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Wykres 1 Liczba

importowanych do Polski w 2017 roku
ch emisji tlenku azotu (NOx)

Euro, z

:


tylko w
40%



niemal 75% diesli to pojazdy wyprodukowane przed 2011
emisji Euro 5
wszystkie pojazdy do instalacji

850.000
;

rakotwórczych
po

tak

normy
(DPF). Oznacza
DPF, a tym
w Polsce

;



dwutlenku azotu (NO2),
centrum skandalu Dieselgate,
pojazdy z silnikiem diesla
12,5krotnie
NOx
aktualna europejska norma Euro 6
1.000 mg/km zamiast
80mg/km (poziom wymagany dla aut
);



importowane
ych tlenków
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pojazdy z silnikiem diesla emituj
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roczny przebieg w

6 kg
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w
importowanych aut pochodzi z Niemiec (70%), a
Belgii (14%),
(po 5%).
podano

przede wszystkim z

.

W latach 2015-2017 liczba importowanych do Polski diesli
,
350.000 samochodów rocznie (
389.000
2016 roku).
tych samochodów
Euro 4 (pojazdy wyprodukowane w latach
2006-2010)
42-45%
importu diesli. Widoczny jest spadek liczby pojazdów
w klasie Euro 3 na rzecz bardziej nowoczesnej klasy Euro 5
Z
Euro 5 ich odsetek
z 16% do 22%.
m
poziomie emisji
Euro 3 a
Euro 5 w warunkach rzeczywistych
i wynosi
1.060 mg/km,
i
diesli w imporcie nie
odsetek najnowszych diesli
Euro 6
(z 0,3% do 4%),
staje on zbyt niski, by móc istotnie
na ogólny poziom emisji.
pojazdy z silnikiem diesla
Euro 3
2017 roku margines
4% wszystkich
importowanych diesli.
podsumowanie
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azotu do 2040 roku,
obecny wiek pojazdów w Polsce i po
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azotu w rzeczywistych warunkach drogowych. Ukazana
importowanych do Pols
niebezpiecznie wysokim poziomie przez kolejne 10-15 lat i nie
120mg/km
2030.
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Wykres 2 Prognoza

NOx z importowanych do Pols
okresie 2018-2040

w

3.
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powietrze
diesli po cenach dumpingowych
Tendencja ta prowadzi do przesuwania problemu
jest sprzeczne z fundame

.
, co

oraz zgodny z zasadami
ogólno
.

jednolitego rynku.
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dyrektywy 2008/50/WE (
innymi:


).

2007/46/WE

typu
i dopuszczenia do

lub obiegu nowych i

w art. 114 TFUE [...]. Zgodnie z artyku em 29 dyrektywy 2007/46/WE
rejestracji lub
lub
na swoim terytorium
publicznemu .


Na mocy dyrektywy 2007/46/
samochodów
takiej
zdrowia publicznego
, które udzie

, w przypadku

jeszcze
, ale co do których zachodzi podejrzenie o brak
e dla
o tym
homologacji typu, w celu sprawienia, by producent
szereg
.

powiadomiona:


, w jaki sposób
samochodów z silnikiem diesla
powietrza na ich terytorium
na potencjalne przekroczenia
poszczególnych miastach czy regionach,
wsparcia
ych pojazdów z silnikiem

w celu


ego poziomu
konkretnie do
charakterze,
pojazdów

o bardziej ogólnym
dla wszelkich

ych

Tym samym
w tym czasowy zakaz dopuszczania takich pojazdów do obiegu oraz
do zastosowania w pr

pojazdu
i opublikuje niebawem

ostateczny zestaw rekomendacji.
Najw
skandalu Dieselgate jest flota
przynajmniej 43 miliony brudnych
diesli, które w rezultacie desperackich prób
europejskich. W miejsce stosowanego aktualnie
do
usprawniania pojazdów
zawarte w Niemczech cyniczne porozumienie,
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którego celem nie jest poprawa stanu samochodów, a raczej

e

Komisja
cji
milionów niesprawnych aut. Ponadto negocjowane obecnie nowe unijne normy emisji CO2 dla
pojazdów osobowych i lekkich samochodów dostawczych
rozpowszechnienie
samochodów bezemisyjnych. W obliczu
zmowy kartelowe
ego sektora
y
powietrza
.
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Przedstawione w niniejszym briefingu d
(wykres 1)

importowanych do Polski
ego poziomu emisji NOx z tych pojazdów

:



Poziom emisji NOx
z bazy danych teledetekcji TRUE Initiative,9
ej FIA
Foundation, ICCT, inicjatyw miast C40, Global NCAP oraz Transport & Environment. Baza danych
teledetekcji jest kompilacj projektu CONOX,
700.000 natychmiastowych
pomiarów rzeczywistych emisji z samochodów osobowych z okresu 2011-2017. Technologia
teledetekcji
stosowana w kilku krajach Europy, w tym we Francji, w Hiszpanii, w Szwecji, w
Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii. Wykorzystane w briefingu d
emisji tlenku azotu
pojazdów z silnikiem
ych normy od Euro 3 do Euro 6, pogrupowanych
, testowanych w warunkach laboratoryjnych przy pomocy europejskiego
cyklu jazdy NEDC.
Euro 1 lub Euro 2
poziom emisji NOx dla tych pojazdów
brakuje
na dokonanie
u
rodziny silników.



