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Suġġett: Petizzjoni 1028/2008, ippreżentata minn Rita Pocsai, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, dwar filtri tal-partikoli u l-konsum tal-fjuwil tal-karozzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tikkunsidra li l-metodu użat minn dawk li jimmanifatturaw il-karozzi biex 
ikejlu l-konsum tal-fjuwil ta’ karozza huwa ħażin. Il-karozzi jiġu ttestjati taħt kondizzjonijiet 
ideali (fuq korsa tat-test mingħajr utenti oħra tat-triq, konġestjoni tat-traffiku jew traffic 
lights), u dan jipproduċi figuri baxxi ta’ konsum tal-fjuwil li ma jistgħux jintlaħqu taħt 
kondizzjonijiet ta’ traffiku normali. Il-petizzjonanta temmen ukoll li l-filtri tal-partikoli ma 
jnaqqsux l-emissjonijiet tal-frak. Il-filtri jiffiltraw in-nugrufun (partikoli li ma jinħarqux 
kompletament) mill-emissjonijiet tal-gass, u n-nugrufun li jinġabar jerġa’ jinħaraq, din id-
darba għalkollox fil-filtru. Madankollu, huwa meħtieġ fjuwil żejjed biex dan isir. Il-
petizzjonanta targumenta li l-fjuwil iż-żejjed li jkun meħtieġ ifisser, madankollu, li l-bilanċ 
tal-emissjonijiet tal-partikoli jibqa’ l-istess. Hi tikkundanna wkoll il-fatt li l-karozzi 
mgħammra bil-filtri tal-partikoli ma jistgħux jużaw il-bijodiżil, minħabba li fil-bijodiżil hemm 
wisq xaħam li jsodd il-filtru tal-partikoli. Il-petizzjonanta titlob li ssir investigazzjoni 
minħabba li s-sitwazzjoni attwali hija waħda mħawda, mhix favur l-ambjent u għalja.

2. Ammississibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonanta, ċittadina Olandiża, titlob informazzjoni dwar it-tliet kwistjonijiet li ġejjin:
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- Kemm hija xierqa l-metodoloġija biex jitkejjel il-konsum tal-fjuwil minn vetturi bil-mutur.  
Il-petizzjonanta targumenta li karrozzi jkunu ttestjati f’kundizzjonijiet ideali (f’korsa tat-
testijiet mingħajr ħadd ma jkun qed juża triq, mingħajr dwal tat-traffiku jew konġestjoni tat-
traffiku) li, bħala konsegwenza jipproduċu figuri baxxi ta’ konsum tal-fjuwil li ma jistgħux 
jintlaħqu f’kondizzjonijiet ta’ traffiku normali;

- Il-funzjoni effikaċi ta’ filtri ta’ partikoli installati fil-karrozzi.  Il-petizzjonanta tgħid li filtri 
jiffiltraw in-nugrufun (partikoli li ma jinħarqux kompletament) mill-gass tal-emissjonijiet, u 
n-nugrufun imbagħad jinġabar fil-filtru  li wara jkollu jintrema maħruq.  Madankollu, huwa 
meħtieġ fjuwil aktar biex dan isir u l-petizzjonanta targumenta li l-fjuwil żejjed użat għal dan 
il-proċess ifisser li l-bilanċ globali ta’ emissjonijiet ta’ partikoli jibqa’ l-istess.
    
- Il-petizzjonanta tgħid li l-karrozzi mgħammra bil-filtri tal-partikoli ma jistgħux jużaw il-
bijodiżil, minħabba li fil-bijodiżil hemm wisq xaħam li jsodd il-filtru tal-partikoli..

