
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len ‚spoluzá-
konodarcovia‘) č. 2014/94/EÚ rieši zavedenie alternatívnej in-
fraštruktúry palív v rámci celej Európskej únie. Táto smernica rieši 
budúce potreby Európy v oblasti poskytovania širšieho prístupu k 
„alternatívnym palivám“ a zahŕňa povinnosť označovania nových 
vozidiel a všetkých čerpacích/dobíjacích staníc tak, aby bol vodičom 
umožnený ľahší výber paliva vhodného pre ich vozidlo.
Hoci sa tieto informácie v súčasnosti uvádzajú vo všetkých návo-
doch na obsluhu vozidla a v okolí uzáveru/krytu palivovej nádrže 
u väčšiny vozidiel, neboli doposiaľ v celej Európe harmonizované.

Smernica zabezpečuje zavedenie nového jedinečného a harmoni-
zovaného súboru označení pohonných hmôt. Tieto označenia sa 
objavia:
• na novovyrobených vozidlách v bezprostrednej blízkosti krytu/

uzáveru palivovej nádrže a v návode na obsluhu vozidla. V prípa-
de novších vozidiel sa označenie môže objaviť aj v elektronickej 
príručke, ktorá je k dispozícii na informačnom displeji vozidla;

• na všetkých verejných čerpacích staniciach na výdajnom stojane 
a na plniacej hlavici;

• u predajcov vozidiel.

VŠEOBECNÉ POZADIE

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VÝVOJ TÝCHTO NOVÝCH OZNAČENÍ?

KTORÝCH VOZIDIEL SA TÝKA TÁTO POŽIADAVKA NA OZNAČOVANIE?

Na návrhu a formáte nových označení za účelom dodržania všeo-
becných požiadaviek smernice 2014/94/EÚ pracuje osobitná pra-
covná skupina pôsobiaca v rámci Technického výboru 441 (TC441) v 
CEN (Európskom výbore pre normalizáciu).
Členovia pracovnej skupiny zahŕňajú odborníkov z automobilového 

a palivového priemyslu EÚ, mimovládnych organizácií zastupujúcich 
spotrebiteľov, národných normalizačných organizácií, viacerých vlád 
krajín EÚ a Európskej komisie. Norma EN16942 popisuje technický 
návrh a veľkosť nových označení.

Označenia sa objavia na nasledujúcich novovyrobených vozidlách:
• mopedoch, motocykloch, trojkolkách a štvorkolkách;
• osobných vozidlách;

• ľahkých úžitkových vozidlách;
• ťažkých úžitkových vozidlách;
• autobusoch a autokaroch.

MATERIÁL O 
OZNAČOVANÍ
PALIVA 
PRE PREVÁDZKOVATEĽOV



Označenie sa umiestni na novovyrobené vozidlá a na verejné čer-
pacie stanice benzínu, nafty, vodíka (H2), stlačeného zemného 
plynu (CNG), skvapalneného zemného plynu (LNG) a skvapalne-
ného ropného plynu (LPG) v celej Európskej únii, a to zreteľným 
a viditeľným spôsobom pre spotrebiteľov, od 12. októbra 2018.
Keďže ide o konečný termín, výrobcovia vozidiel a prevádzkovate-
lia čerpacích staníc začnú tieto označenia zavádzať počas precho-
dného obdobia ešte pred uvedeným dátumom. Niektorí výrobco-
via vozidiel už začali pridávať označenia na nedávno uvedené 
modely, iní začnú označenia uvádzať na svojich vozidlách ako sa 
bude blížiť konečný termín zavedenia.
Prevádzkovatelia verejných čerpacích staníc taktiež plánujú pridať 
označenia na výdajné stojany k tomuto dátumu.

Označenia sú umiestnené na plniacej hlavici a na telese výdajné-
ho stojana. Označenia na plniacej hlavici a na výdajnom stojane 
majú rovnaký dizajn ako označenia umiestnené na vozidlách a v 
návode na používanie vozidla – s výnimkou odlišnej minimálnej 
veľkosti. Na označení na čerpacích staniciach môžu byť uvedené 
dodatočné informácie v súlade s národnými požiadavkami a v 
miestnom jazyku.

