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Θέμα: Αναφορά 1028/2008, της Rita Pocsai, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
φίλτρα σωματιδίων και την κατανάλωση καυσίμου των αυτοκινήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων για 
τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου των αυτοκινήτων είναι εσφαλμένη. Τα αυτοκίνητα 
ελέγχονται υπό ιδανικές συνθήκες (σε στίβο δοκιμών χωρίς άλλους χρήστες του οδικού 
δικτύου, κυκλοφοριακή συμφόρηση ή φωτεινούς σηματοδότες), γεγονός που οδηγεί σε 
χαμηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου, οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν υπό 
κανονικές συνθήκες κίνησης. Η αναφέρουσα πιστεύει ακόμη ότι τα φίλτρα σωματιδίων δεν 
μειώνουν τις εκπομπές σωματιδίων. Τα φίλτρα φιλτράρουν την αιθάλη (σωματίδια που δεν 
καίγονται πλήρως) από τα καυσαέρια, και η αιθάλη που συγκεντρώνεται καίγεται στη 
συνέχεια εκ νέου, αυτή τη φορά πλήρως, στο φίλτρο. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, απαιτείται 
επιπλέον ποσότητα καυσίμου. Η αναφέρουσα υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η επιπλέον ποσότητα 
καυσίμου που απαιτείται έχει ως αποτέλεσμα το σύνολο των εκπομπών σωματιδίων να
παραμένει το ίδιο. Η αναφέρουσα αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα που 
διαθέτουν φίλτρα σωματιδίων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βιοντίζελ, καθώς η 
υπερβολική ποσότητα λιπαρών που περιέχεται στο βιοντίζελ αποφράσσει το φίλτρο 
σωματιδίων. Η αναφέρουσα ζητεί διερεύνηση του ζητήματος γιατί η τρέχουσα κατάσταση 
προκαλεί σύγχυση, δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον και είναι δαπανηρή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφέρουσα, ολλανδή υπήκοος, ζητεί πληροφορίες σχετικά με τα τρία παρακάτω ζητήματα:
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- Την καταλληλότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης καυσίμου των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι τα 
αυτοκίνητα ελέγχονται υπό ιδανικές συνθήκες (σε στίβο δοκιμών χωρίς άλλους χρήστες του 
οδικού δικτύου, φωτεινούς σηματοδότες ή κυκλοφοριακή συμφόρηση), κάτι που έχει ως 
συνέπεια χαμηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου, οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν 
υπό κανονικές συνθήκες κίνησης·

- Την αποτελεσματική λειτουργία των φίλτρων σωματιδίων που τοποθετούνται στα 
αυτοκίνητα. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι τα φίλτρα σωματιδίων φιλτράρουν την αιθάλη 
(σωματίδια που δεν καίγονται πλήρως) από τα καυσαέρια, και ότι στη συνέχεια η αιθάλη 
συγκεντρώνεται στο φίλτρο όπου και καίγεται ακολούθως. Ωστόσο, για να γίνει αυτό 
απαιτείται επιπλέον ποσότητα καυσίμου και η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η επιπλέον 
ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα το 
σύνολο των εκπομπών σωματιδίων να παραμένει το ίδιο·

- Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι τα αυτοκίνητα που διαθέτουν φίλτρα σωματιδίων δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν βιοντίζελ, καθώς η υπερβολική ποσότητα λιπαρών που 
περιέχεται στο βιοντίζελ αποφράσσει το φίλτρο σωματιδίων.

Ως προς το πρώτο σημείο, η Επιτροπή πληροφορεί ότι τα δεδομένα σχετικά με την 
κατανάλωση καυσίμου (και τις εκπομπές CO2) που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης (ΠΣ) των οχημάτων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά καθορίζονται 
από τη λειτουργία, τη στιγμή της έγκρισης τύπου του οχήματος, ενός αντιπροσωπευτικού 
οχήματος σε κλίνη δοκιμών σύμφωνα με συγκεκριμένο τρόπο οδήγησης (γνωστός ως «νέος 
ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης» ή NEDC). Οι συνθήκες δοκιμής ορίζονται στην παράγραφο 5 
του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 1268/80 του Συμβουλίου1.

Είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος κύκλος οδήγησης δεν μπορεί να λάβει υπόψη όλες τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, αέρα) που επικρατούν υπό 
κανονικές συνθήκες οδήγησης και ότι η δυναμική του δεν αντιπροσωπεύει πλήρως και 
επακριβώς τις σημερινές συνήθειες οδήγησης. Η Επιτροπή πρόκειται να αναθεωρήσει τον 
κύκλο οδήγησης που επιβάλλεται σε σχέση με την έγκριση τύπου και θα επιληφθεί 
συγκεκριμένων αδυναμιών. Ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές ότι κάθε τρόπος οδήγησης για 
τον καθορισμό νομικά δεσμευτικών ορίων σχετικά, για παράδειγμα, με την κατανάλωση 
καυσίμου, πρέπει σε κάθε περίπτωση να τυποποιείται και δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη 
οδηγητικές συμπεριφορές και ποικίλες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατούν. Ο σκοπός 
αυτών των τυποποιημένων τρόπων οδήγησης δεν είναι η παροχή ακριβών τιμών σχετικά με 
την κατανάλωση καυσίμου σε μεμονωμένες περιπτώσεις (κάτι που θα ήταν αδύνατο), αλλά η 
δημιουργία μιας βάσης για τη σύγκριση των διαφορετικών τιμών κατανάλωσης καυσίμου των 
διαφόρων οχημάτων υπό τυποποιημένες συνθήκες, υποθέτοντας ότι αυτή η «τυποποιημένη 
κατάταξη» αντιπροσωπεύει τη σχετική απόδοση των οχημάτων υπό πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης.

Ως προς το δεύτερο σημείο, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα σύγχρονα φίλτρα σωματιδίων 

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την 
κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 375 της 31.12.1980, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε.
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ροής με τοιχώματα εξουδετερώνουν αποτελεσματικά τα σωματίδια από το ρεύμα καυσαερίων 
των οχημάτων με κινητήρα ντίζελ. Τα φίλτρα σωματιδίων ροής με τοιχώματα πρέπει να 
ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή, η συσσωρευμένη αιθάλη πρέπει να αφαιρείται. Η 
συνηθέστερη στρατηγική είναι η χρήση επιπλέον καυσίμου προκειμένου να θερμανθεί το 
φίλτρο σωματιδίων ώστε να επιτευχθούν θερμοκρασίες στις οποίες η συσσωρευμένη αιθάλη 
καίγεται. Ενώ αληθεύει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία επιβαρύνει ελάχιστα την κατανάλωση 
καυσίμου, δεν παράγει πρόσθετη αιθάλη αλλά αντιθέτως την καταστρέφει.

Ως προς το τρίτο σημείο, δεν συντρέχει, καταρχήν, κανένας λόγος τα οχήματα που διαθέτουν 
φίλτρο σωματιδίων να μην λειτουργούν με βιοντίζελ. Λόγω της διαφορετικής δομής της 
αιθάλης και της θερμοκρασίας του ρεύματος καυσαερίων, ενδέχεται να πρέπει να 
εφαρμόζονται διαφορετικές στρατηγικές ανανέωσης στην περίπτωση του βιοντίζελ (ή 
μείγματος καυσίμου). Συνεπώς, το εάν και έως ποια συγκέντρωση ενδείκνυται ένα 
συγκεκριμένο όχημα να χρησιμοποιεί βιοντίζελ πρέπει να ελέγχεται από τον κατασκευαστή, 
ανεξάρτητα από το εάν το όχημα διαθέτει φίλτρο σωματιδίων ή όχι (δηλαδή, υπάρχουν και 
άλλα εξαρτήματα του συστήματος κίνησης που μπορεί να μην είναι συμβατά με το βιοντίζελ).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παραπάνω πληροφορίες θα βοηθήσουν την αναφέρουσα να 
κατανοήσει τα ζητήματα που επισημαίνονται στην αναφορά της.


