).
*: Vísar til liðar 4.3.4 (krafist er tveggja festinga ef framrúða er utan viðmiðunarsvæðis).
#: Vísar til liða 4.3.5 og 4.3.6 (tveggja festinga er krafist í óvarinni sætisstöðu).
      : Vísar til liðar 4.3.7 (tvær festingar leyfðar ef ekkert er á viðmiðunarsvæði).
      : Vísar til liðar 4.3.10 (sérákvæði fyrir efri hæð ökutækis).

2. viðbætir

Staðsetning neðri beltafestinga - eingöngu kröfur um horn

Sæti M
1

Önnur en M
1

Framsæti # sylgjumegin (α2) 45° - 80° 30° - 80°

ekki sylgjumegin (α1) 30° - 80° 30° - 80°

horn stöðugt 50° - 70° 50° - 70°

bekkur - sylgjumegin (α2) 45° - 80° 20° - 80°

bekkur - ekki sylgjumegin(α1) 30° - 80° 20° - 80°

stillanleg sæti með sætisbakshalla < 20° 45° - 80°(α2)* 20° - 80°
20° - 80°(α1)*

Aftursæti # 30° - 80° 20° - 80° Ψ

Fellisæti Ekki er þörf á beltafestingum. Sé búið að setja þær í skal fylgt kröfum um horn við fram-
og aftursæti

R

R

❚ ❚ ❚

❚
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Athugasemdir:

# : ytri sæti og miðsæti.

* : ef hornið er stöðugt: sjá lið 4.4.3.1.

Ψ : 45° - 90° fyrir sæti í ökutækjum í flokkum M
2
 og M

3
.“
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Bæta skal við svohljóðandi tveimur nýjum viðbætum:

,,3. viðbætir

Upplýsingaskjal nr. ...

samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE sem fjallar um EBE-gerðarviðurkenningu
ökutækis með tilliti til festinga fyrir öryggisbelti (76/115/EBE), eins og henni var síðast breytt með

tilskipun ... /... /EBE)

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 rafknúinn stjórnbúnaður er á kerfum, íhlutum eða aðskildum tæknieiningum skulu fylgja upplýsingar
um hvernig hann 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: ........................................
9.10.3.3. Massi:.................................................................................................................................

............................................................................................................................................
9.10.3.4. Eiginleikar: lýsing á og teikning af:
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): ............................................................
9.10.3.6. Hönnunarhalli sætisbaks:
9.10.3.6.1. Ökumannssæti: ...................................................................................................................
9.10.3.6.2. Öll önnur sæti: ....................................................................................................................
9.10.3.7. Mörk sætisstillingar:
9.10.3.7.1. Ökumannssæti: ...................................................................................................................
9.10.3.7.2. Öll önnur sæti: ....................................................................................................................
9.13. Festingar fyrir öryggisbelti
9.13.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af yfirbyggingu þar sem fram kemur staðsetning og stærðir

raunverulegra og virkra festinga að meðtöldum R-punktunum: ..........................................
9.13.2. Teikningar af beltafestingunum og þeim hlutum burðarvirkis ökutækisins sem þær eru

festar við (ásamt smíðaefni þeirra): ....................................................................................

(¹)  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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9.13.3. Heiti þeirra gerða(¹) öryggisbelta sem heimilt er að festa með festingunum sem eru í ökutækinu:

Staðsetning festinga
Röð Sæti Festing Burðarvirki Sætis-

ökutækis grind

Fyrsta Hægra sæti Neðri ytri festing
sætisröð Neðri innri festing

Efri festing(ar)
Miðsæti Neðri ytri festing

Neðri innri festing
Efri festing(ar)

Vinstra sæti Neðri ytri festing
Neðri innri festing
Efri festing(ar)

Önnur Hægra sæti Neðri ytri festing
sætisröð # Neðri innri festing

Efri festing(ar)
Miðsæti Neðri ytri festing

Neðri innri festing
Efri festing(ar)

Vinstra sæti Neðri ytri festing
Neðri innri festing
Efri festing(ar)

# Hægt er að stækka töfluna ef í ökutæki eru fleiri en tvær sætaraðir eða fleiri sæti en þrjú á þverveginn.

9.13.4. Lýsing á sérstakri gerð öryggisbeltis ef festingin er á sætisbaki eða ef í henni er búnaður sem
dreifir orku: ..... ...................................................................................................................

Dagsetning, skrá

(¹) Sjá lið 1.1.3 og 1.1.4 í III. viðauka við tilskipun 77/541/EBE að því er varðar tákn og merki sem á að nota. Ef nota á belti
af gerðinni ,,S“ skal tilgreina gerð(ir).
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4. viðbætir

FYRIRMYND

(Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

EBE-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

    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 76/115/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(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. Frekari upplýsingar (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 út það sem á ekki við.

(²) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
gerðarviðurkenningarvottorð 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 76/115/EBE, eins og henni var síðast
breytt með tilskipun ... /... /EBE

1. Viðbótarupplýsingar:

1.1. Ökutækjaflokkur:

1.2. Staðsetning festinga og öryggisbelta sem fylgja ökutækinu(¹):

5. Athugasemdir:“

3. II. viðauki falli niður.

4. III. viðauki verði ,,II. VIÐAUKI“ með fyrirsögninni: ,,Staðsetning virkra beltafestinga“.

5. IV. viðauki verði ,,III. VIÐAUKI“.

Staðsetning festinga
Röð Sæti Festing Burðarvirki Sætis-

ökutækis grind

Fyrsta Hægra sæti Neðri ytri festing
sætisröð Neðri innri festing

Efri festing(ar)
Miðsæti Neðri ytri festing

Neðri innri festing
Efri festing(ar)

Vinstra sæti Neðri ytri festing
Neðri innri festing
Efri festing(ar)

Önnur Hægra sæti Neðri ytri festing
sætisröð # Neðri innri festing

Efri festing(ar)
Miðsæti Neðri ytri festing

Neðri innri festing
Efri festing(ar)

Vinstra sæti Neðri ytri festing
Neðri innri festing
Efri festing(ar)

# Hægt er að stækka töfluna ef í ökutæki eru fleiri en tvær sætaraðir eða fleiri sæti en þrjú á þverveginn.

(¹) Sjá lið 1.1.3 og 1.1.4 í III. viðauka við tilskipun 77/541/EBE að því er varðar tákn og merki sem á að nota. Ef nota á belti
af gerðinni ,,S“ skal tilgreina gerð(ir).


