
PAMATPRINCIPI
INFORMĀCIJAI PAR 
DEGVIELAS MARĶĒŠANU– 
AUTOTRANSPORTA 
LĪDZEKĻU
OPERATORIEM

Eiropas Savienības (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 
2014/94/ES attiecas uz alternatīvās degvielas infrastruktūras 
ieviešanu ES mērogā. Šī direktīva aplūko Eiropas nākotnes nepie-
ciešamību nodrošināt plašāku piekļuvi “alternatīvajai degvielai” 
un nosaka, ka jaunajiem transportlīdzekļiem un visām degvielas 
uzpildes/uzlādes stacijām jābūt marķētām, lai palīdzētu transport-
līdzekļu vadītājiem pareizi izvēlēties degvielu transportlīdzekļu at-
bilstošai darbībai.
Lai gan šī informācija pašlaik tiek sniegta transportlīdzekļa rokasgrā-
matā un ap degvielas bākas vāku vairumā transportlīdzekļu, tā vēl 
joprojām nav saskaņota Eiropas mērogā.

Direktīva nosaka jaunu, unikālu un saskaņotu etiķešu lietošanu. Šīs 
etiķetes tiks izvietotas:
• uz nesen ražotajiem transportlīdzekļiem tieši blakus degvielas 

bākas vāciņam un lietotāja rokasgrāmatā. Pašu jaunāko tran 
-sportlīdzekļu gadījumā šī informācija tiks atspoguļota arī elektro-
niskajā rokasgrāmatā, kas pieejama, izmantojot transportlīdzekļa 
vadītāja informatīvo centru;

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

• automašīnu tirdzniecības vietās.

PAMATINFORMĀCIJA

KURŠ IR ATBILDĪGS PAR ŠO JAUNO ETIĶEŠU IZSTRĀDI?

UZ KURIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM ATTIECAS JAUNĀ 
MARĶĒŠANAS PRASĪBA?

Īpašā darba grupa Tehniskā komiteja 19 (DG19), kas atrodas ESK 
(Eiropas Standartizācijas komitejas) pakļautībā, izstrādāja jauno 
etiķešu dizainu un formātu, lai tās atbilstu Direktīvas 2014/94/ES vis-
pārējiem nosacījumiem.
Darba grupā tika iekļauti ES transportlīdzekļu un degvielas no-

zares speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas pārstāvēja 
patērētājus, valsts standarta iestādes, kā arī vairāku ES valdību un 
Eiropas Komisijas pārstāvji. Standartā EN16942 tiek aprakstīts jauno 
etiķešu tehniskais dizains un izmērs.

Etiķetes tiks izvietotas uz šādiem tikko ražotajiem transportlīdzekļiem:
• mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem;
• pasažieru automašīnām;

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



Etiķetes tiks izvietotas uz visiem tikko ražotajiem transport-
līdzekļiem un benzīna, dīzeļdegvielas, ūdeņraža (H2), saspiestās 
dabasgāzes (CNG), sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) un sašķidrinā-
tas naftas gāzies (LPG) uzpildes sūkņiem visās Eiropas Savienības 
degvielas uzpildes stacijās patērētājiem skaidri saredzamā veidā 
no 2018.gada 12. oktobra.
Tā kā prasībai jābūt izpildītai sākot no šī datuma, transportlīdzekļu 
ražotāji un uzpildes stacijas sāks ieviest etiķetes pārejas periodā 
pirms šī datuma. Vairāki transportlīdzekļu ražotāji jau uzsākuši 
etiķešu izvietošanu uz nesen apgrozībā laisto transportlīdzekļu 
modeļiem, bet citi sāks izvietot šīs etiķetes uz transportlīdzekļiem 
pakāpeniski līdz noteiktajam datumam.
Sabiedrisko uzpildes staciju operatori arī plāno izvietot etiķetes uz 
degvielas uzpildes sūkņiem līdz attiecīgajam datumam.

Etiķetes tiks izvietotas uz degvielas pistoles un degvielas uzpildes 
sūkņa. Etiķetēm uz pistoles un sūkņa ir tāds pats dizains kā tām, 
kas atrodas uz transportlīdzekļiem un transportlīdzekļa rokas-
grāmatā, bet ar atšķirīgu minimālo izmēru. Uzpildes stacijās uz 
etiķetes var būt norādīta arī papildu informācija saskaņā ar at-
tiecīgās valsts prasībām un valsts valodā.

DIESEL TYPE OF FUEL GASEOUS FUEL

KĀDAS ŠĪS ETIĶETES IZSKATĪSIES?

