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Dotyczy: Petycji 1028/2008, którą złożyła Rita Pocsai (Holandia), w sprawie filtrów 
cząstek stałych i zużycia paliwa przez samochody

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję uważa, że metody pomiaru zużycia paliwa w samochodzie 
wykorzystywane przez producentów samochodów są niewłaściwe. Samochody testowane są 
w idealnych warunkach (na torze testowym bez innych użytkowników dróg, korków i świateł 
drogowych), a otrzymywanych niskich wskaźników zużycia paliwa nie można uzyskać 
w normalnych warunkach ruchu. Składająca petycję uważa też, że filtry cząstek stałych nie 
ograniczają emisji cząstek. Filtrują one sadzę (cząstki, które nie zostały całkowicie spalone) 
z gazów spalinowych. Następnie zgromadzona sadza jest ponownie spalana w filtrze, tym 
razem całkowicie. Do tego jest jednak potrzebne dodatkowe paliwo. Składająca petycję 
przekonuje, że potrzebne dodatkowe paliwo oznacza jednak, że emisja cząstek pozostaje na 
tym samym poziomie. Ubolewa też nad tym, iż w samochodach wyposażonych w filtry 
cząstek stałych nie można stosować biopaliw, ponieważ zawierają one zbyt dużo tłuszczu, 
który zatyka filtry. Wzywa ona do zbadania tej sprawy, ponieważ obecna sytuacja jest 
myląca, nieprzyjazna środowisku i kosztowna.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji,
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składająca petycję, obywatelka Holandii, zwraca się o udzielenie informacji odnośnie do 
trzech następujących kwestii:

- Odpowiedniości metody pomiaru zużycia paliwa w pojazdach silnikowych. Składająca 
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petycję twierdzi, że samochody są testowane w idealnych warunkach (na torze testowym bez 
innych użytkowników dróg, zatorów i świateł drogowych) i w rezultacie wykazują niskie 
wskaźniki zużycia paliwa, których nie można uzyskać w normalnych warunkach ruchu;

- Skutecznego funkcjonowania filtrów cząstek stałych zainstalowanych w samochodach. 
Składająca petycję uważa, że filtrują one sadzę (cząstki, które nie zostały całkowicie spalone) 
z gazów spalinowych, następnie sadza gromadzi się w filtrze, gdzie potem ulega całkowitemu 
spaleniu. Do tego jest jednak potrzebne dodatkowe paliwo. Składająca petycję utrzymuje, że 
potrzebne dodatkowe paliwo wykorzystywane do tego procesu oznacza, że całościowa emisja 
cząstek pozostaje taka sama;

- Składająca petycję utrzymuje, że w samochodach wyposażonych w filtry cząstek stałych nie 
można stosować biopaliw, ponieważ zawierają one zbyt dużo tłuszczu, który zatyka filtry.

W odniesieniu do pierwszej kwestii Komisja może wskazać, że dane dotyczące zużycia 
paliwa (i emisji CO2), o których mowa w świadectwie zgodności wydawanym dla pojazdów 
wprowadzanych na rynek europejski, określane są w chwili udzielania homologacji typu 
podczas jazdy pojazdu na torze testowym zgodnie z określonym modelem jazdy (tak zwanym 
nowym europejskim cyklem jazdy, NECJ). Warunki testowe zostały określone w pkt 5 
załącznika I do dyrektywy Rady 1268/80.1

Powszechnie wiadomo, że w cyklu jazdy nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich 
warunków (np. niskiej temperatury, wilgotności, wiatru), w których odbywa się normalny 
ruch pojazdów, a jego dynamika nie w pełni oddaje dzisiejsze zachowania za kierownicą. 
Komisja wkrótce dokona przeglądu cyklu jazdy dla homologacji typu i usunie pewne 
niedociągnięcia. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że każdy model jazdy w celu określenia 
dopuszczalnych prawem wartości, np. zużycia paliwa, zawsze będzie musiał zostać 
znormalizowany i że nie może uwzględniać zachowań za kierownicą oraz różnorodnych 
warunków, które mogą zaistnieć podczas jazdy. Celem znormalizowanych modeli jazdy nie 
jest wskazanie dokładnych wartości zużycia paliwa w indywidualnych przypadkach (co 
byłoby niemożliwe), ale stworzenie podstawy do porównań zużycia paliwa przez różne
pojazdy w normalnych warunkach, zakładając, że ten „ustandaryzowany ranking” 
reprezentuje względne wyniki, jakie osiągają pojazdy w prawdziwych warunkach.

Jeśli chodzi o drugą kwestię Komisja może potwierdzić, że obecnie stosowane filtry cząstek 
skutecznie eliminują cząstki ze strumienia gazów spalinowych w pojazdach z silnikiem 
wysokoprężnym. Filtry cząstek stałych należy regularnie czyścić, tj. zgromadzona sadza 
powinna być usuwana. Najbardziej powszechną strategią jest stosowanie dodatkowej ilości 
paliwa w celu ogrzania filtrów cząstek do temperatur, w których sadza ulega spaleniu. Prawdą 
jest, że proces ten w niewielkim stopniu zwiększa zużycie paliwa, ale nie generuje też 
dodatkowej sadzy, a wręcz przeciwnie – niszczy ją. 

W odniesieniu do trzeciej kwestii nie ma powodu, dla którego w pojazdach wyposażonych 
w filtr cząstek stałych nie powinno się stosować biopaliw. Z uwagi na zróżnicowaną strukturę 
sadzy i temperaturę strumienia gazów spalinowych do biopaliw lub mieszanek paliwowych 
                                               
1 Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zużycia paliwa w pojazdach 
silnikowych (Dz. U. L 375 z 31.12.1980, s. 36), z późniejszymi zmianami.
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można stosować różne strategie oczyszczania. Kwestię, czy w danym pojeździe można 
i w jakim ewentualnie stopniu stosować biopaliwa należy zatem ustalić z producentem, bez 
względu na to, czy pojazd został wyposażony w filtr cząstek stałych czy też nie 
(np. występują również inne części układu hybrydowego, które mogą okazać się niezgodne 
z biopaliwami).

Komisja uważa, że powyższe informacje pomogą składającej petycję zrozumieć zagadnienia, 
o których mowa w petycji.


