OZNAČEVANJE
GORIV – CESTNA
VOZILA
INFORMACIJA ZA
OPERATERJE GORIV
SPLOŠNO
Direktiva Evropske skupnosti (ES) 2014/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kot sopripravljalca zakonodaje, se nanaša na uvajanje
ustrezne infrastrukture za oskrbo vozil z alternativnimi gorivi na področju ES. S to direktivo so določene prihodnje potrebe Evrope za
zagotavljanje širšega dostopa do “alternativnih goriv”. Direktiva vsebuje tudi zahteve za poenoteno označevanje goriv, ki veljajo tako za
proizvajalce novih vozil, kot tudi oskrbovalna mesta, s ciljem, da se
uporabnikom omogoči lažji izbor goriva in primerjavo z zahtevami
proizvajalca vozila.
Informacije, ki jih uporabniki dobijo preko navodil za uporabo vozila in na mestih za prodajo goriv, na področju evropskega prostora
dosedaj niso bile poenotene.

Direktiva zato uvaja nov poenoten sistem označevanja goriv. Te
oznake bodo postavljene na:
• Novo proizvedenih vozilih, v prostoru odprtine/pokrova za polnjenje goriva ter v navodilih za uporabo vozila. To velja tudi za primer uporabe elektronskih navodil dostopnih preko info centrov
posameznih proizvajalcev vozil;
• Na javnih polnilnih mestih in sicer na točilnih agregatih kot tudi na
z njimi povezanih polnilnih pipah;
• Pri prodajalcih in serviserjih vozil.

KDO JE SODELOVAL PRI RAZVOJU NOVIH OZNAK GORIV ?
Za njihov razvoj je bila zadolžena posebna delovna skupina pod okriljem CEN (Evropsko združenje za standardizacijo), v okviru tehničnega
komiteja 441 (TC 441). Ta je pripravila obliko in format novih oznak
skladno s priporočili Direktive 2014/94/ES.
V skupini so sodelovali tako strokovnjaki evropske avtomobilske in

naftne industrije, predstavniki neodvisnih organizacij, kot predstavniki uporabnikov, nacionalnih teles za standardizacijo, ter določeni
vladni predstavniki ter predstavniki Evropske komisije. Tehnične podrobnosti, oblike in velikost novih oznak so določene s standardom
EN 16942 (v SLO: SIST EN 16942).

NA KATERE TIPE VOZILA SE NANAŠA NOV NAČIN OZNAČEVANJA ?
Nove oznake morajo biti uporabljene na naslednjih tipih novo
proizvedenih vozil:
- Mopedih, motociklih, triciklih in štirikolesnikih;
- Osebnih vozilih;

- Lahkih komercialnih vozilih;
- Težkih komercialnih vozilih;
- Avtobusih in kombijih.

ALI SE ZAHTEVE NANAŠAJO NA VSA
VOZILA NA TRGU ?

KJE LAHKO NOVE OZNAKE NAJDEMO
NA VOZILIH?

Zahteve zakonodaje se nanašajo na vsa novo proizvredena
dana na trg ali registrirana od 12. Oktobra 2018 dalje kot “novo
proizvedena” vozila.
Označevanje vozil, ki so oz. bodo na trgu do tega datuma, z novo
zakonodajo ni predvideno. Informacije o ustreznosti razpoložljivih
goriv na trgu, za uporabo v konkretnih tipih vozil, bodo seveda še
naprej na voljo pri lokalnih zastopnikih/prodajalcih vozil.

Oznake so/bodo vidne le na novo proizvedenih vozilih in sicer na
mestih v neposredni bližini odprtine za točenje goriva (pod pokrovom ali na zamašku).
Informacija o kompatibilnosti določenega goriva za uporabo v vozilu bo poleg tega na razpolago tudi v navodilu za uporabo vozila,
ki jo izda proizvajalec.

DO KDAJ MORA NOV NAČIN
OZNAČEVANJE BITI UPORABLJEN V
ČLANICAH ES ?
Nove oznake morajo biti postavljene na vsa novo proizvedena vozila kot tudi na oskrbovalna mesta z gorivi znotraj EU,
najkasneje do 12. Oktobra 2018. Zahteva velja za nova vozila s
pogonom na motorni bencin, dizelsko gorivo, vodik (H2), stisnjen zemeljski plin (SZP/ang.CNG) in utekočinjen naftni plin (UNP/
ang.LPG). Oznake na prodajnih mestih z gorivi morajo biti jasno
in razločno vidne vsem uporabnikom teh goriv.
12.Oktober 2018 je skrajni rok za ureditev novega načina
označevanja goriv, obdobje do takrat pa se šteje kot prehodno.
Nekateri proizvajalci vozil so določene modele vozil že označili
z novimi oznakami, kar velja tudi za nekatere ponudnike goriv
(oskrbovalni centri). Preostali bodo to seveda morali storili do
predpisanega roka.