Ir izstrādāts īpašs etiķetes dizains benzīnam, dīzeļdegvielai, ūdeņradim, 
CNG, LNG un LPG, piemēram:

PETROL TYPE OF FUEL

KAD ŠĪS ETIĶETES BŪS REDZAMAS 
VISĀS ES DALĪBVALSTĪS?

KURĀ VIETĀ DEGVIELAS UZPILDES 
STACIJĀS BŪS IESPĒJAMS REDZĒT 

ŠĪS ETIĶETES?

VAI ŠĪS PRASĪBAS ATTIECAS UZ 
VISIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM?

KURĀ VIETĀ UZ 
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BŪS 

IESPĒJAMS ATRAST ŠĪS ETIĶETES?

KĀ ETIĶETES TIKS IZMANTOTAS?

Normatīvie akti nosaka etiķešu izmantošanas prasību tikai jauna-
jiem transportlīdzekļiem, kas laisti apgrozībā vai reģistrēti sākot ar 
2018. gada 12. oktobri – “tikko ražotie transportlīdzekļi”.
Transportlīdzekļu ražotāji nerekomendē etiķešu izvietošanu uz 
vecākiem transportlīdzekļiem. Sazinieties ar vietējo dīleri, ja jums 
nepieciešama informācija par to, kādu degvielu izmantot jūsu 
transportlīdzeklim.

Etiķete uz tikko ražotajiem transportlīdzekļiem atradīsies tieši 
blakus degvielas bākas vāciņam.
Informāciju par piemēroto degvielu un ar to saistītajām etiķetēm 
var atrast transportlīdzekļa rokasgrāmatā.

Etiķete ir vizuāls instruments, lai palīdzētu patērētājiem pārlie-
cināties par pareizu degvielas izvēli viņu transportlīdzekļiem. 
Patērētājam ir tikai jāsalīdzina etiķete uz sava transportlīdzekļa ar 
attiecīgo etiķeti uz degvielas uzpildes sūkņa.



Degvielas etiķete sastāv no:
(a) unikālas identifikācijas formas atbilstoši degvielas veidam;
(b) informācijas identifikācijas formā par maksimālo biodegvielas 
saturu degvielā, kas tiek rekomendēta izmantošanai attiecīgajā 
transportlīdzeklī ar jauno etiķeti.
Tika izlemts etiķešu formu un informāciju tajās veidot pēc iespējas 
vienkāršāk. Tādējādi CEN standarts EN16942 pieņēma:

• APĻA FORMU BENZĪNAM, kas atbilst CEN standartam EN228. 
Informācija formā par benzīna bioloģisko saturu ir apzīmēta ar 
“Exx”. “E” nozīmē etanolu, “xx” ir maksimālais etanola dau - 
dzums, ko transportlīdzeklim iesaka izmantot, un tas attiecīgi būs 
pieejams degvielas uzpildes stacijā. Iepriekš minētajā skaitlī “E5” 
nozīmē, ka transportlīdzeklī drīkst izmantot benzīnu, kas satur 
līdz 5% etanola, un “E10” nozīmē, ka transportlīdzeklī drīkst iz-
mantot benzīnu, kas satur līdz 10% etanola. “E” jeb “etanols” ir 
saīsināts veids, kā parādīt, ka benzīna sastāvā ir etanols un/vai citi 
oksidētie savienojumi līdz maksimālajam apmēram.

• KVADRĀTA FORMU DĪZEĻDEGVIELAI, kas atbilst CEN standar-
tam EN590. Informācija formā par dīzeļdegvielas bioloģisko sa-
turu ir apzīmēta ar “Bxx”. “B” nozīmē bioloģisko dīzeļdegvielu, 
“xx” ir maksimālais bioloģiskās dīzeļdegvielas daudzums, ko 
transportlīdzeklim iesaka izmantot, un tā attiecīgi būs pieejama 
degvielas uzpildes stacijā. Iepriekš minētajā skaitlī “B7” nozīmē, 
ka transportlīdzeklī drīkst izmantot dīzeļdegvielu, kas satur līdz 
7% bioloģiskās dīzeļdegvielas, un “B10” nozīmē, ka transport-
līdzeklī drīkst izmantot dīzeļdegvielu, kas satur līdz 10% bio-
loģiskās dīzeļdegvielas. “B” jeb “bioloģiskā dīzeļdegviela” ir sa - 
īsināts veids, kā parādīt, ka dīzeļdegviela var saturēt bioloģisko 
dīzeļdegvielu taukskābes metilestera (FAME) veidā un/vai citus 
modernākus atjaunojamos biodīzeļdegvielas komponentus līdz 
maksimālajai procentuālajai vērtībai saskaņā ar attiecināmo 
skaitli.