Dwar dan il-punt, Il-Kummissjoni tista’ tgħid b’awtorità li d-dejta dwar il-konsum ta’ fjuwil 
(u emissjonijiet tas-CO2) indikata fid-dokument fiċ-ċertifikat ta’ konformità (CoC) ta’ vetturi 
għall-bejgħ fis-suq Ewropew  hija stabbilita billi, fil-waqt tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura, 
titħaddem vettura rappreżentanti fuq bank ta’ prova skont mudell speċifiku ta’ sewqan 
(magħruf bħala ċ-Ċiklu Ġdid Ewropew tas-Sewqan jew NEDC). Il-kundizzjonijiet tat-test 
huma stabbiliti fil-Paragrafu5 tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 1268/80.1   

Huwa magħruf sewwa li dan iċ-ċiklu tas-sewqan ma jqisx il-kundizzjonijiet ambjentali kollha 
(e.g. temperatura baxxa, umdità, riħ) li jseħħu f’kundizzjonijiet normali ta’ sewqan u li d-
dinamika tiegħu mhix rappreżentattiva għal kollox tad-drawwiet fis-sewqan illum bi 
preċiżjoni sħiħa. Il-Kummissjoni dalwaqt tirrevedi ċ-ċiklu tas-sewqan obbligatorju għall-
approvazzjoni tat-tip u għandha tindirizza ċerti nuqqasijiet. Għandu jkun ċar, iżda, li kull 
mudell ta’ sewqan biex ikunu stabbiliti figuri legali dwar, pereżempju, konsum ta’ fjuwil, 
għandu dejjem ikun standardizzat u ma jistax iqis l-imġiba  u l-kundizzjonijiet varjabbli li 
jistgħu jkunu jeżistu. L-għan ta’ mudelli ta’ sewqan bħal dawn standardizzati mhux li 
jingħataw valuri eżatti dwar konsum ta' fjuwil għal każijiet individwali (ħaġa li hija 
impossibbli) iżda biex tinħoloq bażi li fuqha jitqabbel il-konsum tal-fjuwil ta’ vetturi 
differenti f’kundizzjonijiet standardizzati, jekk wieħed jassumi li "gradwazzjoni 
standardizzata" bħal din tirrappreżenta il-prestazzjoni relattiva tal-vetturi f’kundizzjonijiet 
reali ta’ sewqan.

Dwar it-tieni punt, il-Kummissjoni tista’ tikkonferma li filtri moderni ta’ partikuli li joħorġu 
mal-ġnub effettivament jeliminaw partikuli mill-fluss tal-emissjonijiet tal-gass ta’ vetturi li 
jużaw id-dijżil. Filtri ta’ partikuli li joħorġu mal-ġnub jeħtiġilhom ikunu ġġenerati mill-ġdid, 
i.e., in-nugrufun li jkun inġabar ikollu jitneħħa. L-istrateġija l-aktar komuni hija li jintuża 
fjuwil addizzjonali biex jissaħħan il-filtru ta’ partikuli sa temperaturi li fihom in-nugrufun 
jinħaraq. Waqt li huwa minnu li dan il-proċess iqiegħed il-konsum tal-fjuwil fi żvantaġġ 
addizzjonali żgħir ħafna, huwa ma jiġġenerax aktar nugrufun  iżda għall-kuntrarju jeqred lil 
dan tal-aħħar.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1980 dwar l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
u l-konsum tal-karburanti minn vetturi bil-mutur (OJ L 375, 31.12.1980, p36), kif emendata.
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Dwar it-tielet punt, m’hemmx raġuni fil-prinċipju għaliex vetturi mgħammrin b’filtru ta’ 
partikuli m’għandhomx jitħaddmu bil-bijodijżil. Minħabba l-istruttura differenti tan-nugrufun 
u t-temperatura tal-fluss ta’ emissjonijiet, aktarx li jkollhom ikunu applikati strateġiji 
differenti ta’ riġenerazzjoni fil-każ tal-bijodijżil jew fjuwil (imħallat). Jekk vettura partikulari 
tkunx tajba għall-użu tal-bijodijżil u sa liema konċentrazzjoni, għalhekk, għandu jkun 
eżaminat mal-manifattur, irrispettivament minn jekk il-vettura tkunx mgħammra jew le 
b’filtru ta’ partikuli (i.e. hemm partijiet oħra tas-sistema ta’ indikaturi tal-enerġija li jistgħu 
ma jkunux kompatibbli mal-bijodijżil).

Il-Kummissjoni tqis li l-informazzjoni ta’ hawn fuq għandha tgħin lill-petizzjonanta biex 
tifhem il-kwistjonijiet indirizzati fil-petizzjoni tagħha.