KJE BODO NOVE OZNAKE VIDNE
NA OSKRBOVALNIH POSTAJAH ZA
GORIVA (BENCINSKIH SERVISIH) ?
Nova oznaka goriva mora biti postavljena na ohišju vsakega
točilnega agregata, kot tudi na vsaki iztakalni pipi vezani na agregat. Izgled in oblika teh oznak na agregatu, iztakalni pipi ter na
vozilu in navodilih, je povsod enaka, razlikuje se le v sami velikosti.
Dodatne informacije vezane na posebnosti goriva kot tudi morebitne lokalne zahteve za gorivo bo vsebovala le označitev goriv na
ohišju točilnega agregata.

NA KAKŠEN NAČIN SE BODO NOVE
OZNAKE UPORABLJALE ?
Oznaka goriva je enostavno vizualno orodje s katerim uporabnik
lahko takoj preveri ali je določeno gorivo ustrezno za njegovo vozilo. To naredi tako, da primerja oznako na točilni pipi/gregatu s
tisto na njegovem vozilu oziroma navodilu za uporabo.

KAKŠNA STA IZGLED IN OBLIKA NOVIH OZNAK ?
Oznake se razlikujejo glede na sorodne skupine in vrste goriv - bencini, dizel ter plinasta
goriva in so prikazane na spodnji sliki:

MOTORNI BENCINI

DIZELSKA GORIVA

PLINASTA GORIVA

KAJ PRAVZAPRAV POMENI/PREDSTAVLJA VSEBINA NOVIH OZNAK ?
Oznaka goriva je sestavljena iz:
(a) Geometrijskega lika, ki je enoten za določeno skupino goriv
(bencini, dizel, plini);
(b) Informacije znotraj tega lika, ki prikazuje tip in največjo vsebnost
biogoriva, ki ga gorivo lahko vsebuje. Gorivo ustreza, če se oznaka
na točilnem mestu ujema s tisto na vozilu.
Pri izboru oblike in vsebine oznak je delovna skupina CEN predvsem
sledila cilju čim večje poenostavitve označevanja za uporabnike.
Skladno s tem so bile s standardom EN 16942 določene sledeče
oznake:
• “KROG” - ZA MOTORNE BENCINE. Informacija znotraj kroga,
ki predstavlja vsebnost biogoriva, se označuje kot “Exx”. “E“ je
oznaka za “Etanol”, “xx” pa za maksimalno vsebnost etanola, ki
ga lahko vsebuje gorivo. Gorivo, ki ga želimo natočiti se mora
pri oznaki na točilnem mestu ujemati z oznako na vozilu. Oznaka
“E5” tako pomeni, da gorivo lahko vsebuje do 5%, v primeru E10,
pa do 10% % etanola. Oznaka “E”, za “etanol” predstavlja informacijo uporabniku, da gorivo lahko vsebuje etanol ali nek drug
soroden oksigenat in to v količini do največ “xx” %.
• “KVADRAT” ZA DIZELSKA GORIVA. Informacija znotraj kvadrata predstavlja vsebnost biodizla in se označuje z oznako”Bxx”. “B”
predstavlja oznako za biodizel, “xx” pa predstavlja maksimalno
vsebnost biodizla v %, ki ga lahko vozilo še lahko uporablja brez
omejitev. Gorivo, ki je na razpolago na prodajnem mestu ustreza
uporabi v vozilu, če se grafična oznaka goriva na odprtini za točenje na vozilu v celoti ujema z oznako goriva na točilnem agregatu
oz. pipi. V primeru oznake “B7” to pomeni, da se v vozilu lahko
uporablja dizel, ki vsebuje do največ 7% biodizla. Indentično velja
za ostale oznake (npr.B10 itd). Oznaka “B” torej vozniku pove, da
lahko v vozilu uporablja dizel, ki vsebuje biodizel (kot FAME), če
vsebnost tega ne presega količine označene v kvadratku (številka
za črkovno oznako ”B”).

• KVADRAT SE UPORABLJA TUDI ZA OZNAČITEV GORIVA
“XTL”, “XTL” je oznaka za sintetični dizel (parafinsko dizel gorivo
izdelano iz obnovljivih ali fosilnih virov, s sintezo ali hidrogeniranjem dizel goriva, ki je po sestavi zelo podobno tradicionalnemu
fosilnemu dizel goriv). Kakovost “XTL” goriva je določena s CEN
standardom EN15940. Pri tem “XTL” pomeni parafinsko dizel gorivo uporabljeno v čisti obliki.
• “ROMB” ZA PLINASTA GORIVA. Informacija znotraj tega lika
pomeni, da vozilo lahko uporablja ustrezno plinasto gorivo kot
npr. Vodik (“H2”), Stisnjem zemeljski plin (“SZP”/ang.”CNG”),
Utekočinjen zemeljski plin (“UZP”/ang.”LNG”) ali Utekočinjen
naftni plin (“UNP”/ang”LPG).

ALI JE NAMEN NOVEGA
OZNAČEVANJA LE PREVERJANJE
KOMPATIBILNOSTI GORIVO/
VOZILO ALI JE NAMENJENO TUDI
DRUGIM OBLIKAM INFORMIRANJA
UPORABNIKOV ?
Države članice se lahko odločijo, da bodo v skladu s standardiziranim načrtom na etiketah označitve zagotovile še dodatne informacije koristne za uporabnika. V primeru dodatnih informacij se
te navedejo le na točilnem agregatu.