• KVADRĀTS TIEK IZMANTOTS ARĪ “XTL”, kas ir parafīna dīzeļ - 
degviela, ko ražo no atjaunojama vai fosilā materiāla, kas nodroši-
na dīzeļdegvielu sintēzes vai destilācijas procesā, un ir sastāva 
ziņā līdzīga tradicionālajai fosilajai dīzeļdegvielai. Piemērojamais 
CEN standarts “XTL” ir EN15940. Šeit “XTL” nozīmē sintētisko vai 
atjaunojamo dīzeļdegvielu, kas nav sajaukta nekādā proporcijā ar 
fosilo dīzeļdegvielu vai FAME.

• ROMBVEIDA FORMA GĀZES DEGVIELAI. Informācija formā 
var norādīt, ka transportlīdzekli var uzpildīt ar ūdeņradi (“H2”), 
saspiestu dabasgāzi (“CNG”), sašķidrinātu dabasgāzi (“LNG”) vai 
sašķidrinātu naftas gāzi (“LPG”).

KĀDA IR REĀLĀ ETIĶETES NOZĪME?

Dalībvalstis var izvēlēties sniegt patērētājiem papildu informāciju, 
kas saistīta ar etiķeti, saskaņā ar standartizēto dizainu. Šī izvēles 
informācija tiek atspoguļota tikai uz uzpildes sūkņa.

VAI ETIĶETES VAR TIKT IZMANTOTAS 
KĀDAM CITAM MĒRĶIM NE TIKAI 

DEGVIELAS-TRANSPORTLĪDZEKĻA 
SAVIETOJAMĪBAS PĀRBAUDEI?

KĀDA IR SITUĀCIJA ATTIECĪBĀ 
UZ TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS 

TIEK UZLĀDĒTI AR ELEKTRĪBU, VAI 
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS TIEK 
DARBINĀTI TIKAI AR ELEKTRĪBU?

Tiek gatavots CEN standarts etiķetēm, kas attiecas uz elektriska-
jiem transportlīdzekļiem un uzlādes stacijām.
Plānots, ka noteiktā termiņā tiks piedāvāta līdzīga informācija at-
tiecībā uz elektriskajiem transportlīdzekļiem un uzlādes stacijām.



ECFD
European Confederation 
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KĀ ETIĶETES DARBOSIES PRAKSĒ?

Jaunās etiķetes būs redzamas visās 28 Eiropas Savienības 
dalībvalstīs, EEZ dalībvalstīs (t. i., Islandē, Lihtenšteinā un Nor-
vēģijā) un arī Maķedonijā, Serbijā, Šveicē un Turcijā, kas ir CEN 
dalībvalstis, tādējādi uz tām arī ir attiecināmi CEN standarti.

KURĀS VALSTĪS ŠĪS ETIĶETES BŪS 
REDZAMAS?

KĀDA SITUĀCIJA AR ETIĶETĒM 
BŪS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ PĒC 

BREKSIT?

Apvienotās Karalistes kompetencē ir izlemt, kuri ES noteikumi tajā būs 
spēkā pēc Breksit, bet tikko ražotajiem transportlīdzekļiem ražošanas 
procesā tiks uzliktas etiķetes, tādēļ transportlīdzekļiem, kas tiks laisti 
apgrozībā Apvienotās Karalistes tirgū, būs šādas etiķetes.
Tādējādi mēs pieņemam, ka etiķetes tiks izmantotas visās sabie-
driskajās degvielas uzpildes stacijās Apvienotajā Karalistē.

UZ VISIEM JAUNAJIEM 
TRANSPORT-
LĪDZEKĻIEM

(degvielas bākas vāciņa 
tuvumā)

Izmērs: 
Vismaz 13 mm diametrs

Izmērs: 
Vismaz 13 mm diametrs pisto-
lei un vismaz 30 mm diametrs 
degvielas uzpildes sūknim

TRANSPORTLĪDZEKĻA 
ĪPAŠNIEKA 

ROKASGRĀMATĀ

DEGVIELAS UZPILDES 
STACIJĀS

(uz degvielas uzpildes sūkņa 
un tā uzpildes pistoles)

TRANSPORTLĪDZEKĻU 
TIRDZNIECĪBAS VIETĀS
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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.
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