UUS KÜTUSE
MÄRGISTAMISE
SÜSTEEM - INFO
TANKLATELE
ÜLDINE TAUSTAINFO
Euroopa parlamendis ja Euroopa Liidu nõukogus vastu võetud Euroopa Liidu direktiiv 2014/94/EU on suunatud üleeuroopaliselt
alternatiivsete kütuste kasutuselevõtmiseks. See direktiiv suunab
Euroopa tulevikuvajadusi, pakkudes laiemaid alternatiivkütuse võimalusi ja sisaldab uusi nõudeid, mis aitavad tarbijal paremini valida
oma sõidukile sobivat kütust.
Kuigi see informatsioon on juba praegu ette nähtud kõikidesse sõidukite kasutusjuhenditesse ja kütusepaagi korkidele/kaantele, ei
olnud see seni kooskõlastatud üle kogu Euroopa.
Direktiiv näeb ette uudse kütusemärgistuse kasutuselevõtu.

Uus märgistus lisatakse:
• Uute tehaseautode kütusepaagi korkidele/luukidele
• Autoomaniku kasutusjuhenditesse ja uute sõidukite elektroonilistesse kasutusjuhenditesse
• Kõikide avalike bensiinijaamade tankuritele ja tankurite püstolitele
• Autode edasimüüjate infosse

KES ON UUE MÄRGISTUSE EEST VASTUTAVAD?
Uue märgistuse töötas välja Euroopa Liidu standardiseerimise tehniline komitee. Ülesande täitmisest võtsid osa ka Euroopa Liidu autoja kütusetööstuse eksperdid, NGO esindajad, paljud Euroopa Liidu

valitsuste liikmed ja Euroopa komisjoni liikmed. Standard EN16942
kirjeldab uue märgistuse tehnilisi detaile.

MILLISEID SÕIDUKEID UUS NÕUE PUUDUTAB?
Uued:
• Mopeedid, mootorrattad
• Sõiduautod

• Kaubikud
• Veokid
• Bussid

KAS NÕUE PUUDUTAB KÕIKI UUSI
SÕIDUKEID?

KUS NÄEB TANKLATES UUSI MÄRKE?

Ei, Euroopa Liidu seadusandlus nõuab uut märgistust ainult neile
uutele sõidukitele, mis tuuakse turule või registreeritakse pärast
12. oktoobrit 2018. Autotootjatel ei ole vaja lisada uut märgistust
vanematele autodele.

Märgistus kantakse tankuritele ja tankurite püstolitele. Märgistused on samasuguse kuju ja väljanägemisega nagu on paigaldatud
sõidukite kütusepaakide korkide juurde. Erinevus võib olla ainult
suuruses. Tanklates võib lisada täiendavat informatsiooni, mis on
vastavuses rahvusvahelistega nõuetega ja kohalikus keeles.

MILLISED UUED MÄRGID VÄLJA
NÄEVAD?

MILLAL UUS MÄRGISTUS EUROOPA
LIIDU LIIKMESRIIKIDES KEHTIMA
HAKKAB?
Märgistus saab olema uutel sõidukitel ning bensiini, diisli, gaasi (vesinik, CNG, LNG, LPG) tankuritel kõikjal Euroopa tanklates
alates 12. oktoobrist 2018. Märgistus peab olema selgelt arusaadav. Kuni selle kuupäeva kestab üleminekuperiood, kus kütusemüüjad saavad uut märgistust tutvustada. Mõned sõidukitootjad on juba alustanud märgistuse lisamist oma viimastele
mudelitele.
Avalike bensiinijaamade operaatorid plaanivad samuti selleks
kuupäevaks lisada vastavad uued märgid.

Eraldi kujundatud märgistus tuleb nii bensiinile, diislikütusele kui
ka gaasile (vesinik, CNG, LNG, LPG).
Mootoribensiini märgistus on ringikujuline. E täht hakkab märgistama biokomponenti kütuses: E5, E10, E85.
Diislikütuse märgiks on ruut. B täht märgistab biodiisli kogust diiselkütuses: B7, B10. XTL märgistab sünteetilist diislikütust, mis ei
ole toodetud toornaftast.

KUIDAS UUS MÄRGISTUS TÖÖTAB?
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 sõiduki kütusepaagi kaanel on
samasugune märgistus.

KUIDAS NEED MÄRGID VÄLJA NÄEVAD?
Gaasiliste kütuste tähiseks on romb: H2, CNG, LPG, LNG.

Mootoribensiini märgistus on
ringikujuline. E täht hakkab
märgistama biokomponenti kütuses:
E5, E10, E85.

Diislikütuse märgiks on ruut. B täht märgistab
biodiisli kogust diislikütuses: B7, B10. XTL
märgistab sünteetilist diislikütust, mis ei ole
toodetud toornaftast.

MOOTORIBENSIINID

DIISLIKÜTUSED

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

GAASILISED KÜTUSED

MIS ON SELLISE MÄRGISTUSE
TEGELIK TÄHENDUS?

KUIDAS MÄRGISTUS PRAKTIKAS
VÄLJA NÄEB?

Unikaalne kuju vastavalt kütuseliigile. Kujutise sees olev info näitab maksimaalset biokütuse protsenti kütuses. Eesmärk on hoida
kujutised ja seal sees olev info võimalikult lihtsana.

Tankimispüstolitele märgitav ring on minimaalselt 1,3 cm diameetriga ja tankuritel minimaalselt 3 cm diameetriga.

