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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/40/EÜ,
7. september 2005,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/541/EMÜ mootorsõidukite turvavöösid ja turvasüsteeme
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

M1-kategooria sõidukitele. Seega peavad turvavööd ja/või
turvasüsteemid olema paigaldatud vaid nendes sõidukites, mis vastavad direktiivi 77/541/EMÜ (5) sätetele.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
(5)

Kuni ühenduse tüübikinnitussüsteem ei laiene kõikidele
sõidukikategooriatele, tuleks liiklusohutuse huvides
nõuda turvavööde ja turvasüsteemide paigaldamist ka
muudesse kui M1-kategooria sõidukitesse.

(6)

Direktiivis 77/541/EMÜ juba sätestatakse kõik tehnilised
eeskirjad ja haldusnormid, mis võimaldavad anda asjaomase tüübikinnituse muudele kui M1-kategooria sõidukitele. Seetõttu ei ole liikmesriikidel vaja kehtestada muid
norme.

(7)

Alates komisjoni 17. juuni 1996. aasta direktiivi
96/36/EÜ, millega kohandatakse tehnika arenguga
mootorsõidukite turvavöösid ja turvasüsteeme käsitlevat
nõukogu direktiivi 77/541/EMÜ, (6) jõustumisest on
mitmed liikmesriigid juba teinud selles sisalduvad sätted
kohustuslikuks ka muudele kui M1-kategooria sõidukitele. Tootjad ja nende tarnijad on seega välja töötanud
asjakohase tehnoloogia.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2001.
aasta direktiiv 2001/85/EÜ (mis käsitleb reisijateveoks
mõeldud sõidukite, millel on lisaks juhiistmele rohkem
kui kaheksa istekohta, erieeskirju) (7) võimaldab piiratud
liikumisvõimega isikutel nagu näiteks puuetega inimesed
sissepääsu kaheksat või enam istet sisaldavatesse, reisijateveoks kasutatavatesse sõidukitesse. See on vajalik, et
liikmesriigid saaksid lubada selliste turvavööde ja turvasüsteemide paigaldamist, mis ei ole kooskõlas direktiivi
77/541/EMÜ tehniliste nõuetega, kuid mis on spetsiaalselt välja töötatud eesmärgiga kaitsta kõnealuseid inimesi
asjaomastes sõidukites.

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Teadusuuringud on näidanud, et turvavööde ja turvasüsteemide kasutamine aitab oluliselt vähendada surmajuhtude arvu ja vigastuste raskust õnnetusjuhtumi, isegi
ümbermineku korral. Nende paigaldamine kõigile sõidukikategooriatele on kindlasti oluline samm edasi liiklusohutuse suurendamisel ning sellest tulenevalt elude
päästmisel.

(2)

Turvavööde paigaldamine kõikidesse sõidukitesse võib
tuua olulist ühiskondlikku kasu.

(3)

18. veebruari 1986. aasta resolutsioonis liiklusõnnetuste
vähendamise ühismeetmete kohta, mis on osa ühenduse
liiklusohutuse programmist, (3) rõhutas Euroopa Parlament vajadust teha turvavööde kasutamine kohustuslikuks kõikidele reisijatele, sealhulgas lastele, välja arvatud
ühissõidukites. Seetõttu tuleb turvavööde ja/või turvasüsteemide paigaldamisega seoses vahet teha ühistranspordi
bussidel ja muudel sõidukitel.

(4)

Vastavalt nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivile
70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende
haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta, (4) on alates 1. jaanuarist 1998 ühenduse
tüübikinnitussüsteemi kohaldatud ainult kõigile uutele

(1) ELT C 80, 30.3.2004, lk 10.
(2) Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2003. aasta arvamus (ELT C 91
E, 15.4.2004, lk 491), nõukogu 24. jaanuari 2005. aasta ühine
seisukoht (ELT C 111 E, 11.5.2005, lk 28), Euroopa Parlamendi 26.
mai 2005. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(3) EÜT C 68, 24.3.1986, lk 35.
(4) EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/78/EÜ (ELT L 153, 30.4.2004, lk 103).

(5) EÜT L 220, 29.8.1977, lk 95. Direktiivi on viimati muudetud 2003.
aasta ühinemisaktiga.
(6) EÜT L 178, 17.7.1996, lk 15.
(7) EÜT L 42, 13.2.2002, lk 1.
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(9)

Direktiivi 77/541/EMÜ tuleks vastavalt muuta.

