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Europejska legislacja emisji spalin 
z pojazdOuu samochodouuych 
Wst~p 

Wedlug wsp61czesnych prognoz, 
w okresie najblizszych dwudziestu lat, silni
ki spalinowe b~dq nadal podstawowym zr6-
dlem nap~du pojazd6w samochodowych. 
Rozw6j silnik6w spalinowych przeznaczo
nych do nap~du pojazd6w drogowych jest 
uwarunkowany dwoma czynnikami: 
0 ograniczonymi zasobami paliw plyn

nych, zmuszajqcymi do poszukiwania 
bardziej ekonomicznych (zuzywajqcych 
mniej energii na wyprodukowanie jed
nostki masy) jednostek napf1dowych, 

0 WZQIEi!dami ochrony srodowiska natural
nego, kt6re zmuszajq do doskonalenia 
sposob6w spalania w celu najmniejsze
go zanieczyszczenia otoczenia produk
tami spalania. 
Zwazajqc na skal~ problemu i wciqz 

rosnqce zagrozenie ekologiczne, organy 
ustawodawcze wielu uprzemyslowionych 
panstw wprowadzajq przepisy majqce na 
celu szybkie i znaczne obnizenie emisji 
szkodliwych substancji przez silniki pojaz
d6w samochodowych. Ustalone normy 
dotyczq systematycznego obnizenia do
puszczalnych limit6w st~zen tych skladni
k6w w spalinach, a ostatnio r6wniez ogra
niczenia ilosci emitowanych spalin. 

W komunikacie Komisji Europejskiej 
COM(2001)370 w sprawie ogloszenia 
tekstu Bialej ksiEi!gi: ,Europejska polityka 

transportowa do roku 2010, czas na 
podj~c i e decyzji" zwr6cono uwag~ na 
potrzeb~ wprowadzenia dalszych srod
k6w zwalczania emisji spalin wytwarza
nych przez transport samochodowy oraz 
stwierdzono, ze Komisja b~dzie zach~
ca6 do rozwoju rynku , ekologicznie czy
stych pojazd6w [1]. W komunikacie kon
cowym Komisji w sprawie przeglqdu 
strategii zr6wnowat onego rozwoju: Plat
forma dzialania , ukierunkowano cele 
operacyjne dla zr6wnowazonego trans
portu , kt6re obejmujq [2] : 
• lepsze zarzqdzanie popytem na trans

port w celu zmniejszenia negatywnych 
skutk6w rozwoju transportu, 

• osiqgni~cie zr6wnowazonego poziomu 
zuzycia energii w transporcie, tak jak 
w innych sektorach i zmniejszenie ga
z6w cieplarnianych w transporcie kolo
wym w proporcjonalnie wi~kszym stop
niu niz zuzycie energii , 
redukcj~ emisji zanieczyszczen pocho
dzqcych z sektora transportu do pozio
m6w pozwalajqcych zminimalizowa6 
skutki dla zdrowia ludzkiego i srodowi
ska naturalnego, 

• zapewnienie, ze przeci~tna emisja C02 
przez flot~ samochodowq wynosi6 b~
dzie 140 g/km do 2008/2009 r. i 120 g/km 
do 2012 r., jako cz~s6 podejscia w ra
mach zintegrowanej polityki, 

• wprowadzenie norm emisji Euro V dla 
samochod6w ci~ zarowych o malej 
ladownosci i wprowadzenie Euro VI dla 
ci~zkich pojazd6w, * zapewnienie, ze biopal iwa do 2010 r. 
b~dq stanowily 5,75% wszystkich paliw, 

• redukcj~ halasu spowodowanego przez 
transport zar6wno u zr6dla, jak i przez 
srodki lagodzqce majqce zapewni6, ze 
narazenia na halas b~dq mialy mniejsze 
skutki dla zdrowia. 
W strategii Europa 2020 na rzecz in

tel igentnego, trwalego i sprzyjajqcego 
wlqczeniu spolecznemu wzrostu gospo
darczego wyznaczono 5 gl6wnych ce-
16w okreslajqcych etapy rozwoju , na kt6-
rym UE powinna si~ znajdowa6 w 2020 r. 
Jeden z cel6w dotyczy klimatu i energii. 
Panstwa czlonkowskie zobowiqzaly si~ 
do 2020 r. ograniczy6 emisje gaz6w cie
plarnianych o 20%, zwi~kszy6 udzial 
energii odnawialnej w koszyku energe
tycznym UE do 20% oraz zrealizowa6 na 
tym samym poziomie efektywnos6 ener
getycznq [3]. 

