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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. február 22.)

az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek vezetőinek menetirányú
látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló előírás-tervezetével kapcsolatos közösségi állásfoglalásról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/159/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető,
illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra
vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint
az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös
elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához való csatla-
kozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi hatá-
rozatra (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének
második francia bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a
gépjárművek vezetőinek menetirányú látóterére vonat-
kozó jóváhagyásáról szóló előírás-tervezete (2) megszün-
teti a szerződő felek közötti gépjármű-kereskedelem
gyakorlati korlátait ezen aspektusok tekintetében, magas
szintű biztonság szavatolása mellett.

(2) Helyénvaló ezért meghatározni a Közösség álláspontját az
említett előírás-tervezet tekintetében, és ennélfogva
rendelkezni arról, hogy a Közösség – amelyet a Bizottság
képvisel – a tervezet mellett szavazzon.

(3) Az előírás-tervezet a Közösség gépjármű-típusjóváhagyási
rendszerének részévé válik, ugyanis a gépjárművek veze-
tőinek látóterére vonatkozó tagállami jogszabályok köze-
lítéséről szóló, 1977. szeptember 27-i 77/649/EGK
tanácsi irányelv (3) hatóköre hasonló ezen előírás-terveze-
téhez,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-
EGB) a gépjárművek vezetőjének menetirányú látóterére vonat-
kozó jóváhagyásáról szóló, a TRANS/WP.29/2005/82 számú
dokumentumban foglalt előírás-tervezetét ezennel jóváhagyják.

2. cikk

A járművekre vonatkozó szabályok harmonizálása céljából az
ENSZ-EGB által rendezett világfórum közelgő igazgatási bizott-
sági ülésén a Közösség, amelyet a Bizottság képvisel, az 1.
cikkben említett ENSZ-EGB-előírás-tervezet mellett szavaz.
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(1) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.
(2) ENSZ/EGB TRANS/WP.29/2005/82 dokumentum.

(3) HL L 267., 1977.10.19., 1. o. A legutóbb a 90/630/EGK bizottsági
irányelvvel (HL L 341., 1990.12.6., 20. o.) módosított irányelv.



3. cikk

A gépjárművek vezetőjének menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló ENSZ-EGB-előírás a
Közösség gépjármű-típusjóváhagyási rendszerének részévé válik.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 22-én.

a Tanács részéről
az elnök

F. MÜNTEFERING
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