(10)

Kuna liikmesriigid ei saa täiel määral saavutada käesoleva
direktiivi eesmärki, nimelt liiklusohutuse parandamist
turvavööde kohustusliku paigaldamise kehtestamisega
teatava kategooria sõidukites, ning mis seetõttu on
kavandatava meetme ulatuse tõttu paremini saavutatav
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv
nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
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“M2- ja M3-kategooria sõidukid liigitatakse klassidesse nagu
need on määratletud direktiivi 2001/85/EÜ I lisa 2. jaos.”
3. I lisa muudetakse järgmiselt:
a) punkti 3.1 joonealune märkus jäetakse välja;
b) punkt 3.1.1 asendatakse järgmisega:
“3.1.1. Välja arvatud üksnes seisvas sõidukis kasutamiseks ettenähtud istmed, peavad M1-, M2- (III või B
klass), M3- (III või B klass) ja N-kategooria sõidukite istmed olema varustatud käesoleva direktiivi
nõuetele vastavate turvavööde ja/või turvasüsteemidega.
M2- või M3- kategooriasse kuuluvatesse I, II või A
klassi sõidukitesse võivad olla paigaldatud turvavööd ja/või turvasüsteemid, juhul kui need
vastavad käesoleva direktiivi nõuetele.”

Artikkel 1
Artikkel 2
Direktiivi 77/541/EMÜ muutmine
Puuetega inimestele kavandatud meetmed
Direktiivi 77/541/EMÜ muudetakse järgmiselt.
1. Lisatakse artikkel 2a:

“Artikkel 2a
1.
Siseriikliku õiguse kohaselt võivad liikmesriigid lubada
selliste turvavööde või turvasüsteemide paigaldamist, mis ei
ole hõlmatud käesoleva direktiiviga, juhul kui need on kasutamiseks puuetega inimestele.

Hiljemalt 20 aprillil 2008 vaatab komisjon läbi konkreetse
korra ühtlustamaks puuetega inimeste turvavöödele esitatavaid
nõudeid olemasolevate rahvusvaheliste standardite ja siseriiklike
õigusaktide nõuete põhjal, et tagada turvalisuse tase, mis on
samaväärne käesolevas direktiivis sätestatud turvalisuse tasemega. Vajaduse korral esitab komisjon meetmete eelnõud. Käesoleva direktiivi muudatused võetakse vastu vastavalt direktiivi
70/156/EMÜ artiklile 13.

Artikkel 3
2.
Liikmesriigid võivad samuti jätta käesoleva direktiivi
kohaldamisalast välja turvasüsteemid, mis peavad vastama
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2001. aasta
direktiivi 2001/85/EÜ (mis käsitleb reisijateveoks mõeldud
sõidukite, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa
istekohta, erieeskirju) (*) VII lisa sätetele.

3.
Käesoleva direktiivi I lisa punkti 3.2.1 nõudeid ei
kohaldata lõigetega 1 ja 2 hõlmatud turvavööde ja turvasüsteemide suhtes.

Rakendamine

1. Alates 20 aprillist 2006, juhul kui turvavööd ja turvasüsteemid vastavad käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi
77/541/EMÜ nõuetele:

(*) EÜT L 42, 13.2.2002, lk 1.”

a) ei keeldu liikmesriigid sõidukitüübiga seoses EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest;

2. Artiklisse 9 lisatakse järgmine lõik:

b) ei keela liikmesriigid uute sõidukite registreerimist, müüki
või kasutuselevõttu.
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2.
Alates 20 oktoobrist 2006, juhul kui uute sõidukitüüpide
turvavööd ja turvasüsteemid ei vasta käesoleva direktiiviga
muudetud direktiivi 77/541/EMÜ nõuetele:
a) ei anna liikmesriigid enam EÜ tüübikinnitust;
b) keelduvad liikmesriigid siseriikliku tüübikinnituse andmisest.

30.9.2005

nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi
näevad ette liikmesriigid.
4. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste
siseriiklike õigusnormide tekstid.

3.
Alates 20 oktoobrist 2007, juhul kui turvavööd ja turvasüsteemid ei vasta käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi
77/541/EMÜ nõuetele:
a) loevad liikmesriigid direktiivi 70/156/EMÜ artikli 7 lõike 1
kohaselt uute sõidukitega kaasas olevad vastavussertifikaadid
kehtetuks;
b) keelavad liikmesriigid selliste uute sõidukite registreerimise,
müügi või kasutuselevõtmise, välja arvatud juhul, kui tuginetakse direktiivi 70/156/EMÜ artikli 8 lõike 2 sätetele.

Artikkel 5
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 6
Adressaadid

Artikkel 4
Ülevõtmine

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 20
aprilliks 2006. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Strasbourg, 7. september 2005

2.
Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid alates 21 aprillist
2006.

Euroopa Parlamendi nimel

3.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad
nad nendesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral

president

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES

C. CLARKE

Nõukogu nimel

