
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 7 listopada 2014 r. 

ustalająca stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Admi
nistracyjnego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w sprawie 
projektu nowego regulaminu dotyczącego ochrony w przypadku uderzenia bocznego w słup oraz 

projektu poprawki do tego regulaminu 

(2014/854/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Rady 97/836/WE (1) Unia przystąpiła do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów 
kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania 
homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”). 

(2)  Ujednolicone wymagania zawarte w projekcie nowego regulaminu EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów 
dotyczących homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony użytkowników tych pojazdów w przypadku 
uderzenia bocznego w słup oraz w projekcie poprawki do projektu nowego regulaminu EKG ONZ w sprawie 
jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony użytkowników tych 
pojazdów w przypadku uderzenia bocznego w słup mają na celu usunięcie barier technicznych w handlu pojaz
dami silnikowymi i częściami takich pojazdów między umawiającymi się stronami Zrewidowanego Porozumienia 
z 1958 r., a także zapewnienie w odniesieniu do takich pojazdów i części wysokiego poziomu bezpieczeństwa i 
ochrony. 

(3) Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Administracyjnego Zrewidowa
nego Porozumienia z 1958 r., w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu regulaminu EKG ONZ oraz w 
sprawie projektu poprawki do tego regulaminu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Administracyjnego Zrewidowanego 
Porozumienia z 1958 r., jest głosowanie za zawartym w dokumencie ECE TRANS/WP.29/2014/79 projektem nowego 
regulaminu EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony 
użytkowników tych pojazdów w przypadku uderzenia bocznego w słup, a także za projektem poprawki do tego regula
minu, zawartym w dokumencie ECE TRANS/WP.29/2014/80. 
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(1) Decyzja Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europej
skiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla 
pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji 
udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”) (Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2014 r. 

W imieniu Rady 
P. C. PADOAN 

Przewodniczący  
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