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Szanowna Pani Przewodniczqca,
Zwracam sie do Pani z prosba o przelozenic wejscia w zycie norm Euro 6d,
wymienionych w rozporzadzeniu (UE) nr 2018/1832 z obecnego terminu tj. 1 stycznia
2021 roku na inny, rnozliwy do realizacji.
Pandemia w istotny spos6b dotknela wszystkie segmenty rynku motoryzacyjnego,
czego przyklademjest znaczacy spadek sprzedazy pojazd6w. Jednoczesnie, zgodnie z
wejsciem w zycie norm Euro 6d od 1 stycznia 2021 roku, tylko 10 procent calkowitej
sprzedazy (tzw. koncowej partii produkcji) z ostatnich 12 miesiecy, mogloby trafié na rynek.
W praktyce, oznacza to, ze w przyszlym roku ok. 700 tys. nowych pojazdéw nie bçdzie
moglo byé zarejestrowanych.
Ministerstwo Infrastruktury w Polsee, zaproponowalo juz rozwiazanie, proszac o
pilna zmiane rozporzadzenia (UE) nr 858/2018. Sugerowalo dodanie nowego artykulu (art.
49a), zatytulowanego 'Szczegôlne srodki dotyczqce pojazdôw z koncowej partii produkcji w
odpowiedzi na pandemiç COVID-19 ', w kt6rym wskazano i uzasadniono przesuniecie
terminu do 31 grudnia 2021 roku. Komisja Europejskajednak nie przychylila sie do tej
inicjatywy argumentujac, ze kwestie sprzedazy i rejestracji pojazd6w koricowej partii produkcji,
maja byé rozpatrywane na szczeblu poszczeg6lnych panstw czlonkowskich, przy jednoczesnej
realizacji og6lnounijnego rozporzadzania. Tym bardziej jest to niezrozumiale, ze Komisja
Europejska wydala pozytywna opinie w analogicznej sytuacji w zwiazku z pojazdami
motocyklowymi.
Obecnie trwaja negocjacje tr6jstronne w sprawie rozporzadzenia dotyczacego
'homologacji typu pojazdôw silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczen pochodzqcych
z lekkich pojazdôw pasazerskic h i uzytkowych (Euro 5 i Euro 6) (2019/0J0J(COD)) ', tzw.
'RDE2'. Prace te wchodza w koncowy etap i w trybie pilnym nalezy wprowadzié takie zmiany,
kt6re beda przeciwdzialaé nadchodzacemu kryzysowi branzy motoryzacyjnej i spelnia
oczekiwania konsument6w.
Z powazaniem,

Anna Zalewska
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