DIESEL TYPE OF FUEL GASEOUS FUEL

AKO TIETO OZNAČENIA VYZERAJÚ?

Existujú špecifické návrhy označení benzínu, nafty, vodíka, CNG, LNG a LPG, napríklad: 

PETROL TYPE OF FUEL

KEDY SA TIETO OZNAČENIA MUSIA 
OBJAVIŤ V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ?

KDE SA DAJÚ NÁJSŤ TIETO 
OZNAČENIA NA ČERPACÍCH 

STANICIACH?

TÝKA SA TO VŠETKÝCH VOZIDIEL? KDE SA DAJÚ NÁJSŤ TIETO 
OZNAČENIA NA VOZIDLÁCH?

AKO OZNAČENIA FUNGUJÚ?

Európska legislatíva vyžaduje označenia len u nových vozidiel 
uvádzaných na trh prvý krát alebo registrovaných k 12. októbru 
2018. 
Výrobcovia vozidiel neodporúčajú umiestňovať označenia na 
staršie vozidlá. Ak potrebujete poradiť, aké palivo sa doporučuje 
vo vašom vozidle, obráťte sa na vášho predajcu.

Označenia na novovyrobených vozidlách sú viditeľné v bezpros-
trednej blízkosti krytu/uzáveru palivovej nádrže.
Informácie o kompatibilite palív a súvisiacich označeniach nájdete 
aj v návode na používanie vozidla.

Označenie je jednoduchých vizuálnym nástrojom, ktorý spotre-
biteľom pomáha overiť si, či vybrali vhodné palivo pre svoje vo-
zidlo. Spotrebiteľ musí len spárovať označenie na svojom vozidle 
s príslušným označením na výdajnom stojane.



Označenia palív pozostávajú z:
(a) jedinečného identifikujúceho tvaru pre daný typ paliva;
(b) informácií nachádzajúcich sa vo vnútri identifikujúceho tvaru o 
maximálnom obsahu biopalív v pohonnej látke, ktorý sa odporúča 
používať vo vozidle vybavenom novým označením.
Bolo rozhodnuté použiť čo najjednoduchšie tvary, ako aj informácie 
vo vnútri tvaru. Preto CEN norma EN16942 zaviedla:

• KRUH PRE BENZÍN. Informácie vo vnútri tvaru o biologickom 
obsahu benzínu sú označené ako „Exx“. „E“ označuje ‚etanol‘ 
a „xx“ je maximálny obsah etanolu, ktorý sa odporúča použiť v 
danom vozidle, a ktorý má byť príslušne dostupný na výdajnom 
stojane. Na vyššie uvedenom obrázku „E5“ znamená, že vozidlo 
môže používať benzín obsahujúci až 5% etanolu. „E10“ znamená, 
že vozidlo môže používať benzín obsahujúci až 10% etanolu. „E“ 
ako „etanol“ prestavuje „skrátený“ spôsob ako ukázať, že daný 
benzín môže obsahovať etanol a/alebo iné oxygenáty až do 
maximálneho uvedeného obsahu.

• ŠTVOREC PRE NAFTU. Informácie vo vnútri tvaru o biologickom 
obsahu nafty sú označené ako „Bxx“. „B“ označuje bionaftu a „xx“ 
je maximálny obsah bionafty, ktorý sa odporúča použiť v danom 
vozidle, a ktorý má byť príslušne dostupný na výdajnom stojane. 
Na vyššie uvedenom obrázku „B7“ znamená, že vozidlo môže 
používať naftu obsahujúcu až 7% bionafty. „B10“ znamená, že 
vozidlo môže používať naftu obsahujúcu až 10% bionafty. „B“ ako 
„bio-nafta“ predstavuje „skrátený“ spôsob ako ukázať, že daná 
nafta môže obsahovať bio-naftu vo forme metylesteru mastných 
kyselín (FAME) až do maximálneho percenta uvedeného na 
príslušnom obrázku.  Štandard EN15940 umožňuje pridanie až 
do 7% metylesteru mastnej kyseliny (FAME) do parafínovej mo-
torovej nafty.