Rada Europejska przyj~a r6wniez plan 
dzialania prowadzqcy do przejscia na kon
kurencyjnq gospodark~ niskoemisyjnq do 
2050 r., przyjmujqc jako gl6wny eel ograni
czenie emisji gaz6w cieplarnianych do 
2050 r. od 80 do 90% w por6wnaniu z po
ziomem z 1990 r. (rys. 1). 
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Rys. 1. Przebieg ograniczenia emisji gaz6w cieplarnianych w Unii Eu- Rys. 2. Swiatowe zapotrzebowanie na energifl do 2030 r. 
ropejskiej do 2050 roku 



Scenariusz redukcji emiSJI zanie
czyszczen srodowiska naturalnego poka
zuje rozw6j og61nej sytuacji w tym zakre
sie w poszczeg61nych sektorach i przy 
wdrozeniu dodatkowych strategii oraz 
nowych technologii , gdzie mozliwa sta
nie si~ redukcja gaz6w cieplarnianych 
o 80% w stosunku do 1990 r. Nalezy pod
kreslic , ze dost~pnosc ropy naftowej 
i poziom cen ma ogromny wplyw na sy
tuacj~ gospodarczq wielu kraj6w w swie
cie . Wedlug raportu Mi~dzynarodowej 
Agencji Energetycznej (IAE) wzrost zapo
trzebowania na energi~ do 2030 r. pra
wie w 90% pokryjq paliwa kopalne, przy 
czym dominujqce zuzycie przypadnie ro
pie naftowej (rys. 2) [ 4]. 

Wyczerpywanie si~ pierwotnych zr6del 
energii oraz wzrost emisji do atmosfery 
gaz6w cieplarnianych wymusza podj~cie 
dzialan zmierzajqcych do poszukiwania 
zr6del alternatywnych w tym odnawialnych. 
W marcu 2011 r. Komisja Europejska wy
dala kolejnq edycj~ Bialej ksi~gi ,Plan utwo
rzenia jednolitego europejskiego transpor
tu - dqzenie do osiqgni~cia konkurencyj
nego i zasobooszcz~dnego systemu trans
portu" [5] . Gl6wne cele polityki to obnize
nie emisji gaz6w cieplarnianych o 60% do 
2050 r., zmniejszenie o 50% liczby samo
chod6w o nap~dzie konwencjonalnym 
w transporcie miejskim do 2030 r. i calko
wite ich wylqczenie z eksploatacji w mia
stach do 2050 r. 

Ekologiczne aspekty pracy 
silnikow o zaplonie samoczynnvm 

Prawodawstwo Unii Europejskiej regu
luje poziom emisji toksycznych skladnik6w 
spalin pojazd6w samochodowych za po
mocq norm ,EURO". Dyrektywa Rady 91 / 
441 /EEC z 26 czerwca 1991 r. wprowadzila 
pierwsze ograniczenia emisji toksycznych 
skladnik6w spalin (CO, HC, NOx, PM) wy
dalanych przez pojazdy samochodowe 
wyposazone w silnik o zaplonie samoczyn
nym [6] . Ograniczenia te dotyczyly fabrycz
nie nowych samochod6w osobowych 
sprzedawanych na rynku Unii Europejskiej 
poczqwszy od 1993 r. , gdzie zyskaly nazwy 
norm EURO. lch p6zniejsze modyfikacje 
noszq kolejne numery zapisane w formie 
cyfr arabskich dla samochod6w osobo
wych i lekkich pojazd6w dostawczych oraz 
w postaci cyfr rzymskich dla pojazd6w ci~
zarowych i autobus6w. Na rys . 3 przedsta
wiono limity emisji toksycznych skladnik6w 
spalin takich jak: NOx i PM wedlug norm 
EURO, EPA i IP dla samochod6w wyposa
zonych w silniki o zaplonie samoczynnym 
w latach 1990-2013 [7] . 

