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Rady Ministrów w dniu 27 lutego br., w sprawie: okresu dostosowawczego w implementacji dyrektywy

2007/46/WE przez krajowe ustawodawstwo, braku przygotowania otoczenia do wdrożenia ww. aktu

do polskiego systemu prawnego, co spowodowało zatrzymanie produkcji w firmach oraz ogłaszanie

przez nich upaotoser. Departament Transportu Droqcweqo ~N.nisre~stwa!.n.fr:astruktury i Rozwoju (OTO)

udziela następujących informacji.

W kwestii dotyczącej okresu dostosowawczego w kontekście implementacji do polskiego systemu

prawnego dyrektywy 2007/46/WE, replika OTO została zawarta w następujących pismach: z dnia

28 stycznia br. (nr OTO-IV-4400-18-ARS/15) w akapitach 4 oraz 5, z dnia 22 września 2014 r. (nr OTO-

IV-5111-80-2-ARS/14) w akapicie 2, z dnia 2 września 2014 r. (nr OTD-IV-5111-80-1/ARS/14)

W aspekcie braku przygotowania otoczenia do implementacji przedmiotowej dyrektywy w RP, OTO

przedstawiał swoje zdanie już w 2013 r. w piśmie z dnia 9 września 2013 r. (nr TO-5a-5111-361/13)

wakapitach 6 oraz 7 oraz w piśmie z dnia 22 września 2014 r (nr OTO-IV-5111-80-2/ARS/14)

w akapicie 3

Mając na uwadze powyższe, przedstawione przez Pana zarzuty w piśmie z dnia 23 lutego br. posiadają

charakter permanentnie powielanych tych samych treści, wobec których OTO niejednokrotnie

przedstawiał swoje stanowisko. Nadmieniamy, iż konstatacje resortu infrastruktury i rozwoju

w przedmiocie przytaczanych inkryminacji nie uległy zmianie.
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OTO po raz wtóry zaznacza również, iż Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych nie brało

udziału w pracach prowadzonych w Parlamencie RP nad projektem ustawy z dnia 10 października

2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448

oraz z 2013 r., poz. 700), jak również w pracach nad aktami wykonawczymi do tej ustawy na etapie

konsultacji społecznych, podczas których możliwe było zgłaszanie przez Państwa wszelkich uwag

do regulacji w zakresie homologacji typu i dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Mając na uwadze powyższą okoliczność, Pana komentarz do procedowania zmian przy wdrażaniu

w Polsce dyrektywy 2007/46/WE zawarty w piśmie z 23 lutego br., w ocenie OTO nie jest zasadny.

Nadto, OTD wskazuje, iż Transportowy Dozór Techniczny (TOT) jako polska władza homologacyjna jest

-W trakcie analizy requlac]i prawnych obowiązujących w ksffiekście dopcszczenia jednostkowego

pojazdów. Zatem, jeśli dostrzega Pan potrzebę zmiany aktualnych przepisów homologacyjnych,

proponujemy przedstawienie TOT uwag oraz propozycji w tym obszarze.
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