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Относно: Петиция 1028/2008, внесена от Rita Pocsai, с нидерландско 
гражданство, относно филтри за твърди частици и консумация на 
гориво за коли

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията счита, че методът, който се използва от производителите на 
автомобили за измерване на консумацията на гориво на колите, е погрешен. Колите се 
тестват при идеални условия (на тестово трасе без други участници на пътя, 
задръствания или светофари), което води до ниски цифри за консумация на гориво, 
които не могат да бъдат достигнати при нормални пътни условия. Вносителката е 
убедена също така, че филтрите за улавяне на твърди частици не намаляват емисиите 
на прахови частици. Филтрите пречистват сажди (частици, които не изгарят напълно) 
от изгорели газове и събраните сажди след това се изгарят отново, този път напълно,
във филтъра. Въпреки това, за извършването на това действие е необходимо 
допълнително гориво. Вносителката твърди, че необходимото допълнително гориво 
означава, че балансът на емисиите на прахови частици остава същият. Тя също така не 
одобрява факта, че автомобилите, оборудвани с филтри за твърди частици, не могат да 
използват биодизел, защото в него има твърде много мазнини, които задръстват 
филтъра. Вносителката призовава да бъде извършено разследване, тъй като настоящата 
ситуация е неясна, не е безвредна за околната среда и е скъпа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2008 г.
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Вносителката на петицията, нидерландска гражданка, иска информация по следните 
три въпроса:

- Доколко е подходяща методологията за измерване на консумацията на гориво на 
колите. Вносителката на петицията привежда аргументи, че колите се тестват при 
идеални условия (на тестово трасе без други участници в движенията, светофари или 
задръствания), което води до ниски цифри за консумация на гориво, които не могат да 
бъдат постигнати при нормални пътни условия;

- Ефективното функциониране на филтрите за улавяне на твърди частици, монтирани в 
колите.  Вносителката на петицията заявява, че филтрите за улавяне на твърди частици 
пречистват сажди (частици, които не изгарят напълно) от изгорели газове и събраните 
сажди след това се изгарят отново, този път напълно, във филтъра. Въпреки това, за 
извършването на това действие е необходимо допълнително гориво и вносителката 
твърди, че необходимото допълнително гориво означава, че балансът на емисиите на 
прахови частици остава същият;
    
- Вносителката на петицията заявява, че автомобилите, оборудвани с филтри за твърди 
частици, не могат да използват биодизел, защото в него има твърде много мазнини, 
които задръстват филтъра.

По първата точка, Комисията може да съобщи, че данните за консумацията на гориво (и 
емисии CO2), посочени в сертификата за съответствие (CoC) на автомобилите, пускани 
на европейския пазар, са установени чрез пускане, в момента на типово одобрение на 
автомобила, на представителен автомобил на изпитателен стенд съгласно определен
модел на шофиране (известен като Нов европейски цикъл на движение или NEDC). 
Тестовите условия са заложени в параграф 5 от Приложение I към Директива 1268/80
на Съвета.1  

Добре известно е, че този цикъл на движение не може да вземе предвид всички условия 
на заобикалящата среда (напр. ниска температура, влажност, вятър), които настъпват 
при нормални пътни условия, и че неговите динамики не са изцяло представителни за 
съвременните навици за шофиране с пълна точност. Комисията възнамерява да 
преразгледа цикъла на движение за типово одобрение и ще обърне внимание на някои 
недостатъци. Трябва обаче да бъде ясно, че всеки модел на шофиране за установяване 
на законните цифри, например, за консумация на гориво, винаги трябва да бъде 
стандартизиран и не може да взема предвид поведението на шофьора и променливите 
възможни условия. Целта на тези стандартизирани модели на шофиране не е да 
предоставят точни стойности за консумация на гориво за отделните случаи (което е 
невъзможно), а да създадат база за сравнение на консумацията на гориво на различните
превозни средства при стандартизирани условия, като се приема, че тази 
„стандартизирана класация” представлява относителните показатели на автомобилите 
при реални пътни условия.

                                               
1 Директива на Съвета от 16 декември 1980 г. относно емисиите на въглероден двуокис 
и разхода на гориво на моторните превозни средства (OВ L 375, 31.12.1980, стр. 36), 
съответно изменена.
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По втората точка, Комисията може да потвърди, че съвременните филтри за твърди 
частици ефективно елиминират твърдите частици от изгорелите газове на дизеловите 
автомобили. Филтрите за твърди частици се нуждаят от редовно регенериране, т.е. 
натрупаните сажди трябва да бъдат отстранявани. Най-честата стратегия е да се 
използва допълнително гориво за нагряване на филтъра за твърди частици, където 
натрупаните сажди изгарят. Въпреки че този процес действително води до много слабо
увеличение на консумацията на гориво, той не генерира допълнителни сажди, а точно 
обратното, изгаря последните.

По третия въпрос, принципно няма причина автомобилите, оборудвани с филтър за 
твърди частици да не могат да работят с биодизел. Поради различната структура на 
саждите и температура на отходния поток, може да се наложи прилагането на различни 
стратегии за регенериране в случаите на употреба на биодизелово (или смесено) 
гориво. Поради тази причина това дали и до каква концентрация даден автомобил е 
подходящ за използване с биодизел трябва да бъде проверено при производителя, 
независимо дали автомобилът е снабден с филтър за твърди частици или не (т.е. има и 
други части от силовата предавателна система, които може да са несъвместими с 
биодизела).

Комисията счита, че горната информация ще помогне на вносителката на петицията да 
разбере въпросите, повдигнати в нейната петиция.