Rys. 3 Umity toksycznych skladnik6w spa/in (NOx, PM) w USA, Japonii i Europie w latach 
1990-2013 

wartosci graniczne emisji spalin 
z pojazdow lekkich w Unii 
Europejskiej (1993-2015) 

Obecnie w Unii Europejskiej obowiqzujq 
wartosci graniczne emisji toksycznych 
skladnik6w spalin dla wi~kszosci typ6w po
jazd6w drogowych. W 2008 r. wydano roz
porzqdzenie Komisji (UE) nr 692/2008 
w sprawie ograniczenia emisji spa/in pocho
dzqcych z /ekkich samochod6w pasater
skich i utytkowych. 

W tabeli 1 przedstawiono wartosci gra
niczne emisji spalin z samochod6w osobo
wych (kategorii M1) obowiqzujqce we 
Wsp61nocie Europejskiej. 

Niekt6re informacje zamieszczone 
w tabeli 1 wymagajq dalszego uscislenia: 

ovrektvwa Dznaczenle' i Okresn1 

91/ 441/EWG Euro 1 6i 92, 1i 93 
94/ 12/ WE benzvna Euro 2 1996-01 
94/ 12/ WE olej napedowv 1011! 
94/ 12/ WE olej napedowy OJOI 1997·01 
98/ 69/ WE wiersz A benzyna"l Euro 3 2000-01 
98/ 69/ WE wiersz A olej napedowy<l 2001-01 
98/ 69/ WE wiersz B benzvnahl Euro 4 2005·01 
98/ 69/ WE wiersz 8 olej napedowy<l 2006·01 
Euro 5 rozp. benz~na Euro 5a 2009·09 
692/ 2008i) olej na!2§dow~ 2011·01 
Euro 5 rozp. benz~na Euro Sb 2011·09 
692/ 2008;) olej na!2§dow~ 2013·01 
Euro 6 rozp. benz~na Euro 6 2014·09 
692/ 2008i) olej na!2§dow~ 2015·09 
Uwagi: 

0 norma emisji Euro 5a dopuszcza wylqcze
nie wartosci granicznych liczby czqstek sta
lych (PN) i znowelizowanej procedury pomia
ru czqstek stalych. Ponadto, pojazdy typu flex 
fuel (elastyczne pod wzgl~dem paliwa = 

zasilane paliwem alternatywnym) nie podle
gajq badaniu emisji w niskich temperaturach 
w trakcie badania z uzyciem biopaliwa; 

0 norma liczby czqslek stalych (PN) wprowa
dzona zostala po raz pierwszy w Euro 5b 
(2011-09-01); 

0 mozliwe jest r6wniez homologowanie do 
normy Euro 6a do konca 2012 r., w kt6rej 
wyjqlki analogiczne do normy Euro 5a 
obejmujq mas~ i liczb~ czqslek stalych 
i pojazdy typu flex fuel w badaniach z uzy
ciem biopaliwa; 

CD 
[g/ km) 

2,72 
22 
10 
1,0 
2,3 0,20 015 015 
0 64 0,50 0,50 0 56 
10 0,10 0,08 0,08 
0 50 0,25 0,25 0 30 25 
10 0,10 0,06 0,06 s,oo 
0,5 0,18 0,18 0,23 s,oo 
1,0 0,10 006 0,06 5,0/ 4,511 
0,5 0,18 0,18 0,23 5.0i 4,5M 6' 1011 

1,0 0,10 0,06 0,06 5,0i 4,5ikl .0 

0,5 0,18 0,18 0,17 5,0i 4,5M 6' 1011 

a) - w tej kolumnie em~je zostaly oznaczone okreileniami (Euro 1. 2 itd.) stosowanvmi powszechnie przez urzednik6w i przez in!ynier6w; 
b) - data wprowadzenia w ;ycie. Podwojne datv odnoszo sie do kolejnych nowelizacji; 
c) - NMHC: weglowodory niemetalowe obowiozuj<ce tylko w Euro 5 i Euro 6 dla silnik6w o zaplonie iskrowvm: 
dl - PM: emisja czostek stalych. Te wartosci graniczne emisji obowi<zuj< tylko pojazdv zasilane olejem napedowym a w Euro 5 i Euro 6 pojazdv zasilane benzv

no z bezposrednim wtrvskiem: 
e) - PN: liczba czostek stalych wyra!ona jest w maksymalnej dozwolonej liczbie cz0stek emitowanych na kilometr (#/ km). PN jest normowana tylko dla 