• ŠTVOREC SA POUŽÍVA AJ PRE „XTL“, čo je typ parafínového 
naftového paliva vyrobeného z obnoviteľného alebo fosílneho 
materiálu poskytujúceho motorovú naftu formou syntézy alebo 
hydrogenizácie, a ktoré je svojim zložením veľmi podobné tra-
dičnému fosílnemu naftovému palivu. Príslušnou CEN normou 
pre XTL je EN15940. „XTL“ tu znamená parafínová naftová po-
honná hmota použitá ako neriedené palivo.

• KOSOŠTVOREC PRE PALIVÁ NA BÁZE PLYNU. Informácie vo 
vnútri tvaru uvádzajú, či sa vozidlo môže plniť vodíkom („H2“), 
stlačeným zemným plynom („CNG“), skvapalneným zemným ply-
nom („LNG“) alebo skvapalneným ropným plynom („LPG“).

AKÝ MÁ OZNAČENIE SKUTOČNÝ VÝZNAM?

Členské štáty sa môžu v súvislosti s označením rozhodnúť 
poskytovať spotrebiteľom dodatočné informácie, a to v súlade 
so štandardizovaným dizajnom. Tieto voliteľné informácie pre 
spotrebiteľov sú umiestnené len na výdajnom stojane.

POUŽÍVAJÚ SA OZNAČENIA 
NA AKÝKOĽVEK INÝ ÚČEL AKO 

OVERENIE VHODNOSTI PALIVA PRE 
DANÉ VOZIDLO?

A ČO ELEKTRICKY DOBÍJATEĽNÉ 
VOZIDLÁ A VOZIDLÁ POHÁŇANÉ LEN 

ELEKTRICKOU ENERGIOU?

Aktuálne sa pripravuje norma CEN pre označenia vzťahujúce sa na 
elektrické vozidlá a dobíjacie stanice.
Očakáva sa, že v primeranom čase dôjde k zverejneniu podobné-
ho oznamu pre elektrické vozidlá a dobíjacie stanice.



ECFD
European Confederation 
of Fuel Distributors

AKO OZNAČENIA FUNGUJÚ V PRAXI?

Nové označenia sa začnú objavovať vo všetkých 28 členských kra-
jinách Európskej únie, krajinách EHP (t.j. Island, Lichtenštajnsko a 
Nórsko), a tiež v Macedónsku, Srbsku, Švajčiarsku a Turecku, ktoré 
sú členmi CEN a mali by preto uplatňovať CEN normy.

V KTORÝCH KRAJINÁCH SA TIETO 
OZNAČENIA OBJAVIA?

A ČO BRITÁNIA PO BREXITE?

Bude na rozhodnutí Veľkej Británie, akým spôsobom sa v nej budú 
uplatňovať pravidlá EÚ po Brexite. Avšak nové vozidlá budú mať 
označenia namontované na výrobnej linke, takže vozidlá vstupujúce 
na britský trh budú tieto označenia mať.
Predpokladáme preto, že aj všetky verejné čerpacie stanice v Spoje-
nom kráľovstve budú označenia mať.

NA NOVÝCH 
VOZIDLÁCH

(v blízkosti krytu/uzáveru 
palivovej nádrže)

Veľkosť: 
minimálny priemer 13 mm.

Veľkosť: minimálny priemer 13 
mm pre plniacu hlavicu a mi-
nimálny priemer 30 mm pre 
výdajný stojan.

V NÁVODE NA 
OBSLUHU VOZIDLA

NA ČERPACÍCH 
STANICIACH

(na výdajnom stojane a na 
plniacej hlavici výdajného 

stojanu)

U PREDAJCOV 
VOZIDIEL

ECFD
European Confederation 
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MATERIÁL O 
OZNAČOVANÍ 
PALIVA 
PRE SPOTREBITEĽOV

Za účelom pomôcť spotrebiteľom pri vý-
bere vhodného paliva pre svoje vozidlá po 
celej Európe sa Európska únia dohodla na 
nových požiadavkách na označovanie no-
vovyrobených vozidiel a čerpacích staníc. Od 
októbra 2018 sa po celej Európe objaví nový 
jedinečný a harmonizovaný súbor označení 
pohonných hmôt.

