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Temats: Lūgumraksts Nr. 1028/2008, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgā
Rita Pocsai, par vieglo automobiļu daļiņu filtriem un degvielas patēriņu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka metode, ko automobiļu ražotāji izmanto, lai noteiktu 
degvielas patēriņu, ir kļūdaina. Automobiļus pārbauda ideālos apstākļos (uz testa ceļa, kurā 
nav citu satiksmes dalībnieku, sastrēgumu vai luksoforu), tādējādi iegūstot tik mazus 
degvielas patēriņa rādītājus, kas normālos satiksmes apstākļos nav iespējami. Bez tam 
lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka daļiņu filtri nesamazina daļiņu emisijas. Filtri filtrē 
sodrējus (daļiņas, kas nav pilnīgi sadegušas) no izplūdes gāzēm, un pēc tam savāktie sodrēji 
filtrā tiek pilnībā sadedzināti. Tomēr tam ir nepieciešama papildu degviela. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka nepieciešamās papildu degvielas dēļ daļiņu emisijas bilance ir 
nemainīga. Bez tam viņa uzskata par nepieņemamu to, ka automobiļos, kas aprīkoti ar daļiņu 
filtriem, nevar izmantot biodīzeļdegvielu, jo tajā ir pārāk daudz tauku, kuru dēļ daļiņu filtrs 
aizsērē. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz veikt izmeklēšanu, jo pašreizējā situācija ir 
neizprotama, videi nedraudzīga un dārga.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 20. martā

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Nīderlandes pilsone, lūdz informāciju par turpmāk 
norādītajiem trīs jautājumiem:

- metožu piemērotība, kuras izmanto, lai noteiktu mehānisko transportlīdzekļu degvielas 
patēriņu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka automobiļus pārbauda ideālos apstākļos (uz 
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testa ceļa, kurā nav citu satiksmes dalībnieku, luksoforu vai sastrēgumu), tādējādi iegūstot tik 
mazus degvielas patēriņa rādītājus, kas normālos satiksmes apstākļos nav iespējami;

- automobiļiem uzstādīto daļiņu filtru efektīva darbība. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka 
filtri filtrē sodrējus (daļiņas, kas nav pilnīgi sadegušas) no izplūdes gāzēm, sodrēji sakrājas 
filtrā, un pēc tam tie ir jāsadedzina. Tomēr tam ir nepieciešama papildu degviela, un 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka nepieciešamās papildu degvielas dēļ daļiņu emisijas 
kopējā bilance paliek tāda pati;
    
- lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka automobiļos, kas aprīkoti ar daļiņu filtriem, nevar 
izmantot biodīzeļdegvielu, jo tajā ir pārāk daudz tauku, kuru dēļ daļiņu filtrs aizsērē.

Attiecībā uz pirmo punktu Komisija var ieteikt datus par degvielas patēriņu (un CO2 
emisijām), ko norāda to transportlīdzekļu atbilstības sertifikātā, kurus laiž Eiropas tirgū, iegūt 
transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas laikā, pārbaudot transportlīdzekļa prototipu pārbaudes 
stendā atbilstoši īpašam braukšanas modelim (dēvēts par Eiropas jauno braukšanas ciklu). 
Testa apstākļi noteikti Padomes Direktīvas 1268/801 I pielikuma 5. punktā.  

Skaidrs, ka šajā braukšanas ciklā nav iespējams ņemt vērā visus apkārtējās vides apstākļus
(piemēram, zema temperatūra, mitrums, vējš), kas varētu būt normālos braukšanas apstākļos, 
un ka šī cikla dinamika nevar pilnīgi precīzi atspoguļot mūsdienu braukšanas paradumus. 
Komisija plāno pārskatīt braukšanas ciklu, kas obligāti nepieciešams tipa apstiprināšanai, un 
novērst dažas nepilnības. Tomēr ir jāsaprot, ka jebkuram braukšanas modelim, ko izmanto, lai 
iegūtu juridiskus datus, piemēram, par degvielas patēriņu, vienmēr būs jābūt standartizētam, 
un tajā nav iespējams ņemt vērā braukšanas manieri un dažādus apstākļus, kuri varētu būt. 
Šādu standartizētu braukšanas modeļu mērķis nav sniegt precīzus degvielas patēriņa skaitļus 
atsevišķiem gadījumiem (kas ir neiespējami), bet gan radīt iespēju salīdzināt dažādu 
transportlīdzekļu degvielas patēriņu standartizētos apstākļos, pieņemot, ka šāda „standartizēta 
vērtēšana” atspoguļo transportlīdzekļu darbības salīdzinošos rādītājus reālos braukšanas 
apstākļos.

Attiecībā uz otro punktu Komisija var apstiprināt, ka mūsdienīgi slēgtas plūsmas daļiņu filtri 
efektīvi attīra dīzeļdzinēja transportlīdzekļu izplūdes gāzu plūsmu no daļiņām. Slēgtas 
plūsmas daļiņu filtrus regulāri ir jāatjauno, proti, ir jālikvidē uzkrājušies sodrēji. Visbiežāk 
izmantotā stratēģija ir papildu degvielas izmantošana, lai sakarsētu daļiņu filtru līdz tādai 
temperatūrai, kurā uzkrātie sodrēji sadeg. Šis process tiešām pavisam nedaudz palielina 
degvielas patēriņu, tomēr tā rezultātā nerodas papildu sodrēji, gluži pretēji — tie tiek likvidēti.

Attiecībā uz trešo punktu jānorāda, ka principā nav iemesla, kādēļ transportlīdzekļos, kas 
aprīkoti ar daļiņu filtru, nevarētu izmantot biodīzeļdegvielu. Atšķirīgās sodrēju struktūras un 
izplūdes temperatūras dēļ biodīzeļdegvielas (vai jauktas degvielas) gadījumā var būt 
nepieciešamas citādas atjaunošanas stratēģijas. To, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir 
piemērots biodīzeļdegvielas izmantošanai, un kādas koncentrācijas ir pieļaujamas, ir 
jānoskaidro pie ražotāja, neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar daļiņu filtru vai 
                                               
1 Grozītā Padomes 1980. gada 16. decembra direktīva par oglekļa dioksīda emisiju no 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to degvielas patēriņu (OV L 375, 31.12.1980., 36. 
lpp.).
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nē (proti, arī citas spēka piedziņas sistēmas daļas var nebūt saderīgas ar biodīzeļdegvielu).

Komisija uzskata, ka iepriekš sniegtā informācija palīdzēs lūgumraksta iesniedzējai saprast 
viņas lūgumrakstā skartos jautājumus.


