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PAMATPRINCIPI
INFORMĀCIJAI PAR 
DEGVIELAS MARĶĒŠANU– 
AUTOTRANSPORTA 
LĪDZEKĻU
ĪPAŠNIEKIEM

Lai palīdzētu patērētājiem izvēlēties saviem 
transportlīdzekļiem pareizo degvielu visā 
Eiropā, Eiropas Savienība ir piekritusi ieviest 
jaunas marķēšanas prasības tikko ražotajiem 
transportlīdzekļiem un degvielas uzpildes 
stacijām. No 2018. gada oktobra Eiropā 
ieviesīs jaunu, unikālu un saskaņotu degvie-
las etiķešu komplektu.

Šī etiķete tiks izvietota:
• uz tikko ražotajiem transportlīdzekļiem 

tieši blakus degvielas bākas vāciņam;
• transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā. 

Pašiem jaunākajiem transportlīdzekļiem 
šī informācija tiks atspoguļota arī elek-
troniskajā rokasgrāmatā, kas pieejama, 
izmantojot transportlīdzekļa vadītāja in-
formatīvo centru;

• sabiedriskajās degvielas uzpildes stacijās 
uz degvielas uzpildes sūkņa un tā uzpildes 
pistoles;

• automašīnu tirdzniecības vietās.

ES PLĀNOJU IECEĻOT 
APVIENOTAJĀ KARALISTĒ, 

KAS NOTIKS BREKSIT 
SITUĀCIJĀ?

Apvienotās Karalistes kompetencē ir 
izlemt, kuri ES noteikumi tajā būs spēkā 
pēc Breksit, bet tikko ražotajiem transport-
līdzekļiem ražošanas procesā tiks uzliktas 
etiķetes, tādēļ transportlīdzekļiem, kas tiks 
laisti apgrozībā Apvienotās Karalistes tirgū, 
būs šādas etiķetes.

ATTIECĪBĀ UZ NEPAREIZAS DEGVIELAS IZMANTOŠANU
VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Automašīnām, kurās tiek izmantots benzīns, 
ar nolūku izveidots mazāks uzpildīšanas 
kakliņš nekā dīzeļdegvielas sūknim. Lai gan tas 
palīdz klientiem izvairīties no dīzeļdegvielas 
uzpildes ar benzīnu darbināmajos transport-
līdzekļos, tomēr vēl joprojām pastāv iespēja, 
ka nejauši klients varētu varētu iepildīt benzī-
nu ar dīzeļdegvielu darbināmā transport-
līdzeklī, neskatoties uz to, ka pie degvielas 
bākas vāka atrodas etiķete “Dīzeļdegviela”.

Klienti ir atbildīgi par savu transportlīdzekļu 
uzpildi ar pareizo degvielas veidu (benzīnu 
vai dīzeļdegvielu).
Šī informācija nav attiecināma uz gadīju-
miem, kad klients nejauši iepilda benzīnu ar 
dīzeļdegvielu darbināmā transportlīdzeklī. 
Jaunās etiķetes un šī informācija paredzēta, 
lai informētu klientus par attiecīgās degvie-
las piemērotību izmantošanai viņu trans-
portlīdzekļos.

UZ KURIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM ATTIECAS JAUNĀ 
MARĶĒŠANAS PRASĪBA?

Attiecībā uz autotransporta līdzekļiem, 
etiķetes parādīsies uz tikko ražotajiem:
• mopēdiem, motocikliem, tricikliem un 

kvadricikliem;

• pasažieru automašīnām;
• vieglajiem kravas automobiļiem;
• smagsvara kravas automobiļiem;
• autobusiem un tūrisma autobusiem.

ES PLĀNOJU CEĻOT ĀRPUS 
VALSTS ROBEŽĀM. VAI ES 
REDZĒŠU ŠĀDU ETIĶETI 
DEGVIELAS UZPILDES 

STACIJĀS TAJĀS VALSTĪS, 
KURAS ES ŠĶĒRSOŠU?

Jaunās etiķetes tiks izmantotas visās 28 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, EEZ 
dalībvalstīs (Islandē, Lihtenšteinā un Nor-
vēģijā) un arī Maķedonijā, Serbijā, Šveicē 
un Turcijā.

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.



Etiķetes tiks ievietotas uz visiem tikko ražo-
tajiem transportlīdzekļiem un benzīna, 
dīzeļdeg, ūdeņraža (H2), saspiestās dabas-
gāzes (CNG), sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) 
un sašķidrinātas naftas gāzes (LPG) uzpildes 
sūkņiem visās Eiropas Savienības degvielas 

uzpildes stacijās patērētājiem skaidri sare - 
dzamā vietā no 2018. gada 12. oktobra.
Tā kā prasībai jābūt izpildītai sākot no šī da-
tuma, transportlīdzekļu ražotāji un uzpildes 
stacijas sāks ieviest etiķetes pārejas periodā 
pirms šī datuma. 

KĀ ETIĶETES TIKS IZMANTOTAS?

VAI ŠĪS ETIĶETES ATTIECAS UZ MANI, JA MANS 
TRANSPORTLĪDZEKLIS DARBOJAS AR ELEKTRĪBU?

Etiķete ir vizuāls instruments, lai palīdzē-
tu patērētājiem pārliecināties par pareizu 
degvielas izvēli viņu transportlīdzekļiem. 

Jums tikai jāsalīdzina etiķete uz jūsu trans-
portlīdzekļa ar attiecīgo etiķeti uz degvielas 
uzpildes sūkņiem.

Jā, ja jums ir hibrīdveida elektriskais trans-
portlīdzeklis, tam tomēr ir nepieciešama 
uzpilde, izmantojot atbilstošu degvielu.
Pašlaik tiek izstrādātas un nākotnē tiks 

ieviestas līdzīgas etiķetes gan uz jūsu trans-
portlīdzekļa, gan uzlādes vietās, lai sniegtu 
jums norādījumus par transportlīdzekļa aku-
mulatoru uzlādes procesu.

KĀDAS ŠĪS ETIĶETES IZSKATĪSIES?

Tiks ieviestas īpašas etiķetes benzīna tipa degvielai, dīzeļdegvielas tipa degvielai un gāzes tipa degvielai (piemēram, CNG, LNG, LPG un ūdeņradim):

Benzīna tipa degvielas apzīmējuma forma 
ir apaļa (E apzīmē īpašu benzīnā esošu 

biokomponentu): 

Dīzeļdegvielas tipa apzīmējuma forma ir 
kvadrātveida (B nozīmē īpašu dīzeļ - 
degvielā esošu biokomponentu, XTL 

apzīmē sintētisko dīzeļdegvielu un norāda, 
ka tā nav iegūta no jēlnaftas):

Gāzes tipa dīzeļdegvielas apzīmējumam ir rombveida forma:

VAI ETIĶETES BŪS REDZAMAS VISĀS ES DALĪBVALSTĪS?

VAI PRASĪBAS ATTIECAS UZ VISU VECUMU 
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM?

Nē. Eiropas Savienības normatīvie akti no-
saka prasības tikai jaunajiem transport-
līdzekļiem, kas laisti apgrozībā vai reģistrēti 
sākot ar 2018. gada 12. oktobri – “tikko ražo-
tie transportlīdzekļi”.

Transportlīdzekļu ražotāji nerekomendē 
etiķešu izvietošanu uz vecākiem transport-
līdzekļiem. Sazinieties ar vietējo dīleri, ja 
jums nepieciešama informācija par to, kādu 
degvielu izmantot jūsu transportlīdzeklim.
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