Toto označenie sa bude nachádzať:
• na novovyrobených vozidlách v bezpros-

trednej blízkosti otvoru/uzáveru palivovej 
nádrže;

• v návode na obsluhu vozidla. V prípade 
novších vozidiel sa označenie môže objaviť 
aj v elektronickej príručke, ktorá je k dis-
pozícii na informačnom displeji vozidla;

• na všetkých verejných čerpacích staniciach 
na výdajnom stojane a na plniacej hlavici;

• u predajcov vozidiel.

MÁM V PLÁNE CESTOVAŤ 
DO VEĽKEJ BRITÁNIE. ČO 

BREXIT?

Bude na rozhodnutí Veľkej Británie, akým 
spôsobom sa v nej budú uplatňovať pra-
vidlá EÚ po Brexite. Avšak novovyrobené 
vozidlá budú mať označenia namontované 
na výrobnej linke, takže vozidlá vstupujúce 
na britský trh budú tieto označenia mať.
Predpokladáme preto, že aj všetky verejné 
čerpacie stanice v Spojenom kráľovstve 
budú označenia mať.

ČO SA TÝKA ČERPANIA NESPRÁVNEHO PALIVA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

uvedené pomáha zabrániť tomu, aby spotre-
bitelia načerpali naftu do svojho benzí-
nového vozidla, stále ostáva možné, aby 
spotrebiteľ neúmyselne načerpal benzín do 
naftového vozidla, a to aj napriek označe-
niam ‚Diesel‘ nachádzajúcim sa v blízkosti 
krytu/uzáveru palivovej nádrže.
Zodpovednosť za načerpanie správneho pa-

liva (benzín alebo nafta) do svojho vozidla 
nesie spotrebiteľ.
Tento dokument sa nezaoberá prípadmi, keď 
spotrebiteľ neúmyselne načerpá benzín do 
svojho naftového vozidla. Nové označenia 
a toto oznámenie informujú spotrebiteľov 
o vhodnosti určitého paliva na použitie v ich 
vozidle.

KTORÝCH VOZIDIEL SA TÁTO POŽIADAVKA 
NA OZNAČOVANIE TÝKA?

Čo sa týka cestných vozidiel, označenia sa 
objavia na novovyrobených:
• mopedoch, motocykloch, trojkolkách a št-

vorkolkách;

• osobných vozidlách;
• ľahkých úžitkových vozidlách;
• ťažkých úžitkových vozidlách;
• autobusoch a autokaroch.

CESTUJEM DO ZAHRANIČIA. 
NÁJDEM OZNAČENIE NA 
ČERPACÍCH STANICIACH 

V KRAJINÁCH, CEZ KTORÉ 
PRECHÁDZAM?

Nové označenia budú zavedené vo 
všetkých 28 členských krajinách Európskej 
únie, krajinách EHP (Island, Lichtenštajns-
ko a Nórsko), a tiež v Macedónsku, Srbsku, 
Švajčiarsku a Turecku.

Tento dokument pripravili spoločnosti ACEA, ACEM, ECFD, 
FuelsEurope a UPEI, organizácie zastupujúce európskych 
výrobcov automobilov (jednostopové motorové vozidlá, 
automobily, dodávky, ťažké nákladné vozidlá a auto-
busy) a odvetvia výrobcov a dodávateľov palív v 
Európe. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente 
podliehajú špecifickým vnútroštátnym právnym 
predpisom, ktorými sa v každom členskom štáte EÚ 
vykonáva smernica č. 2014/94 / EÚ.

Tento dokument pripravili spoločnosti ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope a UPEI, or-
ganizácie zastupujúce európskych výrobcov automobilov (jednostopové motoro-
vé vozidlá, automobily, dodávky, ťažké nákladné vozidlá a autobusy) a odvetvia 
výrobcov a dodávateľov palív v Európe. Informácie obsiahnuté v tomto doku-
mente podliehajú špecifickým vnútroštátnym právnym predpisom, ktorými sa v 
každom členskom štáte EÚ vykonáva smernica č. 2014/94 / EÚ.


