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UUS KÜTUSE 
MÄRGISTAMISE 
SÜSTEEM 
INFO TARBIJATELE

Selleks, et aidata tarbijatel valida kogu 
Euroopas oma sõidukile sobilik kütus, 
on Euroopa Liit kokku leppinud uues kü-
tuse märgistamises. Uued märgistamise 
nõuded hakkavad kehtima uutele sõiduki-
tele ning olemasolevatele bensiinijaama-
dele. Uus unikaalne ja ühtlustatud kütu-
semärgistuse süsteem hakkab üle Euroopa 
kehtima alates 12. oktoober 2018.

Uus märgistus lisatakse:
• Uute tehaseautode kütusepaagi korkide-

le/luukidele
• Autoomaniku kasutusjuhenditesse ja 

uute sõidukite elektroonilistesse ka-
sutusjuhenditesse

• Kõikide avalike bensiinijaamade tankuri-
tele ja tankurite püstolitele

• Autode edasimüüjate infosse

PLAANIN REISIDA 
SUURBRITANNIASSE - KAS 
BREXIT MUUDAB MIDAGI?

Suurbritannia saab ise valida, millise kü-
tuse märgistamise viisi nad pärast Brexitit 
kasutusele võtavad, aga uued sõidukid, 
mis turule tuuakse, peavad olema uue 
märgistusega. 

MIS JUHTUB, KUI MA TANGIN VALE KÜTUST?

ÜLDINFORMATSIOON
Tankuri püstoli toru on bensiinitankuritel 
peenem kui diislikütuse tankuri püsto-
lil. See aitab vältida diislikütuse tankimist 
bensiiniautodesse, kuid ei välista vastupi-
dist ehk bensiini tankimist diiselautodesse, 
kuigi paagi korgile on pandud diisli märk. 
Tarbijad vastutavad selle eest, et nad tangi-
vad sõidukit sobiliku kütusega (bensiin või 
diisel).

Uus infoedastus  ei ole suunatud sellele, 
kui tarbija tangib kogemata vale kütust. 
Uus märgistus ja infoedastus informee-
rib tarbijaid vaid kindla kütuse sobivusest 
tema sõidukile. 

MILLISEID SÕIDUKEID UUS NÕUE PUUDUTAB?

Uued:
• Mopeedid, mootorrattad
• Sõiduautod

• Kaubikud
• Veokid
• Bussid 

KUI LÄHEN VÄLISMAALE, SIIS 
MILLISTEST RIIKIDEST MA 
UUE MÄRGISTUSE LEIAN?

Uus märgistus võetakse kasutusele 28 
Euroopa Liidu riigis, samuti Norras, Islan-
dil ja Liechtensteinis. Lisaks veel Make-
doonias, Serbias, Šveitsis ja Türgis. 

This document has been prepared by ACEA, ACEM, 
ECFD, FuelsEurope and UPEI, the organisations repre-
senting European vehicle manufacturers (powered 
two-wheelers, cars, vans and heavy-duty vehicles) 
and the European refining and downstream fuel 
supply sectors. The information contained in this 
document is subject to the specific national laws 
implementing Directive 2014/94/EU in each 
member state of the EU.



Märgistus saab olema uutel sõidukitel 
ning bensiini, diisli, gaasi (vesinik, CNG, 
LNG, LPG) tankurite peal kõikjal Euroopa 
tanklates alates 12. oktoobrist 2018. Kuni 

selle kuupäevani kestab üleminekupe-
riood, kus kütusemüüjad saavad uut mär-
gistust tutvustada.

KUIDAS SELLINE UUS MÄRGISTUS TÖÖTAB?

KAS SEE MÄRGISTUS PUUDUTAB KA ELEKTRIAUTOSID?

Märgistus on pelgalt visuaalne tööriist, mis 
aitab tarbijatel kindel olla, et nad valisid 
oma sõidukile sobiva kütuseliigi. Piisab 

vaid sellest, kui jälgida, et tankuril ja sõi-
duki kütusepaagi kaanel on samasugune 
märgistus. 

Jah, kui tegemist on hübriidmootoriga 
elektriautoga. Viimane vajab samuti sobi-
liku kütusega tankimist. Sarnane märgis-

tussüsteem ilmub tulevikus ka laadimispu-
nktidele. 

MILLISED UUED MÄRGID VÄLJA NÄEVAD?

Eraldi kujundatud märgistus tuleb nii bensiinile, diislikütusele kui ka gaasile (vesinik, CNG, LNG, LPG). 

Mootoribensiini märgistus on ringikuju-
line.  E täht hakkab märgistama biokom-

ponenti kütuses: E5, E10, E85.

Diislikütuse märgiks on ruut. B täht mär-
gistab biodiisli kogust diiselkütuses: B7, 
B10. XTL märgistab sünteetilist diislikü-

tust, mis ei ole toodetud toornaftast. 

Gaasiliste kütuste tähiseks on romb: H2, CNG, LPG, LNG. 

MILLAL UUS MÄRGISTUS EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDES 
KEHTIMA HAKKAB?

KAS NÕUE PUUDUTAB KÕIKI UUSI SÕIDUKEID?

Ei, Euroopa Liidu seadusandlus nõuab uut 
märgistust ainult neile uutele sõidukite-
le, mis tuuakse turule või registreeritakse 

pärast 12. oktoobrit 2018.  Autotootjatel ei 
ole vaja lisada uut märgistust vanematele 
autodele. 

DIISLIKÜTUSED GAASILISED KÜTUSEDMOOTORIBENSIINID


