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Tárgy: A Rita Pocsai holland állampolgár által benyújtott 1028/2008. számú 
petíció a koromszűrőkről és az autók üzemanyag-fogyasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az autógyártók nem megfelelően mérik a járművek üzemanyag-
fogyasztását. Az autókat ideális körülmények között tesztelik (tesztpályán, egyéb úthasználók 
nélkül, dugók vagy közlekedési lámpák mellőzésével), ami kedvező fogyasztási értékeket 
eredményez – olyanokat, amelyek a szokásos forgalmi helyzetekre nem jellemzőek. A petíció 
benyújtója továbbá azon a véleményen van, hogy a koromszűrők nem csökkentik a 
koromkibocsátást. A szűrők kormot (tökéletlenül elégett részecskéket) szűrnek ki a 
kipufogógázból. Ezután a szűrőben összegyűjtött korom újra elég – ezúttal tökéletesen. Ehhez 
azonban további üzemanyagra van szükség. A petíció benyújtója szerint a koromkibocsátás az 
üzemanyag többletfogyasztása miatt végeredményben ugyanannyi marad. Azt is 
nehezményezi, hogy a koromszűrővel felszerelt autókba nem lehet biodízelt tankolni, mert a 
biodízel túl zsíros és eltömíti a koromszűrőt. A petíció benyújtója vizsgálatot kér, mert a 
mostani helyzet nem egyértelmű, nem környezetbarát és drága.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 20.

A petíció benyújtója, aki holland állampolgár, az alábbi három kérdésben kér tájékoztatást:
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– A gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának mérésére szolgáló módszer megfelelő volta. A 
petíció benyújtójának érvelése szerint az autókat ideális körülmények között tesztelik 
(tesztpályán, egyéb úthasználók nélkül, dugók vagy közlekedési lámpák mellőzésével), ami 
ezért kedvező fogyasztási értékeket eredményez – olyanokat, amelyek a szokásos forgalmi 
helyzetekre nem jellemzőek.

– A gépkocsikba szerelt koromszűrő működésének hatékonysága. A petíció benyújtójának 
állítása szerint a koromszűrők kormot (tökéletlenül elégett részecskéket) szűrnek ki a 
kipufogógázból, a korom e szűrőkben lerakódik, amelyet ezután el kell égetni. Ehhez azonban 
további üzemanyagra van szükség, és a petíció benyújtója szerint a felhasznált 
többletüzemanyag miatt a koromkibocsátás végeredményben ugyanannyi marad.

– A petíció benyújtója azt állítja, hogy a koromszűrővel felszerelt autókba nem lehet biodízelt 
tankolni, mert a biodízel túl zsíros és eltömíti a koromszűrőt.

Az első pont vonatkozásában a Bizottság azt a tájékoztatást nyújtja, miszerint az Európai 
piacon forgalomba hozott járművek megfelelőségi igazolásában feltüntetett üzemanyag-
fogyasztási (és CO2-kibocsátási) adatok meghatározása úgy történik, hogy a jármű 
típusjóváhagyásakor egy, az adott típusba tartozó járművet tesztpadon egy meghatározott 
menetjellegnek (az új európai menetciklusnak) megfelelően vizsgálnak. A vizsgálati 
feltételeket az 1268/80 tanácsi irányelv I. mellékletének 5. pontja tartalmazza.1

Jól ismert tény, hogy ez a menetciklus nem képes figyelembe venni minden olyan környezeti 
feltételt (pl. alacsony hőmérséklet, páratartalom, szél), amely rendes vezetési körülmények 
között felmerülhet, és dinamikája nem felel meg tökéletes pontossággal a modern vezetési 
szokásoknak. A Bizottság a típusjóváhagyáshoz használt menetciklus felülvizsgálatára és 
egyes hiányosságainak felszámolására készül. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy a (pl. az 
üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos) hivatalos adatok megállapításához használt minden 
menetjelleget szabványosítani szükséges, és ennek során nem vehető figyelembe az összes 
lehetséges vezetési szokás és körülmény. A szabványosított menetjelleg használatának nem az 
a célja, hogy egyedi esetekre vonatkozóan pontos üzemanyag-fogyasztási adatokkal 
szolgáljon (hiszen ez nem volna lehetséges), hanem az, hogy összehasonlíthatóvá tegye a 
különböző gépjárművek szabványos körülmények között mért üzemanyag-fogyasztását, 
feltételezve, hogy a járművek e „szabványosított rangsora” tükrözi a gépjárművek valós 
menetkörülmények közötti viszonylagos teljesítményét.

A második ponttal kapcsolatban a Bizottság megerősíti, hogy a modern koromszűrők 
hatékonyan képesek kiszűrni a kormot a dízelüzemű gépjárművek kipufogógázából. A 
koromszűrőket rendszeresen regenerálni kell, azaz a felgyülemlett kormot el kell belőlük 
távolítani. Ennek legelterjedtebb módja, hogy a koromszűrőt némi többletüzemanyag 
használatával olyan hőmérsékletűre melegítik, amelyen a felgyülemlett korom elég. Bár ez a 
folyamat valóban megnöveli valamelyest az üzemanyag-fogyasztást, további kormot nem 
eredményez, hanem – ellenkezőleg – elégeti azt.

                                               
1 A gépjárművek széndioxid-kibocsátására és tüzelőanyag-fogyasztására vonatkozó, 1980. 
december 16-i módosított tanácsi irányelv (HL L 375., 1980.12.31., 36. o.).
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A harmadik ponttal kapcsolatban elmondható, hogy elvben nincs akadálya a biodízel 
koromszűrővel felszerelt gépjárművekben való használatának. A korom eltérő szerkezete és a 
kipufogógáz eltérő hőmérséklete miatt előfordulhat, hogy a biodízel (illetve a kevert 
üzemanyag) esetében a hagyományostól eltérő koromszűrő-regenerálási eljárást kell 
alkalmazni. Ezért arra vonatkozóan, hogy üzemeltethető-e adott gépjármű biodízellel, illetve 
milyen koncentrációban tankolható bele biodízel, a gyártótól kell tájékoztatást kérni, 
függetlenül attól, hogy fel van-e szerelve a jármű koromszűrővel vagy sem (mivel 
előfordulhat, hogy az erőátviteli rendszer más elemei sem alkalmasak a biodízel használatára).

A Bizottság úgy gondolja, hogy a fenti tájékoztatás kellő információval szolgál a petíció 
benyújtója számára a petícióban feltett kérdések tekintetében.