pojazd6w o zaplonie samoczvnnvm w Euro 5 i 6, tj. nie ma ograniczenia dla pojazd6w zasilanych benzyn0, chocia! okreilone s0 wartosci graniczne dla 
emisji czostek stalych z pojazd6w zasilanych benzyn0 z bezposrednim wtryskiem;; 

f) - 101: wtrysk posredni, tj. wtrvsk we wstepnej komorze spalania (lub w komorze wirowej); 
g) - 01: wtrysk bezposredni, tj. wtrvsk bezpoirednio w cylindrze (komorze spalania); 
hi - dyrektywa 98/ 69/ EC wylmrzvstuje nowv europejski cykl jezdny (NEDC), kt6rv stosuje zmodyfikowan0 procedure rozruchu (od +20 do +30°C). z tego 

wzgledu ograniczenie CO (2,3 g/ km) w dyrektywie 98/ 69/ EC jest w rzeczywistosci ostrzejsze od ograniczenia w dyrektywie 94/ 12/ EC (2,2 g/ km). 
kt6ra stosowala starszv europejski cykl jezdny (EDC); 

i) - w czasie apracowvwania niniejszgo zestawienia, niekt6re szczeg61owe dane w normach Euro 5 i 6 nie byly jeszcze sprecvzowane; 
j) - norma masv czostek stalycil obowiozuje tylko pojazdy o zaplonie iskrowvm z bezposrednim wtryskiem; 
k) - przed zastosowaniem normv 4,5 mg/ kg powinna bye wprowadzona znowelizowana procedura pomiaru; 
II - ograniczenie liczby czostek stalych dla pojazd6w o zaplonie iskrowvm zostanie okreslone przed 1 wrzesnia 2014 r. 
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0 w koncowej normie Euro 6b (niewidocz
nej w tabeli 1) wszystkie ww. zostanq 
zniesione. Dopuszczalne wartosci masy 
i liczby czqstek stalych Sq obowiqzujq
ce dla wszystkich typ6w pojazd6w, jak 
r6wniez badanie biopaliw w niskich tem
peraturach w pojazdach typu flex fuel. 
W tabeli 2 przedstawiono normy trwa-

losci urzqdzen kontrolujqcych emisj~ spa
lin po przebiegu eksploatacyjnym pojazdu 
na okreslonym dystansie lub w okreslonym 
czasie. 

wartosci graniczne emisji 
spalin dla samochodow 
ci~zarowych eksploatowanych 
w Unii Europejskiej w okresie 
1992-2014 

Przepisy dotyczqce dopuszczalnych 
wartosci emisji pojazd6w ci~zarowych po
wstawaly przez dlugi okres a g/6wne eta
py tego procesu przedstawiajq si~ nast~

pujqco: 
dyrektywa Rady 91 /542/EWG z dnia 
1 pazdziernika 1991 r. zmieniajqca dy
rektyw~ 88/77/EWG, kt6ra ustalala war
tosci graniczne emisji tlenku w~gla , w~

glowodor6w i tlenk6w azotu emitowa
nych przez si lniki Diesla uzywane 
w pojazdach silnikowych w oparciu 
o procedur~ badania dla europejskich 
warunk6w ruchu tych pojazd6w w 13-
stopniowym cyklu testowym zgodnie 
z regu laminem ECE R-29, wprowadzo
no w pierwszym etapie (1992/1993) nor
m~ Euro I i Euro II w drugim etapie przy
padajqcym na lata 1995/1996. Prawo
dawstwo to obj~o zar6wno lekkie ci~
zar6wki jak i autobusy miejskie. Homo
logacja silnik6w autobusowych by/a jed
nak nieobowiqzkowa [8] ; 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 1999/96/EG wprowadzila Euro Ill 

Tab. 2. Okresy trwalosci urz;Jdzeli kontrolu];Jcych 
emisj~ ( uk/ad6w oczyszczania spa/in) 
w po]azdach samochodowych 

Kategorte poJazdow·· 
N1 i M2 
N2 
N3 ~ 16 ton 
M3, klasa I, klasa II, klasa A 
i klasa 8 < 7,5 tony 

500 000 km lub 7 lat N3 ~ 16 ton 
M3, klasa Ill 
i klasa 8 > 7,5 tony 

Uwagi: 
N1 - niskoobci~zony pojazd ciezarowv <3,5 t, 
N2- wysokoobci~zony pojazd ciezarowy >3,5 t <12 t, 
N3 - wysokoobci~zony pojazd ciezarowy >12 t. 
M1 - samoch6d osobowy, 
M2 - autobus > 8 pasazer6w < 5 t, 
M3 - autobus > 8 pasazerow > 5 t, 
• - km lub okres (w zaleznosci od tego, co nast~pi wczesniej), 
" - okreslona masa (w tonach) to .maksymalna technicznie 

dopuszczalna masa·. 

