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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект акта розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії ї їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію Україна – ЄС) та розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 №847 «Щодо затвердження Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС на 2014 – 2017 роки», від 26.11.2014 №1160 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС», від 25.02.2015 №140 «Про схвалення плану імплементації Регламенту 1370 про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами».
Розвиток автомобільного транспорту є стратегічним напрямом державної економічної політики України, оскільки функціонування цієї галузі є необхідною передумовою забезпечення належного рівня життя населення та економічного зростання держави. Проте, на автомобільному транспорті існує ряд серйозних проблем: великий неврегульований сектор нелегальних пасажирських перевезень, неналежний рівень якості та безпеки перевезень, соціального захисту персоналу, низькою є енергоефективність автомобільного транспорту, зокрема неузгодженість законодавства України acquis communautaire.
Цим проектом акта пропонується імплементувати 4 акти законодавства Європейського Союзу (додаток XXXII до глави 7 «Транспорт» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію Україна – ЄС), які сприятимуть підвищенню рівня безпеки на автотранспорті, створенню сприятливих умов праці для водіїв, зниженню аварійності на дорогах, підвищенню відповідальності перевізників та водіїв транспортних засобів за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту.
Проект акта забезпечує на основі норм європейського права врегулювання відносин між автомобільними перевізниками, замовниками, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносин з юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.
Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності державного регулювання у сфері перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, запровадженню ефективного контролю функціонування ринку автомобільних перевезень, запровадженню європейських умов допуску до ринку перевезень.

2. Мета і шляхи її досягнення
Проект акта спрямований на вдосконалення законодавчого урегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволення потреб суспільства і економіки у перевезенні пасажирів та вантажів, безпеки перевезень, ефективного споживання ресурсів та зменшення техногенного впливу автомобільних транспортних засобів шляхом адаптації норм законодавства України до норм актів ЄС згідно Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють такі акти законодавства:
Конституція України;
Кодекс України про адміністративні правопорушення;
Господарський кодекс України;
Цивільний кодекс України;
Закон України «Про транспорт»;
Закон України «Про дорожній рух»;
Указ Президента України від 12.05.2011 № 581/2011 «Про Положення про Міністерство інфраструктури України»;
Указ Президента України від 06.04.2011 № 387/2011 «Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті»;
постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»;
постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»;
постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»;
постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 207 «Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174 «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року».
Угодою про асоціацію Україна – ЄС передбачено імплементацію таких регламентів та директив:
Регламент (ЄС) №1370/2007 Європейського парламенту та ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламент (ЄЕС) № 1191/69 і (ЄЕС) №1107/70 Ради;
Регламент (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради 96/26/ЄС;
Регламент (ЄС) №1072/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року, про спільні правила для доступу до міжнародного ринку вантажних автоперевезень;
Регламент (ЄС) № 1073/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року про спільні правила доступу до міжнародного ринку автобусних перевезень, та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 561/2006.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження із Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України та Державною службою України з безпеки на транспорті.

6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект акта буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

9. Позиція соціальних партнерів
Наказ не стосується соціально-трудової сфери суспільних відносин.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта є регуляторним актом і відповідає принципам державної регуляторної політики.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Вплив реалізації наказу на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів
З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» буде забезпечено вдосконалення законодавчого урегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволено потреби суспільства і економіки у перевезенні пасажирів та вантажів, безпеки перевезень, ефективного споживання ресурсів та зменшення техногенного впливу автомобільних транспортних засобів шляхом адаптації норм законодавства України до норм актів ЄС згідно Угоди про асоціацію Україна – ЄС.


Міністр інфраструктури України                                           Володимир Омелян


___ _______________ 2017 р.


