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, Lichtenštajnsko a Nórsko), a tiež v Macedónsku, Srbsku,
Švajčiarsku a Turecku.

MÁM V PLÁNE CESTOVAŤ
DO VEĽKEJ BRITÁNIE. ČO
BREXIT?
Bude na rozhodnutí Veľkej Británie, akým
spôsobom sa v nej budú uplatňovať pravidlá 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
uvedené pomáha zabrániť tomu, aby spotrebitelia načerpali naftu do svojho benzínového vozidla, stále ostáva možné, aby
spotrebiteľ neúmyselne načerpal benzín do
naftového vozidla, a to aj napriek označeniam ‚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.

MATERIÁL O
OZNAČOVANÍ
PALIVA

PRE SPOTREBITEĽOV
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Za účelom pomôcť spotrebiteľom pri výbere vhodného paliva pre svoje vozidlá po
celej Európe sa Európska únia dohodla na
nových požiadavkách na označovanie novovyrobených 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 bezprostrednej 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 dispozícii na informačnom displeji vozidla;
• na všetkých verejných čerpacích staniciach
na výdajnom stojane a na plniacej hlavici;
• u predajcov vozidiel.

KTORÝCH VOZIDIEL SA TÁTO POŽIADAVKA
NA OZNAČOVANIE TÝKA?
Tento dokument pripravili spoločnosti ACEA, ACEM, ECFD,
FuelsEurope a UPEI, organizácie zastupujúce európskych
výrobcov automobilov (jednostopové motorové vozidlá,
automobily, dodávky, ťažké nákladné vozidlá a autobusy) 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.
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Čo sa týka cestných vozidiel, označenia sa
objavia na novovyrobených:
• mopedoch, motocykloch, trojkolkách a štvorkolkách;

•
•
•
•

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

TÝKA SA TO VOZIDIEL VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ?
Nie. 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 odporúča
vo vašom vozidle, obráťte sa na vášho predajcu.

KEDY SA TIETO OZNAČENIA OBJAVIA V
ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ?
Označenie sa umiestni na novovyrobené
vozidlá a na čerpacie stanice benzínu, nafty, vodíka (H2), stlačeného zemného plynu
(CNG), skvapalneného zemného plynu (LNG)
a skvapalneného 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 prevádzkovatelia čerpacích staníc
začnú tieto označenia zavádzať počas prechodného obdobia ešte pred uvedeným dátumom.

AKO OZNAČENIA FUNGUJÚ?
Označenie je jednoduchých vizuálnym nástrojom, ktorý spotrebiteľom pomáha overiť
si, či vybrali vhodné palivo pre svoje vozidlo.

Bude stačiť len spárovať označenie na vašom
vozidle s príslušným označením na výdajnom
stojane.

TÝKA SA MA TOTO OZNAČOVANIE, AK JE MOJE VOZIDLO
ELEKTRICKÉ?
Áno, ak máte hybridné elektrické vozidlo.
Stále budete do neho musieť čerpať vhodné
palivo.
V súčasnosti je v procese návrhu podobný
súbor štítkov určených pre elektrické vo-

zidlá a dobíjacie stanice, ktorý vám pomôže
pri dobíjaní batérií vozidla. V budúcnosti sa
očakáva jeho zavedenie.

AKO TIETO OZNAČENIA VYZERAJÚ?
Existujú špecifické návrhy označení pre benzínové palivá, naftové palivá a palivá na báze plynu (napr. CNG, LNG, LPG alebo vodík):

Tvar označenia benzínového paliva
predstavuje kruh („E“ znamená špecifické
biokomponenty prítomné v benzíne):

Tvar označenia naftového paliva predstavuje štvorec („B“ znamená špecifické
zložky bionafty prítomné v nafte, XTL
znamená syntetickú naftu a označuje, že
nebola vyrobená z ropy):
Tvar označenia plynného paliva predstavuje kosoštvorec:

PETROL TYPE OF FUEL

DIESEL TYPE OF FUEL

GASEOUS FUEL

