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Ref.: Petiția nr. 1028/2008, adresată de Rita Pocsai, de naționalitate olandeză, 
privind filtrele pentru particule și consumul de combustibil pentru autoturisme

1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră că metoda folosită de producătorii de autoturisme pentru a măsura 
consumul de combustibil al unui autoturism este greșită. Autoturismele sunt testate în condiții 
ideale (pe o pistă de evaluare fără alți utilizatori rutieri, ambuteiaje sau semafoare), fapt care 
determină cifre mici în ceea ce privește consumul de combustibil ce nu pot fi atinse în condiții 
normale de trafic. Petiționara crede, de asemenea, că filtrele pentru particule nu reduc emisiile 
de particule. Filtrele filtrează funinginea (particule care nu sunt complet arse) din gazele de 
evacuare, iar funinginea colectată este apoi arsă din nou, de data aceasta complet, în filtru. Cu 
toate acestea, este necesar combustibil suplimentar pentru aceasta. Petiționara susține că 
combustibilul suplimentar necesar înseamnă, cu toate acestea, că balanța emisiilor de particule 
rămâne aceeași. Aceasta deplânge, de asemenea, faptul că autoturismele echipate cu filtre 
pentru particule nu pot utiliza biomotorină, deoarece sunt prea multe grăsimi în biomotorină 
care obturează filtrul pentru particule. Petiționara solicită o investigație deoarece situația 
curentă este confuză, nu respectă mediul și este costisitoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2008

Petiționara, cetățean de origine olandeză, solicită informații privind următoarele chestiuni:
- caracterul oportun al metodologiei de măsurare a consumului de combustibil al vehiculelor 
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cu motor. Petiționara susține faptul că autoturismele sunt testate în condiții ideale (pe o pistă 
de evaluare fără alți utilizatori rutieri, semafoare sau ambuteiaje) care, în consecință, duc la 
obținerea unor cifre reduse în ceea ce privește consumul de combustibil, care nu pot fi atinse 
în condiții normale de trafic;

- eficiența filtrelor de particule montate pe autoturisme. Petiționara susține că filtrele de 
particule filtrează funinginea (particule care nu sunt complet arse) din gazele de evacuare, iar 
funinginea este apoi colectată în filtru unde trebuie să fie arsă. Însă pentru aceasta este nevoie 
de combustibil suplimentar, iar petiționara susține că combustibilul suplimentar utilizat în 
acest proces înseamnă că balanța emisiilor de particule rămâne aceeași;

- petiționara susține că autoturismele echipate cu filtre de particule nu pot utiliza biomotorină, 
deoarece sunt prea multe grăsimi în biomotorină care obturează filtrul pentru particule.

Referitor la primul punct, Comisia poate declara faptul că datele privind consumul de 
combustibil (și emisiile de CO2) indicate în certificatul de conformitate al vehiculelor care 
sunt introduse pe piața europeană sunt stabilite prin trecerea unui vehicul reprezentativ, la 
momentul omologării de tip a vehiculului, printr-un un stand de testare, conform unui ciclu de 
încercare specific (cunoscut drept noul ciclu european de conducere sau NEDC). Condițiile de 
testare sunt prevăzute la punctul 5 din anexei I la Directiva 1268/80 a Consiliului1.

Este bine știut faptul că acest ciclu de conducere nu poate cuprinde toate condițiile de mediu 
(de ex., temperaturi scăzute, umiditate, vânt) care sunt întâlnite în condițiile normale de 
conducere și că dinamica sa nu reprezintă pe deplin și cu acuratețe obișnuințele conducătorilor 
auto de astăzi. Comisia este pe punctul de a revizui ciclul de conducere stabilit pentru 
omologarea de tip și va aborda anumite aspecte deficitare. Trebuie însă precizat faptul că 
orice ciclu de încercare pentru stabilirea cifrelor legale privind, de exemplu, consumul de 
combustibil, va trebui întotdeauna să fie standardizat și nu poate lua în considerare 
comportamentul la volan și condițiile diverse care pot exista. Scopul acestor cicluri de 
încercare standardizate nu este de a oferi valori exacte privind consumul de combustibil în 
cazurile individuale (ceea ce ar fi imposibil), ci să creeze o bază de comparație privind 
consumul de combustibil al unor vehicule diferite în condiții standardizate, presupunând că o 
asemenea „clasificare standardizată” reprezintă performanța relativă a vehiculelor în condiții 
normale de conducere.

În ceea ce privește al doilea punct, Comisia poate confirma că filtrele de particule de tip închis 
de ultimă generație elimină eficient particulele din circuitul de eșapament al vehiculelor 
diesel. Filtrele de particule de tip închis trebuie regenerate periodic, adică funinginea 
acumulată trebuie îndepărtată. Procedeul cel mai întâlnit constă în utilizarea combustibilului 
suplimentar pentru încălzirea filtrului de particule la temperaturi care permit arderea 
funinginii acumulate. Chiar dacă acest proces sporește într-o foarte mică măsură consumul de 
combustibil, acesta nu generează funingine suplimentară, ci, dimpotrivă, o elimină. 

În privința celui de-al treilea punct, în principiu nu există niciun motiv pentru care vehiculele 
                                               
1 Directiva Consiliului din 16 decembrie 1980 privind emisiile de dioxid de carbon și 
consumul de carburant al autovehiculelor (JO L 375, 31.12.1980, p36), astfel cum a fost 
modificată.
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echipate cu un filtru de particule să nu funcționeze cu biomotorină. Datorită structurii diferite 
a funinginii și temperaturii circuitului de eșapament, pot fi aplicate diferite metode de 
regenerare în cazul biomotorinei (sau al combustibilului amestecat). De aceea, pentru a afla 
dacă și în ce concentrație un anumit vehicul este potrivit pentru utilizarea biomotorinei, 
trebuie consultat producătorul, indiferent dacă vehiculul este echipat cu un filtru de particule 
sau nu (adică există și alte piese ale sistemului motor care pot să nu fie compatibile cu 
biomotorina).

Comisia consideră că informațiile de mai sus vor ajuta petiționara să înțeleagă problemele 
ridicate în petiția sa.


