JEG KØRER I UDLANDET.
VIL JEG MØDE MÆRKATEN
PÅ TANKSTATIONERNE I DE
LANDE, JEG KØRER I?
Den nye mærkater implementeres i alle
28 EU-medlemslande, EEA-landene (Island, Lichtenstein og Norge) og derudover
i Makedonien, Serbien, Schweiz og Tyrkiet.

JEG HAR PLANER OM
AT TAGE PÅ REJSE I
STORBRITANNIEN, SÅ
HVILKEN BETYDNING HAR
BREXIT?
Det er op til Storbritannien at beslutte,
hvordan EU-regler skal gælde efter Brexit,
men de nyproducerede køretøjer vil være
udstyret med mærkaterne fra fabrikken, så
køretøjer, der importeres til Storbritannien,
vil fortsat være forsynet med mærkaten.

ANGÅENDE FEJLTANKNING
Tankpåfyldningsstudsen på benzinbiler er bevidst gjort mindre end tankpistolens studs på
en dieselbrændstofstander. Selv om det hjælper med at forebygge, at kunderne fylder diesel på en benzinbil, er det stadig muligt for en
kunde ved en fejl at tanke benzin på en dieselbil på trods af mærkaterne med påskriften
”Diesel” på tankklappen/ved tankdækslet).

Kunderne bærer ansvaret for at fylde korrekt
brændstof (benzin eller diesel) på deres biler.
Dette dokument omhandler ikke de tilfælde,
hvor en kunde fejlagtigt fylder benzin på en
dieselbil. De nye mærkater og dette dokument har til formål at informere kunderne
om, hvilke brændstoftyper, der passer til
deres køretøj.

BESKRIVELSE
MATERIALE TIL
BRÆNDSTOFMÆRKNING
– MOTORISEREDE
KØRETØJER
TIL FORBRUGERNE
GENEREL INFORMATION
For at hjælpe de europæiske forbrugere med
at vælge det korrekte brændstof til deres
køretøjer har EU vedtaget nye mærkningskrav
til nyproducerede køretøjer og til tankstationerne. Fra oktober 2018 vil nye unikke og
harmoniserede brændstofmærkater blive
taget i brug i Europa.

Mærkaten vil blive placeret på:
• Nyproducerede køretøjer i nærheden af
tankklappen/-dækslet:
• I bilens instruktionsbog. På nyere køretøjer kan de også fremgå af den elektroniske
instruktionsbog via køretøjets infotainmentsystem.
• I offentligheden: På tankstationerne vil
mærkaten blive placeret på tankstanderen
og på tankpistolen.
• Hos forhandlerne af køretøjerne.

HVILKE KØRETØJER ER BERØRT
AF DETTE MÆRKNINGSKRAV?
Dette dokument er udarbejdet af ACEA, ACEM, ECFD,
FuelsEurope og UPEI, der er de organisationer, der repræsenterer europæiske fabrikanter af køretøjer (motoriserede, tohjulede køretøjer, biler, varebiler og tunge
køretøjer) og de europæiske raffinaderi- og brændstofforsyningssektorer (produktion, raffinering og distribution af olieprodukter og alternativer hertil). Informationen i dette dokument er underlagt specifik national
lovgivning, der implementerer direktiv 2014/94/EU i
hver enkelt medlemsstat i EU.

E C FD

European Confederation
of Fuel Distributors

Når det gælder motoriserede køretøjer, vil
de nye mærkater blive påsat nyproducerede:
• Knallerter, motorcykler, trehjulede køretøjer og firehjulere

•
•
•
•

Personbiler
Lette varebiler
Lastbiler
Busser og langtursbusser

GÆLDER DET KØRETØJER AF ALLE ÅRGANGE?
Nej. Den europæiske lovgivning kræver kun
mærkater på nye køretøjer, der kommer på
markedet første gang eller indregistreres fra
den 12. oktober 2018.
Producenterne af køretøjerne anbefaler

ikke at sætte mærkater på ældre køretøjer. Du kan kontakte din lokale forhandler,
hvis du har brug for rådgivning om hvilket
brændstof, der anbefales til dit køretøj.

Mærkaten er i al sin enkelthed et visuelt
værktøj, som skal hjælpe forbrugerne med
at kunne konstatere, at de vælger det kor-

HVORNÅR VIL DISSE MÆRKATER KUNNE SES I
EU-MEDLEMSLANDENE?
Mærkaten placeres fra den 12. oktober 2018
på nyproducerede køretøjer og på tankstandere med benzin, diesel, brint (H2), komprimeret naturgas (CNG), flydende naturgas
(LNG) og flydende gas (LPG) i alle EU-landene, hvor de skal være tydelige og synlige for

HVORDAN FUNGERER MÆRKATERNE?

forbrugerne.
Det er den dato, hvorfra loven træder i kraft,
og derfor vil køretøjsproducenter og tankstationer begynde at indføre mærkaterne i en
overgangsperiode forud for den dato.

rekte brændstof til deres køretøj. Du skal
bare sørge for, at mærkaten på dit køretøj
matcher mærkaten på tankstanderen.

HAR DISSE MÆRKATER BETYDNING FOR MIG,
HVIS JEG KØRER I EN ELBIL?
Ja, hvis du har en hybrid-elbil. Den skal stadig
tankes med det korrekte brændstof.
Der udarbejdes i øjeblikket tilsvarende
mærkater til elbiler og ladestationer, hvor

de skal guide dig vedrørende opladningen af
bilens batterier, og disse mærkater vil blive
introduceret på et senere tidspunkt.

HVORDAN SER MÆRKATERNE UD?
Der er specifikke mærkatdesigns for benzin, diesel og gas (fx CNG, LNG, LPG og brint):

Symbolet for benzin er en cirkel (“E” står
for specifikke biokomponenter i benzinen):

Symbolet for diesel er en firkant (”B” står
for specifikke biodieselkomponenter i dieselbrændstoffet, og XTL står for syntetisk
diesel og indikerer, at brændstoffet ikke er
udvundet af råolie):
Symbolet for gas er diamantformet:

PETROL TYPE OF FUEL

DIESEL TYPE OF FUEL

GASEOUS FUEL

