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RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 15 maj 2006
om Europeiska gemenskapens ståndpunkt när det gäller utkastet till föreskrifter från FN:s
ekonomiska kommission för Europa om hjul på personbilar och tillhörande släpvagnar
(Text av betydelse för EES)

(2006/363/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

Utkastet till föreskrifter bör inte införlivas i gemenskapens system för typgodkännande av motorfordon då det
gäller reservhjul.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av FN:s
ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsedda fordon samt om villkoren för ömsesidigt
erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa
föreskrifter (”reviderad överenskommelse av år 1958”) (1), särskilt artikel 4.2 andra strecksatsen,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets samtycke (2),
av följande skäl:
(1)

(2)

Genom utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska
kommission för Europa om hjul på personbilar och tillhörande släpvagnar (nedan kallat ”utkastet till föreskrifter”) avskaffas de tekniska hindren för handeln med motorfordon mellan avtalsparterna när det gäller dessa komponenter, samtidigt som en hög säkerhets- och miljöskyddsnivå uppnås.
Gemenskapens ståndpunkt när det gäller utkastet till föreskrifter bör fastställas.

(1) EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Artikel 1
Utkastet
till
föreskrifter
enligt
TRANS/WP.29/2005/46 godkänns härmed.

dokument

Artikel 2
Gemenskapen skall genom sin företrädare kommissionen rösta
för utkastet till föreskrifter i den omröstning som kommer att
äga rum i den administrativa kommittén vid ett kommande
möte i FN:s ekonomiska kommissions för Europa världsforum
för harmonisering av fordonsföreskrifter.
Artikel 3
Utkastet till föreskrifter skall inte införlivas i gemenskapens
typgodkännandesystem för motorfordon.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2006.
På rådets vägnar
U. PLASSNIK

Ordförande

