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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Kryzys ekonomiczny, który dotkn¹³ tak¿e Wielk¹ Brytaniê, sprawia, ¿e wielu m³odych wyborców,
którzy przed kilku laty wyjechali do tego kraju w celach zarobkowych, teraz powraca do Polski. Wraz
z nimi powraca jak bumerang wielokrotnie wa³kowany w mediach i w Sejmie – ostatnio na sesji sejmo-
wej 25 listopada ubieg³ego roku – temat rejestracji w Polsce samochodów z kierownic¹ po prawej stro-
nie.

Temat ten podejmujê na ¿yczenie moich wyborców, z których jeden przys³a³ mi przekonuj¹cy i do-
wcipny list w tej sprawie. Zacytujê jego fragment. „Nie mogê zarejestrowaæ angielskiego samochodu. Pi-
szê do ministra infrastruktury o odstêpstwo od przepisu o posiadaniu kierownicy z lewej strony ju¿
kilka miesiêcy. Pierwszy raz odmówi³ stwierdzaj¹c, ¿e bêdê mia³ «problem z wyprzedzaniem i omijaniem»
– koniec cytatu. Odwo³a³em siê do tego samego ministra, bo on jest drug¹ instancj¹ i do dziœ czekam na
odpowiedŸ. Pytam Pana jako senatora z mojego okrêgu i u¿ytkownika wielu pojazdów: czy minister mo-
¿e mi zabroniæ u¿ytkowania mojej w³asnoœci? Czy ma prawo narzuciæ mi tak¿e, w którym momencie
mam wyprzedzaæ? Czy gdyby by³ przepis o zakazie brania œlubu z zezowat¹, to nie móg³bym siê o¿eniæ?
Czy muszê emigrowaæ z mojego kraju przez durne przepisy? Proszê o jak¹kolwiek odpowiedŸ, bo ju¿ jes-
tem w kraju pó³ roku i nie mogê u¿ytkowaæ mojego samochodu. A jest mi potrzebny tak¿e do wykonywa-
nia mojej obecnej pracy zawodowej.”

Zgadzam siê z argumentami autora listu. Podobnie jak on nie rozumiem uporu ministerstwa w tej
sprawie. Nie rozumiem, dlaczego Pan, Panie Ministrze i Pañscy urzêdnicy mimo licznych skarg obywa-
teli oraz mimo zdecydowanego i jednoznacznego stanowiska Unii Europejskiej, nie chcecie zrezygnowaæ
z zakazu rejestracji pojazdów z kierownic¹ po prawej stronie, motywuj¹c to w sposób ma³o przekonu-
j¹cy wzglêdami bezpieczeñstwa.

Przekonuj¹ mnie za to argumenty Komisji Europejskiej, która jest zdania, ¿e je¿eli pojazd silnikowy
spe³nia unijne wymogi w zakresie homologacji, oznacza to, ¿e mo¿na siê nim bezpiecznie poruszaæ we
wszystkich pañstwach cz³onkowskich, bez wzglêdu na to, czy ruch jest prawo-, czy lewostronny. Komi-
sja uwa¿a zatem, ¿e ca³kowity zakaz rejestrowania pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego
jest niewspó³mierny w stosunku do uzasadnionego celu polityki pañstwa, jakim jest zapewnienie bez-
pieczeñstwa na drogach oraz ochrona zdrowia i ¿ycia ludzi. Je¿eli chodzi o nowe samochody, Komisja
jest zdania, i¿ przeszkody w rejestrowaniu pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego naru-
szaj¹ przepisy dyrektywy dotycz¹cej homologacji typu uk³adów kierowniczych oraz dyrektywy ramowej
dotycz¹cej homologacji typu WE pojazdów silnikowych. Co do samochodów u¿ywanych Komisja uzna-
je, ¿e Polska narusza unijne przepisy w zakresie swobodnego przep³ywu towarów (art. 34 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). To stanowisko Komisji przypominam tak szczegó³owo, poniewa¿
nie trafia ono do polskich urzêdników i dlatego nadal obowi¹zuj¹ w Polsce przepisy, które wymagaj¹, by
przed rejestracj¹ samochodu z kierownic¹ po prawej stronie prze³o¿yæ j¹ na lew¹ stronê. Tymczasem –
jak uwa¿a KE – nie ma ku temu powodów, bo tego rodzaju samochody z powodzeniem s¹ rejestrowane
i je¿d¿¹ w innych krajach UE, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Tym samym – zdaniem KE – Polska ³amie
unijn¹ dyrektywê o homologacji typów uk³adów kierowniczych z 1970 r., dyrektywê ramow¹ o homolo-
gacji pojazdów silnikowych z 2007 r. a nade wszystko art. 28 unijnego traktatu, który gwarantuje swo-
bodê przep³ywu towarów na wspólnym unijnym rynku.

Przypominam równie¿ Panu Ministrowi, ¿e Komisja Europejska zajê³a siê t¹ spraw¹ na wniosek mie-
szkañca Kielc, który bezskutecznie próbowa³ zarejestrowaæ w Polsce samochód z kierownic¹ po prawej
stronie. Po odmowie w³adz poskar¿y³ siê do Brukseli. W odpowiedzi KE napisa³a mu o prowadzonym
przeciwko Polsce postêpowaniu i „wezwaniu Polski do usuniêcia uchybienia”, gro¿¹c równoczeœnie
mo¿liwoœci¹ skierowania skargi na nasz kraj do unijnego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu.

Od ostatniego znanego mi stanowiska ministerstwa w tej sprawie minê³o ju¿ pó³ roku i dlatego po-
zwalam sobie prosiæ Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie, czy zmieniliœcie Pañstwo zdanie w tej kwe-
stii, a jeœli nie, to czy sprawa ta stanê³a na wokandzie trybuna³u w Luksemburgu i ile bêdzie kosztowa³
polskiego podatnika upór polskiego urzêdnika.
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