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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie "poprawienia ustawy Prawo o ruchu
drogowym", przedstawiam następujące informacje.

Obowiązująca w Polsce procedura dotycząca wprowadzania do obrotu nowych pojazdów oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części, określona w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo
o ruchu drogowym (07. U. z 2012 r. poz. 1137, z późno zm.) oraz aktach wykonawczych do niej, jest
wynikiem implementacji do prawa polskiego unijnej ramowej dyrektywy homologacyjnej z dnia
5 września 2007 r. nr 2007/46/WE ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich
przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Należy zauważyć, iż dokonana w 2012 r. nowelizacja ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo
o ruchu drogowym w kontekście wdrożenia ww. dyrektywy była wynikiem współpracy resortu, zarówno
z jednostkami przeprowadzającymi badania homologacyjne, jak również z przedstawicielami
producentów pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia lub części, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie związane z funkcjonowaniem branży motoryzacyjnej oraz byli czynnie zainteresowani
w wypracowaniu skutecznych i optymalnych rozwiązań w obszarze homologacji Z możliwości tej nie
skorzystało reprezentowane przez Pana Stowarzyszenie.

Ponadto informuję, iż mając na względzie art. 45 ust. 1 w powiązaniu z załącznikiem XIX do dyrektywy
2007/46/WE, nie jest możliwe wprowadzenie wnioskowanego przez Pana okresu dostosowawczego,
biorąc w szczególności pod uwagę, iż dniem 29 października 2014 r. nastąpiła pełna harmonizacja
w ramach Unii Europejskiej (UE) procedury homologacji typu dla pojazdów kategorii M, N, O.
Stanowisko powyższe podziela również Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o czym poinformowano
Pana w odrębnej korespondencji.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż przewidziana w polskich ustawodawstwie procedura homologacji typu
oraz dopuszczenia jednostkowego pojazdu wynikająca z dyrektywy 2007/46 E obowiązuje w takim
samym zakresie we wszystkich państwach członkowskich UE.
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