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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1028/2008, ingiven av Rita Pocsai (nederländsk medborgare), om 
partikelfilter och bilars bränsleförbrukning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anser att biltillverkarnas sätt att mäta bränsleförbrukningen i sina bilar inte är 
korrekt. Bilarna testas under perfekta omständigheter (på en testbana, utan andra trafikanter, 
köer eller trafikljus). Det gör att den angivna bränsleförbrukningen är lägre än vad som går att 
uppnå i normal trafik. Framställaren anser dessutom att partikelfilter inte minskar utsläppen 
av sotpartiklar. Filtren filtrerar bort sot (ofullständigt förbrända sotpartiklar) från avgaserna. 
Sotpartiklarna samlas upp och förbränns sedan en gång till, denna gång fullständigt. För detta 
krävs extra bränsle. På grund av det extra bränsle som krävs anser framställaren att 
sotutsläppen blir lika stora. Hon beklagar dessutom att bilar med partikelfilter inte kan 
använda biodiesel eftersom biodiesel är för fett och skulle sätta igen partikelfiltret. 
Framställaren efterlyser en utredning eftersom den nuvarande situationen är förvirrad, dyr och 
inte miljövänlig.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren, som är nederländsk medborgare, vill ha information om följande tre frågor:

– Om metoderna för att mäta motorfordons bränsleförbrukning är lämpliga. Framställaren 
hävdar att bilarna testas under perfekta omständigheter (på en testbana, utan andra trafikanter, 
köer eller trafikljus), vilket gör att den angivna bränsleförbrukningen är lägre än vad som går 
att uppnå i normal trafik.
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– Om de partikelfilter som är installerade i bilar är effektiva. Framställaren uppger att 
partikelfilter filtrerar bort sot (ofullständigt förbrända sotpartiklar) från avgaserna, och att 
sotet sedan samlas i filtret och måste förbrännas. För detta krävs emellertid extra bränsle, och 
framställaren hävdar att utsläppen av sotpartiklar därför förblir lika stora.

– Framställaren uppger att bilar med partikelfilter inte kan använda biodiesel eftersom 
biodiesel är för fett och skulle sätta igen partikelfiltret.

Som svar på den första punkten kan kommissionen meddela att de uppgifter om 
bränsleförbrukning (och koldioxidutsläpp) som anges i intyget om överensstämmelse för 
fordon som släpps ut på den europeiska marknaden fastställs genom att man kör ett 
representativt fordon på en testbana enligt ett särskilt körmönster (den så kallade New 
European Driving Cycle eller NEDC). Detta sker vid tidpunkten för typgodkännandet av 
fordonet. Testvillkoren fastställs i punkt 5 i bilaga I till rådets direktiv 80/1268/EEG.1

Det är väl känt att man med detta körmönster inte kan återskapa alla de omgivande 
förhållanden som spelar in vid normal körning (t.ex. låg temperatur, fuktighet, vindstyrka), 
och att det inte är helt representativt för dagens körvanor. Kommissionen står i begrepp att 
revidera det körmönster som används vid typgodkännande och kommer att rätta till vissa 
brister. Man bör dock vara klar över att alla körmönster som används för att få fram statistik 
över t.ex. bränsleförbrukning måste vara standardiserade och att man inte kan ta hänsyn till 
alla tänkbara körbeteenden och skiftande omständigheter. Syftet med dessa standardiserade 
körmönster är inte att fastställa exakta bränsleförbrukningsvärden för varje enskilt fall (vilket 
skulle vara omöjligt), utan att ge ett underlag för jämförelser mellan olika fordons 
bränsleförbrukning under standardiserade förhållanden, grundat på antagandet att en sådan 
standardiserad rangordning representerar fordonens relativa prestanda under verkliga 
körförhållanden.

Som svar på den andra punkten kan kommissionen bekräfta att moderna partikelfilter av 
”wall flow”-typ effektivt avlägsnar partiklar från avgaserna i dieselfordon. Partikelfilter av 
”wall flow”-typ måste regenereras regelbundet, dvs. sotavlagringarna måste avlägsnas. Den 
vanligaste strategin är att extra bränsle används för att hetta upp partikelfiltret till en 
temperatur där sotavlagringarna förbränns. Det är visserligen sant att denna process medför en 
mycket liten ökning av bränsleförbrukningen, men den alstrar inte mer sot utan avlägsnar 
tvärtom sot.

Som svar på den tredje punkten finns det i princip inga hinder för användning av biodiesel i 
fordon med partikelfilter. På grund av skillnaderna i sotstruktur och avgastemperatur kan 
andra regenereringsstrategier behöva användas om fordonet drivs med biodiesel (eller 
blandbränsle). Frågan om ett visst fordon är lämpat för biodiesel och i så fall upp till vilken 
koncentrationshalt måste därför tas upp med tillverkaren, oavsett om fordonet är utrustat med 
partikelfilter eller ej (det finns även andra delar av kraftöverföringssystemet som kan vara 
oförenliga med användning av biodiesel).

                                               
1 Rådets direktiv av den 16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordons 
bränsleförbrukning (EGT L 375, 31.12.1980, s. 36), i dess ändrade lydelse.
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Kommissionen anser att denna information bör hjälpa framställaren att förstå de frågor som 
hon tar upp i sin framställning.