• RING BENSIINILE EXX: E tähendab bioetanooli ja xx tähendab
bioetanooli maksimumprotsenti. Näiteks E5 tähendab, et sõiduk võib kasutada bensiini, milles on maksimaalselt 5% bioetanooli.
• RUUT DIISLILE: Bxx. B-tähendab biodiislit ja xx tähendab biodiisli maksimumprotsenti. Näiteks B7 tähendab, et sõiduk võib
kasutada diislikütust, milles on maksimaalselt 7% biodiislikütust.
• Ruutu kasutatakse ka XTL kütuse puhul. XTL ON KAS GAASIST
(GTL) SÖEST (CTL) VÕI BIOMASSIST (BTL) VALMISTATUD
SÜNTEETILINE DIISLIKÜTUS.
• ROMB GAASILISTELE KÜTUSTELE: Info rombi sees näitab, kas
sõidukit võib tankida vesinikuga (H2), CNG, LNG või LPG-ga.

KAS SEE MÄRGISTUS PUUDUTAB KA
ELEKTRIAUTOSID?
Jah, kui on tegemist hübriidmootoriga elektriautoga. Viimane
vajab samuti sobiliku kütusega tankimist. Sarnane märgistussüsteem ilmub tulevikus ka laadimispunktidele.

KUI SÕIDAN VÄLISMAALE, SIIS
MILLISTEST RIIKIDEST MA UUE
MÄRGISTUSE LEIAN?
Uus märgistus võetakse kasutusele 28 Euroopa liidu riigis, samuti
Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Lisaks veel Makedoonias, Serbias, Šveitsis ja Türgis.

KUHU UUS MÄRGISTUS LISATAKSE?
UUTE TEHASEAUTODE
KÜTUSEPAAGI
KORKIDELE VÕI
LUUKIDELE

AUTOOMANIKU
KASUTUSJUHENDITESSE JA UUTE
SÕIDUKITE
ELEKTROONILISTESSE
KASUTUSJUHENDITESSE

KÕIKIDE AVALIKE
BENSIINIJAAMADE
TANKURITELE
JA TANKURITE
PÜSTOLITELE

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

PLAANIN REISIDA
SUURBRITANNIASSE - KAS
BREXIT MUUDAB MIDAGI?

Uus märgistus võetakse kasutusele 28
Euroopa Liidu riigis, samuti Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Lisaks veel Makedoonias, Serbias, Šveitsis ja Türgis.

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

AUTODE
EDASIMÜÜJATE
INFOSSE

UUS KÜTUSE
MÄRGISTAMISE
SÜSTEEM
INFO TARBIJATELE

MIS JUHTUB, KUI MA TANGIN VALE KÜTUST?
ÜLDINFORMATSIOON
Tankuri püstoli toru on bensiinitankuritel
peenem kui diislikütuse tankuri püstolil. See aitab vältida diislikütuse tankimist
bensiiniautodesse, kuid ei välista vastupidist ehk bensiini tankimist diiselautodesse,
kuigi paagi korgile on pandud diisli märk.
Tarbijad vastutavad selle eest, et nad tangivad sõidukit sobiliku kütusega (bensiin või
diisel).

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

Selleks, et aidata tarbijatel valida kogu
Euroopas oma sõidukile sobilik kütus,
on Euroopa Liit kokku leppinud uues kütuse märgistamises. Uued märgistamise
nõuded hakkavad kehtima uutele sõidukitele ning olemasolevatele bensiinijaamadele. Uus unikaalne ja ühtlustatud kütusemärgistuse süsteem hakkab üle Euroopa
kehtima alates 12. oktoober 2018.

Uus märgistus lisatakse:
• Uute tehaseautode kütusepaagi korkidele/luukidele
• Autoomaniku kasutusjuhenditesse ja
uute sõidukite elektroonilistesse kasutusjuhenditesse
• Kõikide avalike bensiinijaamade tankuritele ja tankurite püstolitele
• Autode edasimüüjate infosse

MILLISEID SÕIDUKEID UUS NÕUE PUUDUTAB?
This document has been prepared by ACEA, ACEM,
ECFD, FuelsEurope and UPEI, the organisations representing 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.

Uued:
• Mopeedid, mootorrattad
• Sõiduautod

• Kaubikud
• Veokid
• Bussid
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PLAANIN REISIDA
SUURBRITANNIASSE - KAS BREXIT
MUUDAB MIDAGI?
Suurbritannia saab ise valida, millise kütuse märgistamise viisi
nad pärast Brexitit kasutusele võtavad, aga uued sõidukid, mis turule tuuakse, peavad olema uue märgistusega.

MIS JUHTUB, KUI MA TANGIN VALE
KÜTUST?
Tankuri püstoli toru on bensiinitankuritel peenem kui diislikütuse
tankuri püstolil. See aitab vältida diislikütuse tankimist bensiiniautodesse, kuid ei välista vastupidist ehk bensiini tankimist diiselautodesse, kuigi paagi korgile on pandud diisli märk. Tarbijad vastutavad
selle eest, et nad tangivad sõidukit sobiliku kütusega (bensiin või diisel).
Uus infoedastus ei välista, et tarbija tangib kogemata vale kütust,
näiteks diisli asemel bensiini. Uus märgistus ja infoedastus informeerib tarbijaid vaid kindla kütuse sobivusest tema sõidukile.

This document has been prepared by ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope and
UPEI, the organisations representing 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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