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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7 stycznia br. w sprawie wprowadzenia okresu dostosowawczego

w odniesieniu do ustawy z dnia 10 października 2012 r o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1448), przedstawiam następujące informacje.

W swoich dotychczasowych wystąpieniach stwierdza Pan m.in., iż ww. ustawa została wprowadzona

bez przygotowania, w szczególności ze względu na brak możliwości z chwilą wejścia w życie tej ustawy,

rejestracji nowych pojazdów bez homologacji wyprodukowanych lub importowanych w ramach jednej

sztuki rocznie.

Należy zauważyć, iż reprezentowane przez Pana Stowarzyszenie nie brało udziału w pracach

prowadzonych w Parlamencie RP nad projektem ww. ustawy, jak również w pracach nad aktami

wykonawczymi do tej ustawy na etapie konsultacji społecznych, w toku których możliwe było zgłaszanie

przez Państwa stwierdzanych aktualnie uwag do przepisów w obszarze homologacji typu

i dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Podkreślenia wymaga również, iż do resortu infrastruktury

i rozwoju nie wpływają tego rodzaju stanowiska ze strony innych podmiotów reprezentujących rynek

motoryzacyjny, w tym Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Departament Transportu Drogowego (OTO) w swoich odpowiedziach wielokrotnie wyjaśniał Panu

kwestie dotyczące procesu implementacji dyrektywy 2007/46/WE, w tym obowiązujące procedury

w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wyznaczania jednostek uprawnionych, czy też

procedury homologacji typu przedmiotów wyposażenia lub części oraz sankcji za ich wprowadzanie

do obrotu bez homologacji.

W trakcie dwóch spotkań organizowanych przez Pana w pierwszej połowie 2014 r., z udziałem

przedstawiciel OTO oraz Transportowego Dozoru Technicznego, przedstawiono Panu przyczyny braku

możliwości wprowadzenia postulowanego przez Pana okresu dostosowawczego w odniesieniu



do ww. ustawy z dnia 10 października 2012 r. Dodatkowo OTO wystąpił do Ministerstwa Spraw

Zagranicznych, które potwierdziło stanowisko prezentowane Panu w tym zakresie w trakcie spotkań,

jak i przedstawiane w pismach OTO.

Jedocześnie informuję, iż w związku z potrzebą implementacji do polskiego systemu prawnego dwóch

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady: nr 167/2013 dotyczącego homologacji typu ciągników

rolniczych oraz nr 168/2013 dotyczącego pojazdów dwu- i trzykołowych oraz niektórych czterokołowych,

TDT jako polska władza homologacyjna jest w trakcie opracowywania materiału merytorycznego

do przygotowania konkretnych projektów zmian przepisów prawnych, które następnie będą

procedowane przez resort.

Wobec tego, jeżeli widzi Pan potrzebę wprowadzenia zmian w aktualnych przepisach homologacyjnych,

proponuję Panu przedstawienie TDT swoich uwag i propozycji w tym obszarze. Ponadto w przypadku

rozpoczęcia procedowania konkretnych zmian w zakresie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz

aktów wykonawczych do niej. SPCM będzie mógł przedstawić swoje stanowisko do projektów w toku

konsultacji publicznych.
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