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Τα νέα ντιζελοκίνητα οχήµατα ξεπερνούν τα όρια ως προς τις εκποµπές 
µικροσωµατιδίων, καταγγέλλει σε έκθεσή της που δίνει στη δηµοσιότητα σήµερα η 
ευρωπαϊκή οικολογική οργάνωση Μεταφορές και Περιβάλλον (Transport and 
Environment, T&E), απευθύνοντας έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταστήσει 
αυστηρότερους τους ελέγχους και το ελεγκτικό νοµικό πλαίσιο. 

Τέσσερα χρόνια αφότου η Volkswagen παραδέχθηκε ότι τα οχήµατά της ήταν 

εφοδιασµένα µε ειδικό λογισµικό ώστε να εµφανίζουν χαµηλότερες εκποµπές ρύπων 

από τις πραγµατικές όταν υποβάλλονταν σε έλεγχο στις ΗΠΑ, νέες δοκιµές που έγιναν 

σε δύο από τα αυτοκίνητα µε ντιζελοκινητήρες που είχαν τις υψηλότερες πωλήσεις στην 

Ευρώπη το 2018 έδειξαν πως η µόλυνση του περιβάλλοντος µε µικροσωµατίδια 

αυξάνεται σε επίπεδο 1.000 υψηλότερο του κανονικού κατά τη διάρκεια της 

συνηθισµένης διαδικασίας αυτοκαθαρισµού των φίλτρων τους για την αποτροπή της 

µόλυνσης, σύµφωνα µε την T&E. 

Οι δοκιµές που διενεργήθηκαν στο µοντέλο Qashqai της Nissan και στο µοντέλο Astra 

των Opel/Vauxhall έδειξαν ότι υπερβαίνουν από 32% ως 115% το νόµιµο όριο των 600 

δισεκατοµµυρίων µικροσωµατιδίων ανά χιλιόµετρο κατά τη διάρκεια του αυτόµατου 

καθαρισµού των φίλτρων τους. 

Ένας εκπρόσωπος των Όπελ και Βόξολ δήλωσε πως δεν µπορεί να σχολιάσει το 

στοιχείο αυτό διότι δεν έχει ενηµερωθεί σχετικά µε την έκθεση της T&E. 

Εκπρόσωπος της Νίσαν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι το Κασκάι και 

«όλα τα οχήµατα της Νίσαν και τα φίλτρα περιορισµού των εκποµπών σωµατιδίων 



µηχανών ντίζελ µε τα οποία είναι εφοδιασµένα τα αυτοκίνητά µας συµµορφώνονται 

πλήρως προς την εφαρµοστέα νοµοθεσία για τις εκποµπές ρύπων». 

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία υποστηρίζει τη θέσπιση νέων, αυστηρότερων 

ελέγχων των εκποµπών ρύπων και ήδη εφαρµόζει τεχνολογίες που θα επιτρέψουν τα 

οχήµατά της να τους περνούν, διαβεβαίωσε ακόµη ο εκπρόσωπός της. 

Σύµφωνα µε την έρευνα της T&E, πάνω από 45 εκατοµµύρια αυτοκίνητα είναι 

εφοδιασµένα µε φίλτρα περιορισµού των εκποµπών µικροσωµατιδίων στην Ευρώπη, 

κάτι που σηµαίνει ότι γίνονται αυτόµατα 1,3 δισεκατοµµύρια καθαρισµοί φίλτρων κάθε 

χρόνο. Η διαδικασία µπορεί να γίνεται ανά δύο εβδοµάδες και διαρκεί για 15 χιλιόµετρα, 

κατά την ίδια πηγή. 

Βάσει των κανονισµών που ισχύουν στην Ευρώπη, εάν η διαδικασία καθαρισµού του 

φίλτρου αρχίσει κατά τη διάρκεια επίσηµου ελέγχου του, τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων δεν λαµβάνονται υπόψη, πράγµα που «σηµαίνει ότι το 60-99% των 

εκποµπών µικροσωµατιδίων των ελεγχόµενων οχηµάτων δεν λαµβάνεται υπόψη», 

εξηγεί στην έκθεσή της η T&E. 

Οι δοκιµές των αυτοκινήτων µε προσδιορισµό Euro 6d-temp — πρόκειται για 

αυτοκίνητα που άρχισαν να πωλούνται µετά την 1η Σεπτεµβρίου 2017 — έγιναν από το 

ευρωπαϊκό εργαστήριο Ricardo τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2019 και απέδειξαν 

πως το Άστρα εκπέµπει τις µεγαλύτερες ποσότητες µικροσωµατιδίων όταν γίνεται η 

λεγόµενη διαδικασία «αναγέννησης» του φίλτρου: 1,3 τρισεκατοµµύριο σωµατίδια ανά 

χιλιόµετρο. 

Η δοκιµή στο Κασκάι όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία «αναγέννησης» του 

φίλτρου έδειξε πως οι εκποµπές µικροσωµατιδίων κυµαίνεται από 790 δισεκατοµµύρια 

ως 850 δισεκατοµµύρια µικροσωµατίδια ανά χιλιόµετρο, δηλαδή ξεπερνούν το µέγιστο 

επιτρεπόµενο όριο κατά 32% ως 41%. 

Η µόλυνση από τα µικροσωµατίδια πλήττει περισσότερους ανθρώπους από 

οποιαδήποτε άλλη, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας· οι τρεις στους 

τέσσερις κατοίκους των πόλεων της Ευρώπης εκτίθενται σε επίπεδα µικροσωµατιδίων 

που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). 
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