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FRAMKVÆMDARTILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
2014/37/ESB

frá 27. febrúar 2014

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/671/EBE varðandi skyldubundna notkun öryggisbelta  
og aðhaldsbúnaðar fyrir börn í ökutækjum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/671/EBE varðandi skyldu-
bundna notkun öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar fyrir börn í 
ökutækjum(1), einkum 7. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Þann 24. mars 1998 gerðist Evrópubandalagið aðili að 
samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir 
ökutæki á hjólum, búnað og hluti sem heimilt er að festa 
og/eða nota í ökutæki á hjólum og gekk að skilyrðunum 
fyrir gagnkvæmri viðurkenningu viðurkenninga sem eru 
veittar á grundvelli þessara forskrifta (endurskoðaður 
samningur frá 1958), í samræmi við ákvörðun ráðsins 
97/836/EB(2).

2)  Í samræmi við 1. mgr. II. viðauka við ákvörðun  
97/836/EB verða tæknilegar kröfur reglugerðar efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu samkvæmt 
endur skoðaða samningnum frá 1958 valkostir við tækni-
legu viðaukana við viðkomandi sértilskipanir Sam-
bandsins þar sem þeir síðarnefndu hafa sama gildis svið og 
þar sem sértilskipanir Sambandsins eru fyrir hendi fyrir 
reglu gerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu. Hins vegar halda viðbótarákvæði tilskipana t.d. 
þau sem varða uppsetningarkröfur eða viðurkenningar-
aðferðina gildi sínu. 

3)  Ný reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu um samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á 
aðhaldsbúnaði fyrir börn sem notaður er um borð í vél-
knúnum ökutækjum (hér á eftir nefnd „reglugerð 129“) 
var sett og samþykkt undir forsjá efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu.

4)  Reglugerð 129 öðlaðist gildi 9. júlí 2013 sem viðauki við 
endurskoðaða samninginn frá 1958.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 59, 28.2.2014, bls. 32. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 228/2014 frá  
24. október 2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við 
EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 26.
(2) Ákvörðun ráðsins 97/836/EB frá 27. nóvember 1997 með hliðsjón af aðild 

Evrópubandalagsins að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir ökutæki á 
hjólum, búnað og hluti sem heimilt er að festa og/eða nota í ökutæki á 
hjólum og því að ganga að skilyrðunum fyrir gagnkvæmri viðurkenningu 
viðurkenninga sem eru veittar á grundvelli þessara forskrifta (Stjtíð. EB  
L 346, 17.12.1997, bls. 78.) 

5)  Stöðluðu kröfurnar í reglugerð 129 fela í sér auknar kröfur 
í tengslum við þær sem settar eru samkvæmt reglugerð 44 
um samræmd ákvæði um viðurkenningu á aðhaldsbúnaði 
fyrir börn um borð í aflknúnum ökutækjum (aðhaldsbúnaður 
fyrir börn)(3) og endurspegla tækniframfarir að því er 
varðar nokkra þætti í aðhaldsbúnaði fyrir börn, svo sem 
hliðarhöggsprófanir, fyrirkomulagið að börn upp að 
15 mánaða aldri snúi aftur, samhæfi við mismunandi 
ökutæki, árekstrarprófunarbrúður og prófunarbekkir og 
aðlögunarhæfni að mismunandi stærð barna. 

6)  Þar sem í tilskipun 91/671/EBE er mælt fyrir um kröf-
ur varðandi viðurkenningu og skyldubundna notkun 
á að halds búnaði fyrir börn í vélknúnum ökutækjum í 
Evrópu  sam bandinu, ætti að breyta henni þannig að hún 
taki líka til notkunar á aðhaldsbúnaði fyrir börn sem er 
viður kennd ur samkvæmt tæknilegum kröfum reglugerðar 
129.

7)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
í samræmi við 7. gr. b tilskipunar 91/671/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum 2. gr. tilskipunar 91/671/EBE er breytt sem hér 
segir:

1)  Eftirfarandi komi í stað i. liðar í a-lið 1. liðar:

„i.  Aðildarríkin skulu, að því er varðar ökutæki í flokki 
M1, N1, N2 og N3, krefjast þess að allir farþegar 
ökutækja í notkun noti fyrirliggjandi öryggisbúnað.

 Börn, sem eru undir 150 cm á hæð og ferðast í öku-
tækjum í flokki M1, N1, N2 og N3 sem í er öryggis-
búnaður, skulu fest með föstum eða lausum aðhalds-
búnaði fyrir börn, í skilningi a- og b-liðar 4. mgr. 1. gr., 
sem hæfir líkamsbyggingu barnsins í sam ræmi við:

— flokkun aðhaldsbúnaðar fyrir börn sem viður-
kenndur er í samræmi við i. lið c-liðar þessarar 
málsgreinar, sem kveðið er á um í 3. mgr. 1. gr. 

(3) Stjtíð. ESB L 306, 23.11.2007, bls. 1.
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— stærðarbil og hámarkslíkamsþyngd sem aðhalds-
búnaður fyrir börn er ætlaður fyrir samkvæmt 
til sögn framleiðanda, fyrir aðhaldsbúnað sem er 
viður kenndur í samræmi við ii. lið c-liðar þessarar 
máls greinar.

 Í ökutækjum í flokki M1, N1, N2 og N3 sem eru án 
öryggisbúnaðar:

— má ekki flytja börn yngri en þriggja ára,

— skulu börn þriggja ára eða eldri og undir 150 cm á 
hæð sitja í öðru sæti en framsætinu, sbr. þó ii. lið.“

2)  í stað c-liðar 1. liðar komi eftirfarandi:

„c)  þar sem aðhaldsbúnaður fyrir börn er notaður, skal 
hann viðurkenndur með skírskotun til staðla:

i.  reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu 44/03 eða tilskipunar 77/541/EBE eða

ii.  reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu 129,

 eða einhverra síðari breytinga á henni.

 Aðhaldsbúnaðurinn fyrir börn skal settur upp í samræmi 
við uppsetningarupplýsingar (t.d. notendahandbók, 
bækling eða upplýsingar á rafrænu formi) sem fram-
leiðandi aðhaldsbúnaðarins fyrir börn útvegar þar sem 
því er lýst hvernig og í hvaða gerðir ökutækis er hægt 
að nota búnaðinn með öruggum hætti.“

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en sex mánuðum eftir gildistöku hennar. Þau skulu þegar í stað 
senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru 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.

3. gr.

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

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 27. febrúar 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
 Fyrir hönd forsetans,

 Siim KALLAS

 varaforseti