Tab. 3. Wartosci graniczne emisji norm Euro dla silnik6w o zap/onie samoczynnym 

Pozlom Data Test CO HC NO, PM Zadymlenle PN NH 
(g/ kWh] (g/ kWh] (g/ kWh] [9/ kWh] [m·1] (#/ kmJ3' (mg/~91 

Euro I 1992, <85 kW ECE R·29 45 11 80 0 612 
1992, >85 kW 45 11 80 0,36 

Euro II 10.1996 ESC & ELR 4,0 1,1 7,0 0,25 
10.1998 40 11 70 015 

Euro Ill 10.1999, tylko EEV ESC & ELR 1,5 0 25 2,0 0 02 0,15 
10.2000 2,1 0,66 5,0 0,10 0,8 

0,13°1 

Euro IV0,02 10.2005 ESC & ELR 1,5 0.46 3,5 0,02 0,5 
Eurov 10.2008 ESC & ELR 1 5 0.46 2,0 0 02 0,5 
Euro VI 01.2013 ESC & ELR 1,5 0,13 05 0,01 6 X 1011 10 
Uwagi: 
a) - PN: liczba cz~stek sta!ych wyrazona jest w maksymalnej dozwolonej liczbie cz~stek emitowanych na kilometr (#/ km). 
b) - dla silnik6w o pojemnosci wirowej na cylinder poniiej 0.75 dm3 i predkosci znamionowej przekraczaj~cej 3000 m·' 

w 2000 r., Euro IV w 2005 r. i Euro V 
w pazdzierniku 2008 r. Dyrektywa ta 
wprowadzila takze nieobowiqzkowe 
wartosci graniczne emisji dla pojazd6w 
przyjaznych dla srodowiska naturalne
go EEV (Enhanced environmentally 
friendly vehicle) [9] ; 

* dyrektywa Komisji 2001 /27/WE z dnia 
10.04.2001 r. zabronila stosowan ia 
,urzqdzen obnizajqcych sprawnos6" 
i ,nieracjonalnych strategii ograniczania 
emisji ", kt6re w normalnych warunkach 
uzytkowania potencjalnie zmniejszajq 
skutecznos6 ukladu kontroli emisji do 
poziomu ponizej oczekiwanego przez 
stosowane procedury homologacji [1 0] ; 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2005/55/WE z dnia 28.09.2005 r. 
wprowadzila wymagan ia dotyczqce 
trwalosci urzqdzen kontrolnych emisji 
i uklad6w diagnostyki pokladowej (OBD) 
i potwierdzila dopuszczalne wartosci 
emisji w normach Euro IV i Euro V [11] ; 

• dyrektywq Komisji 2005/78/WE z dnia 
14.11 .2005 r. zmieniono zalqczniki I, II , 
Ill i IV dyrektywy 2005/55/WE i wprowa
dzono srodki zmieniajqce i wykonawcze 
dotyczqce trwalosci uklad6w kontroli 
emisji oraz uklad6w diagnostyki pokla
dowej (OBD) dla nowych pojazd6w ci~
zarowych o duzej ladownosci [12]; 

• rozporzqdzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 595/2009, nowe 
pojazdy ci~zarowe o duzej ladownosci 
i ich silniki muszq odpowiada6 nowym 

wartosciom granicznym emisji zanie
czyszczen (Euro VI). Wymogi technicz
ne dotyczqce kontroli emisji zanieczysz
czen z pojazd6w powinny zosta6 wpro
wadzone od 31 .12.2012 r. dla nowych 
typ6w pojazd6w, a od 31 .12.2013 r. do 
wszystkich nowych pojazd6w. W oparciu 
o przepisy homologacji typu WE wedlug 
dyrektywy ramowej Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 
05.09.2007 r. rozporzqdzeniem Komisji 
(UE) nr 582/2011 z dnia 25.03.2011 r. 
przyj~to szczeg6/owe przepisy technicz
ne niezb~dne do wykonania rozporzq
dzenia (WE) nr 595/2009 ustanawiajqce
go wymogi konieczne dla homologacji 
pojazd6w i silnik6w zgodnych ze specy
fikacjq Euro VI [13, 14, 15]. 
W tabeli 3 przedstawiono wartosci gra