KAKO BO UREJENO OZNAČEVANJE
ELEKTRIČNIH VOZIL ?
Za označevanje električno gnanih vozil in elektropolnilnic je standard za označevanje še v pripravi. Pripravljajo ga strokovnjaki
CEN, njegovo objavo pa je pričakovati kmalu.

KAKO NAJ BI SE NOV NAČIN OZNAČEVANJA UPORABLJAL V PRAKSI ?
VOZILO - LE NOVA
VOZILA
Blizu polnilne odprtine
(pokrov ali čep rezervoarja)

V NAVODILIH ZA
UPORABO VOZILA

NA POLNILNIH MESTIH
Na ohišju točilnega agregata
in na pipi
Dimenzije: Na polnilni pipi:
min. 13 mm premera, Na
točilnem agregatu: min. 30
mm premera.

Dimenzija: min.13 mm premera .

POTUJEM PO TUJINI. ALI BOM
TE OZNAKE NAŠEL TUDI NA
POLNILNIH MESTIH V DRUGIH
DRŽAVAH ?
Nove oznake goriv se bodo uporabljale v
vseh 28 članicah EU ter EEA državah (Islandija, Lihtenštajn in Norveška), ter tudi
v Makedoniji, Srbiji, in Turčiji, kot članicah
CEN.

KAJ PA VELIKA BRITANIJA
PO “BREXITU” ?

Odločitev je odvisna od Velike Britanije,
ki bo sama odločila o tem kako in katera
pravila EU bo uporabljala po “Brexitu”.
Vsa nova vozila, ki bodo delana za ta trg
bodo tudi v bodoče, ne glede na njihovo
odločitev, opremljena z novimi oznakami.
Ocenjuje se, da bodo tudi javne polnilnice v Veliki Britaniji opremljene z novimi
oznakami, ki so predmet te informacije.

PRI PRODAJALCIH
VOZIL
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TOČENJE NAPAČNEGA GORIVA
Vrat točilne odprtine na vozilih z bencinskim
motorjem je manjšega premera kot tisti pri
dizelskih vozilih. S tem se sicer preprečuje
točenje dizla v vozilo z bencinskim motorjem, vendar pa ostaja možnost napačnega
točenje bencina v vozilo z dizelskim motorjem (kljub oznaki goriva na pokrovu polnilne
odprtine).

Za točenje pravega goriva - dizla ali bencina v
določeno vozilo je odgovorna stranka sama.
Ta informacija te odgovornosti v primeru
napačnega točenja ne spreminja. Nov način
označevanja
ter tudi ta informacija sta namreč namenjeni le informiranju uporabnikov goriv katero
gorivo je primerno za določen motor/vozilo.

S ciljem lažje in pravilne izbire goriva na prodajnem mestu je v Evropski uniji bil uveden
nov način označevanja goriv. Enoten in harmoniziran način označevanja goriv bo pričel
veljati 12. Oktobra 2018 in sicer za novo
proizvedena vozila, kot tudi vsa prodajna
mesta za goriva.

Nove oznake bodo postavljene:
• Na novo proizvedenih vozilih, v prostoru
odprtine/pokrova za polnjenje goriva oziroma na zapornem čepu;
• V navodilih za uporabo vozila, ne glede
ali bodo ta izdana v tiskani obliki ali elektronski, dostopni preko info centrov posameznih proizvajalcev vozil;
• Na javnih polnilnih mestih - na točilnih
agregatih kot tudi na z njimi povezanih iztakalnih pipah;
• Na mestih za prodajo in servisiranje vozil.

KATERE TIPE VOZIL VKLJUČUJE NOV NAČIN OZNAČEVANJA ?

This document has been prepared by ACEA, ACEM,
Fuels Europe 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.

Nove oznake morajo biti uporabljene na
naslednjih tipih novo proizvedenih vozil:
- Mopedih, motociklih, triciklih in štirikolesnikih

-

Osebnih vozilih
Lahkih komercialnih vozilih
Težkih komercialnaih vozilih
Avtobusih in kombijih.

V KATERIH DRŽAVAH BO NOV NAČIN
OZNAČEVANJA UPORABLJEN ?

KAJ PA VELIKA BRITANIJA PO
“BREXITU” ?

Nove oznake goriv se morajo uporabljati v vseh 28 članicah EU ter
EEA državah (Islandija, Lihtenštajn in Norveška), ter tudi v Makedoniji, Srbiji, in Turčiji, kot polnopravnih članicah CEN.

Odločitev je odvisna od Velike Britanije, ki bo sama odločila o tem
kako in katera pravila EU bo uporabljala po “Brexitu”. Vsa nova vozila, ki bodo delana za ta trg bodo tudi v bodoče, ne glede na njihovo
odločitev, opremljena z novimi oznakami.
Ocenjuje se, da bodo tudi javne polnilnice v Veliki Britaniji opremljene z novimi oznakami, ki so predmet te informacije.

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.

E C FD

European Confederation
of Fuel Distributors