Lista
owanych po raz pierwszy w Polsce w latach 20152017,
pozyskana przez Transport & Environment
Motoryzacyjnego SAMAR (IBRM SAMAR)10
i Administracji.



dla Polski
z Europejskiego Modelu
Transportu (EUTRM) opracowanego dla Transport & Environment przez Cambridge Econometrics.



eksportowanych do Polski pojazdów
modelu EUTRM Transport & Environment, który obejmuje informacje o
ach handlowych
rejestrowane przez
Klimatu Komisji Europejskiej11, Öko-Institut12 i Eurostat Comext.

z
dwustronnych
D
Dodatkowo

:



IBRM SAMAR analiza nie obejmuje pojazdów
ych
LPG i CNG
baza danych teledetekcji TRUE Initiative nie zawiera informacji
ych tych
technologii silnika. Na przestrzeni trzech analizowanych lat liczba importowanych samochodów
100 rocznie.
,w
przypadku których nie wskazano rodzaju paliwa
80-100
niewiele.



Dane
SAMAR nie
normach emisji Euro dla importowanych
samochodów.
zatem uproszczon
normy
poprzez porównanie roku produkcji z rokiem wdra ania kolejnych norm.
wyprodukowany w 2015 roku lub
pojazd
Euro 6, a
2011 a 2014 rokiem, za pojazd
Euro 5.


pojazdów z silnikiem diesla wyprodukowanych

normy Euro 1,

TRUE Initiative, Determination of real-world emissions from passenger vehicles using remote sensing data, czerwiec 2018
SAMAR, Registrations of new and used passenger cars and commercial vehicles up to 6t GVW
11
Komisja Europejska, DG CLIMA, Data gathering and analysis to improve the understanding of 2nd hand car and LDV markets and
implications for the cost effectiveness and social equity of LDV CO2 regulations, maj 2016
12
Öko-Institut, European second-hand car market analysis, luty 2011
9

10
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nie ma ono
Prognozy
dokonano

NOx co auta
Euro 1. Z
to
,j
normy Euro 1 jest marginalna (0,2% wszystkich importowanych diesli),
i NOx.
NOx
:



wiek
IBRM SAMAR z okresu 2015-2017
od 0 do 20 lat,
diesli.



w okresie 2018-2040
Euro
jazdów
zgodnie z uproszczonym
, które opisano
2020 roku
Euro 4, podczas gdy w 2025 roku
Euro 6.



W oparciu o prognozowany import w
sposób:



dla Polski z
. Krzywa struktury wieku
1%

Euro poziom emisji NOx ustalo



Dla pojazdów z silnikiem diesla w klasach Euro 1 i Euro 2
NOx jest
przedstawionymi na wykresie 1, tj.
m poziomem emisji NOx mierzonym przy
pomocy technologii teledetekcji TRUE Initiative. Dla diesli sprzed
normy Euro 1
NOx jest taki sam, jak w klasie Euro 1;



Euro 3 do Euro 6
emisji NOx dla pojazdów importowanych w okresie 2015-2017.
tych przedstawionych na wykresie 1;



Euro 6d-temp i Euro 6d.
pojazdy z silnikiem diesla w klasie Euro 6d-temp
2018
a 2020 rokiem
poziomie emisji NOx 168 mg/km,
w
13
,a
Euro 6d
2021 roku przy ednim poziomie emisji NOx 120 mg/km, co
regulacjach limit14. Najnowszy czwarty pakiet RDE wprowadza mniejszy margines PEMS dla
emisji NOx
Euro 6d limit emisji NOx dla diesli do 114 mg/km,
on
w niniejszym
Ponadto maksymalny poziom emisji NOx
dokonywany przez
producentów samochodów wybór
maksymalnej dopuszczalnej
ci RDE15.

poziom emisji NOx
wiekowej pojazdów (od 0 do 20 lat)

wieku pojazdów.

2017/1151 i 2017/1154
Ibid.
15
ACEA, Access to Euro 6 RDE data & JAMA, Access to Euro 6 monitoring data
13
14
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