niczne emisji wedlug norm Euro dla silni
k6w o zaplonie samoczynnym . Wraz 
z normq Euro Ill wprowadzono nowe cykle 
badania emisji, starszy cykl ECE R-49 zo
stal zastqpiony przez cykle ESC i ETC (Eu
ropejski Cykl Stanu Stalego i Europejski 
Cykl Stanu Zmiennego) . Ponadto wprowa
dzono badanie ELR (Europejskie Badanie 
Reakcj i Obciqzenia) do pomiaru emisji 
zadymiania. 

Do pomiaru homologacji typu dla no
wych silnik6w w normie Euro Ill (2000 r.) 
wymagane Sq nast~pujqce warunki: 
0 konwencjonalne silniki o zap/onie sa

moczynnym badane Sq zgodnie 
z ESC/ELR, 

Tab. 4. Dopuszczalne wartosci emisji z silnik6w o zaplonie samoczvnnym i gazowych (test ETC) 

Pozlom Data Test co NMHC CH al 

(g/ kWh] (g/ kWh] (g/ kWh) 
Euro Ill 1999.10, tylko EEV ETC 30 040 0 65 

10.2000 5.45 0.78 1,6 

Euro IV 10.2005 ETC 4,0 0,55 1,1 
Euro V 10.2008 4,0 0,55 1,1 
Euro VI 01.2013 4,0 0,16 0,5 
Uwagi: 
a) - tylko dla silnik6w zasilanych gazem ziemnym, Euro VI zasilane gazem ziemnym lub LPG; 
b)- nie ma zastosowania do silnik6w zasilanych gazem w etapach 2000 r. i 2005 r. 

NO, Jl PMiil 
[Q/ kWh) (g/kWh) 

20 0 02 
5,0 0,16 

0,21 '1 

3,5 0,03 
2,0 0,03 
0.4 0,01 

c)- dla silnik6w o pojemnosci wirowej na cylinder ponizej 0.75 dm3 i predkosci znamionowej przekraczaj~cej 3000 m·' 



0 silniki o zaplonie samoczynnym wy
posai:one w ,zaawansowane uklady 
konwersji gaz6w spalinowych" (np. 
uklady redukcji NOx lub DPF (filtry czq
stek stalych) sq badane zgodnie z ESC/ 
ELR i ETC, 

0 silniki gazowe badane sq zgodnie 
z ETC. 
W przypadku homologacji dla nowych 

silnik6w w normie Euro IV (2005 r.) i p6z
niejszych jak EEV, wszystkie silniki o zaplo
nie samoczynnym nalei:y badac zgodnie 
z ESC/ELR i ETC. W tabeli 4 przedstawio
no dopuszczalne wartosci emisji z silnik6w 
o zaplonie samoczynnym i silnik6w gazo
wych badanych zgodnie z cyklem ETC. 

Podsumowanie 
Obecnie do najwai:niejszych czynni

k6w stymulujqcych rozw6j jednostek nap~
dowych pojazd6w oraz paliw silnikowych 
nalei:q aspekty ekologiczne. W odniesie
niu do paliw silnikowych wciqi: dominujq
cym zr6dlem ich pozyskania jest ropa naf
towa. Paliwa stosowane do nap~du pojaz
d6w samochodowych muszq charaktery
zowac si~ odpowiednimi wlasciwosciami 
zapewniajqcymi dobry przebieg procesu 
spalania, latwosc ich przechowywania 
i dystrybucji. Obserwuje si~ jednak powol
ny, ale sukcesywny wzrost udzialu biopa
liw na rynku (wynika to m.in. z utrzymujq
cych si~ na wysokim poziomie cen ropy 
naftowej oraz zagroi:enia globalnym ocie
pleniem) . 

Szkody wywolane przez zmiany klima
tu spowodowaly w wielu krajach wzrost 
swiadomosci ludzi wobec zagroi:en dla sro
dowiska. Cz~sciowym rozwiqzaniem pro
blemu jest wprowadzenie limit6w emisji ga
z6w cieplarnianych przez silniki pojazd6w 
samochodowych (szczeg61nie w krajach 
Unii Europejskiej) . 
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