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Asia: Vetoomus nro 1028/2008, Rita Pocsai, Alankomaiden kansalainen, autojen 
hiukkassuodattimista ja polttoaineen kulutuksesta  

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että autovalmistajien tapa mitata autojen polttoaineenkulutusta 
on virheellinen. Autot testataan ihanneolosuhteissa (testausradalla, jolla ei ole muita tien 
käyttäjiä, ruuhkia eikä liikennevaloja), jolloin tulokseksi saadaan alhaisia polttoaineen 
kulutuslukemia, joihin ei päästä normaaleissa liikenneolosuhteissa. Vetoomuksen esittäjä ei 
myöskään usko, että hiukkassuodattimet alentavat hiukkaspäästöjä. Suodattimet suodattavat 
nokea (vajavaisesti palaneita hiukkasia) pakokaasusta, ja kerätty noki poltetaan suodattimessa 
uudelleen täydellisesti. Tämä kuitenkin edellyttää lisäpolttoaineen käyttöä. Vetoomuksen 
esittäjän mielestä lisäpolttoaineen käyttö kuitenkin merkitsee, että hiukkaspäästöjen taso 
pysyy samana. Hän myös pahoittelee sitä, että hiukkassuodattimella varustetut autot eivät voi 
käyttää biodieseliä, koska sen sisältämä rasva tukkii hiukkassuodattimen.  Vetoomuksen 
esittäjä vaatii tutkimaan asiaa, koska nykytilanne on hämmentävä, ympäristöä kuormittava ja 
kallis.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä, joka on Alankomaiden kansalainen, pyytää tietoja seuraavista kolmesta 
asiasta:

- Moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutuksen mittauksessa käytettävän menetelmän 
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asianmukaisuus. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että autot testataan ihanneolosuhteissa 
(testausradalla, jolla ei ole muita tien käyttäjiä, liikennevaloja tai ruuhkia), jolloin tulokseksi 
saadaan alhaisia polttoaineen kulutuslukemia, joihin ei päästä normaaleissa 
liikenneolosuhteissa.

- Autoihin asennettujen hiukkassuodattimien tehokas toiminta. Vetoomuksen esittäjä toteaa, 
että hiukkassuodattimet suodattavat nokea (vajavaisesti palaneita hiukkasia) pakokaasusta, ja 
noki keräytyy sitten uudelleen suodattimeen, ja se pitää sitten polttaa täydellisesti. Tämä 
kuitenkin edellyttää lisäpolttoaineen käyttöä, ja vetoomuksen esittäjän mielestä tähän 
prosessiin käytetty lisäpolttoaine merkitsee, että hiukkaspäästöjen taso pysyy samana.
    
- Vetoomuksen esittäjä toteaa, että hiukkassuodattimella varustetut autot eivät voi käyttää 
biodieseliä, koska sen sisältämä rasva tukkii hiukkassuodattimen. 

Ensimmäisen kohdan osalta komissio voi kertoa, että EU:n markkinoille saatettujen 
ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistusta koskevassa asiakirjassa ilmoitetut tiedot 
polttoaineen kulutuksesta (ja hiilidioksidipäästöistä) kerätään ajoneuvon tyyppihyväksynnän 
aikana käyttämällä esimerkkiajoneuvoa koeympäristössä erityisen ajomallin (uusi 
eurooppalainen testisykli, NEDC) mukaisesti. Testausolosuhteet on määritelty neuvoston 
direktiivin 1268/801 liitteen I 5 kohdassa.  

Tiedetään hyvin, että tässä ajosyklissä ei voida ottaa huomioon kaikkia ympäröiviä 
olosuhteita (esimerkiksi alhaista lämpötilaa, kosteutta, tuulta), joita esiintyy tavallisissa ajo-
olosuhteissa, ja että sen dynamiikka ei edusta nykyisiä ajotapoja täydellisen tarkasti. Komissio 
aikoo tarkistaa tyyppihyväksyntään tarkoitetun ajosyklin ja puuttua tiettyihin puutteisiin. 
Pitäisi kuitenkin olla selvää, että kaikkien ajomallien, joilla laaditaan lainsäädäntöön liittyviä 
lukemia esimerkiksi polttoaineen kulutuksesta, on aina oltava vakioituja, eikä niissä voida 
ottaa huomioon ajokäyttäytymistä ja mahdollisesti esiintyviä vaihtelevia olosuhteita. 
Tällaisten vakioitujen ajomallien tarkoituksena ei ole antaa tarkkoja arvoja polttoaineen 
kulutuksesta yksittäisten tapausten osalta (mikä olisi mahdotonta) vaan luoda perusta eri 
ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen vertailulle vakioitujen olojen nojalla olettaen, että 
tällainen "vakioitu järjestys" edustaa ajoneuvojen suhteellista suorituskykyä todellisissa ajo-
olosuhteissa.

Toisen kohdan osalta komissio voi vahvistaa, että nykyaikaiset keraamisen materiaalin läpi 
hiukkasia suodattavat wall-flow-hiukkassuodattimet poistavat tehokkaasti hiukkaset 
dieselajoneuvojen pakokaasuista. Wall-flow-hiukkassuodattimet on uudistettava säännöllisesti 
eli kertynyt noki on poistettava. Yleisin keino on lisäpolttoaineen käyttäminen 
hiukkasuodattimen lämmittämiseksi lämpötilaan, jossa kertynyt noki palaa. On totta, että tässä 
prosessissa polttoaineen kulutus lisääntyy hieman, mutta se ei kuitenkaan tuota lisää nokea 
vaan päinvastoin tuhoaa sen.

Kolmannen kohdan osalta ei periaatteessa ole mitään syytä, miksi tietyllä 
hiukkassuodattimella varustetut ajoneuvot eivät voisi toimia biodieselillä. Biodieselin tai 
(seka)polttoaineen osalta voidaan joutua soveltamaan erilaisia uudistamismenetelmiä noen 
erilaisen rakenteen ja pakokaasun lämpötilan takia. Se, voidaanko tietyssä ajoneuvossa 

                                               
1 Moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 
16. joulukuuta 1980 annettu direktiivi (EYVL L 375, 31.12.1980, s. 36) sellaisena kuin se on muutettuna.
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käyttää biodieseliä ja missä määrin, on siksi tarkastettava valmistajalta riippumatta siitä, onko 
ajoneuvo varustettu hiukkassuodattimella vai ei (koska voimansiirtojärjestelmässä voi olla 
muita osia, jotka eivät sovi yhteen biodieselin kanssa).

Komissio katsoo, että edellä mainitut tiedot auttavat vetoomuksen esittäjää ymmärtämään 
ongelmat, joita hän on käsitellyt vetoomuksessaan.


