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RÅDETS BESLUT
av den 14 februari 2012
om Europeiska unionens ståndpunkt i förhållande till utkastet till föreskrifter från Förenta
nationernas ekonomiska kommission för Europa om fotgängarsäkerhet och utkastet till
föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om lysdiodljuskällor
(LED)
(2012/143/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets beslut 97/836/EG av den 27 november
1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta na
tionernas ekonomiska kommission för Europas överenskom
melse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjul
försedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras
eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för öm
sesidigt erkännande av typgodkännanden utfärdade på grundval
av dessa föreskrifter (Reviderad överenskommelse av år
1958) (1), särskilt artikel 4.2 andra strecksatsen,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets godkännande (2), och
av följande skäl:

(1)

De standardiserade kraven i utkastet till föreskrifter från
Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa
(FN/ECE) om enhetliga bestämmelser för godkännande av
motorfordon med avseende på fotgängarsäkerhet (3) och
utkastet till FN/ECE-föreskrifter om bestämmelser för
godkännande av fordon med avseende på lysdiodljuskäl
lor (LED) för bruk i godkända signallampsenheter i mo
tordrivna fordon och släpvagnar (4) är avsedda att undan
röja tekniska hinder för handeln med motorfordon mel
lan parterna i den reviderade överenskommelsen av år
1958 och se till att sådana fordon håller en hög säker
hets- och skyddsnivå.

(2)

Det är lämpligt att fastställa unionens ståndpunkt i för
hållande till dessa utkast till föreskrifter och att besluta
att unionen, företrädd av kommissionen, röstar för dessa.

(3)

Utkasten till föreskrifter om fotgängarsäkerhet och lys
diodljuskällor bör införlivas i EU:s system för typgodkän
nande av motorfordon.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.
Godkännande av den 19 januari 2012 (ännu ej offentliggjort i EUT).
FN/ECE-dokument ECE TRANS/WP.29/2010/127.
FN/ECE-dokument ECE TRANS/WP.29/2010/44.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Utkastet till FN/ECE-föreskrifter om enhetliga bestämmelser
för godkännande av motorfordon med avseende på fotgän
garsäkerhet, såsom framgår av dokument ECE TRANS/
WP.29/2010/127, godkänns härmed.

Artikel 2
Utkastet till FN/ECE-föreskrifter om bestämmelser för godkän
nande av fordon med avseende på lysdiodljuskällor (LED) för
bruk i godkända signallampsenheter i motordrivna fordon och
släpvagnar, såsom framgår av dokument ECE TRANS/
WP.29/2010/44, med rättelser, godkänns härmed.

Artikel 3
Unionen, företrädd av kommissionen, ska rösta för de utkast till
FN/ECE-föreskrifter som avses i artiklarna 1 och 2 vid ett kom
mande möte i den administrativa kommittén för FN/ECE:s
världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter.

Artikel 4
I enlighet med artiklarna 35 och 36 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fast
ställande av en ram för godkännande av motorfordon och släp
vagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och
separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (5)
ska likvärdigheten mellan kraven i utkastet till FN/ECE-föreskrif
ter om enhetliga bestämmelser för godkännande av motorfor
don med avseende på fotgängarsäkerhet och kraven i bilaga I
punkterna 3.1, 3.3, 3.4 och 3.5 i till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009 om
typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av
fotgängare och andra oskyddade trafikanter (6) erkännas.

Artikel 5
De utkast till FN/ECE-föreskrifter som avses i artiklarna 1 och 2
ska bli en del av EU:s system för typgodkännande av motorfor
don.
(5) EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.
(6) EUT L 35, 4.2.2009, s. 1.
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Artikel 6
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2012.
På rådets vägnar
M. LIDEGAARD

Ordförande

9.3.2012

