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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1028/2008 af Rita Pocsai, nederlandsk statsborger, om partikelfiltre 
og bilers brændstofforbrug

1. Sammendrag

Andrageren mener, at måden, hvorpå bilfabrikanter måler deres bilers brændstofforbrug, ikke 
er korrekt. Biler afprøves under ideelle forhold (på en prøvebane, uden andre trafikanter, køer 
eller trafiklys), hvilket giver et gunstigt forbrugstal, der ikke kan opnås ude i den normale 
trafik. Andrageren er endvidere af den opfattelse, at partikelfiltre ikke nedsætter udledningen 
af partikler. Filtrene filtrerer sod (ufuldstændigt forbrændte partikler) fra udstødningsgassen. 
Herefter bliver den opsamlede sod i filteret forbrændt endnu en gang og nu fuldstændigt. 
Dette kræver imidlertid mere brændstof. Andrageren indtager den holdning, at 
partikeludledningen på grund af behovet for ekstra brændstof imidlertid forbliver den samme. 
Hun beklager også, at biler med partikelfilter ikke kan anvende biodiesel, da biodiesel er for 
tyk og tilstopper partikelfilteret. Andrageren anmoder om en undersøgelse, da den nuværende 
situation er forvirrende, miljøfjendtlig og kostbar.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren er nederlandsk statsborger og anmoder om oplysninger om følgende tre 
spørgsmål:

- Om det er den rigtige metode, der anvendes til at måle motorkøretøjers brændstofforbrug.  
Andrageren anfører, at biler afprøves under ideelle forhold (på en prøvebane, uden andre 
trafikanter, køer eller trafiklys), hvilket giver et gunstigt forbrugstal, der ikke kan opnås ude i 
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den normale trafik.

- Om de partikelfiltre, der installeres på biler, fungerer rigtigt. Andrageren anfører, at filtrene 
filtrerer sod (ufuldstændigt forbrændte partikler) fra udstødningsgassen, og at soden herefter 
opsamles i filteret og derefter skal forbrændes.  Dette kræver imidlertid mere brændstof, og 
andrageren indtager den holdning, at partikeludledningen på grund af behovet for ekstra 
brændstof imidlertid forbliver den samme.

- Andrageren anfører, at biler med partikelfilter ikke kan anvende biodiesel, da biodiesel er 
for tyk og tilstopper partikelfilteret.

Med hensyn til det første punkt kan Kommissionen oplyse, at de oplysninger om 
brændstofforbrug (og CO2-emissioner), som er anført i typeattester for køretøjer, der sælges 
på det europæiske marked, fastlægges ved, når køretøjet typegodkendes, at prøvekøre et 
repræsentativt køretøj på en prøvebænk i henhold til et specifikt kørselsmønster, den såkaldte 
New European Driving Cycle eller NEDC. Betingelserne for prøvningen er fastlagt i punkt 5 i 
bilag I til Rådets direktiv 1268/80.1  

Det er velkendt, at der i denne procedure ikke kan tages højde for alle de omgivende forhold 
(f.eks. lav temperatur, fugtighed og vind), der opstår under normale køreforhold, og at 
dynamikken heraf ikke fuldt ud og helt korrekt repræsenterer de aktuelle kørevaner.
Kommissionen skal revidere kørselsproceduren for typegodkendelse og vil tage visse mangler 
op. Det bør dog være klart, at eventuelle kørselsmønstre med hensyn til at fastlægge retlige tal 
om f.eks. brændstofforbrug altid skal standardiseres og ikke kan tage højde for køreadfærd og 
eventuelle varierende forhold. Formålet med et sådant standardiseret kørselsmønster er ikke at 
give præcise værdier for brændstofforbrug i enkeltsager (hvilket ville være umuligt), men at 
skabe baggrund for at sammenligne brændstofforbrug for forskellige køretøjer under 
standardiserede forhold, idet det antages, at en sådan "standardiseret indplacering" er 
repræsentativ for køretøjernes relative ydeevne under reelle køreforhold.

I forhold til det andet punkt kan Kommissionen bekræfte, at opdaterede såkaldte "wall-flow"-
partikelfiltre på effektiv vis fjerner partikler fra dieselkøretøjers udstødningsstrøm. "Wall 
flow"-partikelfiltre skal regenereres regelmæssigt, dvs. den akkumulerede sod skal fjernes.
Den mest almindelige strategi er at anvende mere brændstof til at varme partikelfiltrene op til 
en temperatur, hvor den akkumulerede sod forbrændes. Det er rigtigt, at denne proces 
medfører en beskeden stigning i brændstofforbruget, som dog ikke genererer yderligere sod, 
men derimod ødelægger.

I forhold til det tredje punkt er der i princippet ingen grund til, at køretøjer udstyret med et 
partikelfilter ikke kan køre på biodiesel. På grund af den anderledes sodstruktur og 
temperaturen i udstødningsstrømmen, skal der muligvis anvendes forskellige 
regenereringsstrategier i tilfælde af biodiesel eller brændstof iblandet biodiesel. Om og i 
hvilken koncentration et bestemt køretøj egner sig til at anvende biodiesel skal derfor 
kontrolleres hos fabrikanten, uanset om køretøjet har et partikelfilter (dvs. der er også andre 
dele af motor- og transmissionssystemet, som muligvis ikke er kompatible med biodiesel).

                                               
1 Rådets direktiv af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
motordrevne køretøjers brændstofforbrug (EFT L 375 af 31.12.1980, s. 36), som ændret.
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Kommissionen mener, at ovenstående oplysninger vil hjælpe andrageren med at forstå 
spørgsmålene i hendes andragende."


