SI VIATJO A L’ESTRANGER,
TROBARÉ LES ETIQUETES EN
LES ESTACIONS DE SERVEI
DE LA RESTA DE PAÏSOS?
Les noves etiquetes s’implementaran
en els 28 Estats membres de la Unió
Europea, els països del EEE (Islàndia,
Liechtenstein i Noruega) i també a Macedònia, Sèrbia, Suïssa i Turquia.

PLANEJO VIATJAR AL REGNE
UNIT, S’IMPLEMENTARAN
AQUESTS REQUISITS
D’ETIQUETATGE DESPRÉS
DEL BREXIT?
Depèn del Regne Unit decidir la forma en
la qual s’aplicaran les normes de la Unió
Europea després del Brexit, però els nous
vehicles tindran les etiquetes instal·lades
en la línia de producció, de manera que
els vehicles que entrin al mercat del Regne Unit disposaran d’etiquetes.

RESPECTE DELS ERRORS DE PROVEÏMENT DE COMBUSTIBLE
El coll d’ompliment de combustible d’un
vehicle de gasolina és més petit que la
pistola d’un sortidor de gasoil. Això ajuda
a evitar que els clients repostin gasoil en
un vehicle de gasolina, encara que és possible subministrar accidentalment gasolina
en el dipòsit d’un vehicle de gasoil malgrat
que aquest tingui l’etiqueta “Dièsel” al voltant del tap d’ompliment o de la tapa del
dipòsit.

Els clients són responsables d’introduir el
combustible correcte en els seus vehicles
(de gasolina o de dièsel). Aquesta comunicació no aborda els casos en els quals
un client pugui posar gasolina accidentalment en el seu vehicle dièsel. Les noves
etiquetes i aquesta comunicació solament
informen els clients sobre la idoneïtat de
l’ús d’un combustible en un determinat
vehicle.

Aquest document ha estat elaborat per ACEA; ACEM;
ECFD, FuelsEurope i UPEI, les organitzacions que representen als fabricants de vehicles europeus (vehicles de
dues rodes, automòbils, furgonetes i vehicles pesats) i
als sectors europeus del refinament i subministrament
de combustibles petrolífers. La informació continguda
en aquest document està subjecta a les lleis nacionals
específiques de cada Estat membre per a la implementació de la Directiva 2014/94/UE.
EC FD

European Confederation
of Fuel Distributors

La traducció d’aquest document ha estat elaborada per ANFAC, ANESDOR, AOP i UPI, les associacions espanyoles que representen als
fabricants de vehicles (vehicles de dues rodes, automòbils, furgonetes, i vehicles pesats) i als sectors del refinament i
subministrament de productes petrolífers.

ETIQUETATGE DE
COMBUSTIBLES PER
A VEHICLES DE
CARRETERA
INFORMACIÓ PER ALS CONSUMIDORS

INFORMACIÓ GENERAL
Per ajudar els consumidors a seleccionar el combustible apropiat per als seus
vehicles a tota Europa, la Unió Europea ha
acordat nous requisits d’etiquetatge per als
nous vehicles i els punts de proveïment de
combustible. A partir d’octubre del 2018
apareixerà un conjunt nou, únic i harmonitzat, d’etiquetes de combustible a tota
Europa.

Aquestes etiquetes figuraran:
• En la proximitat del tap d’ompliment o de
la tapa del dipòsit dels vehicles nous.
• En els manuals d’usuari dels nous
vehicles, i també podran aparèixer en els
manuals electrònics disponibles a través
del centre multimèdia del vehicle.
• En els aparells sortidors i en les pistoles
de totes les estacions de servei d’accés
públic.
• En els concessionaris de vehicles.

QUINS TIPUS DE VEHICLES ESTAN AFECTATS PER AQUEST
REQUISIT D’ETIQUETATGE?
Les etiquetes apareixeran en els següents
vehicles nous:
• Ciclomotors, motocicletes, tricicles i
quadricicles;
• Turismes;

• Vehicles comercials lleugers;
• Vehicles comercials pesats;
• Autobusos i autocars.

ESTAN AFECTATS TOTS ELS VEHICLES?
No. La legislació europea exigeix les etiquetes solament per als nous vehicles comercialitzats per primera vegada o matriculats a partir del 12 d’octubre del 2018.
Els fabricants de vehicles no recomanen

collocar les etiquetes en vehicles més antics. En cas de necessitar més assessorament, es recomana posar-se en contacte
amb el distribuïdor local.

QUAN HAN D’ESTAR VISIBLES AQUESTES ETIQUETES EN ELS
ESTATS MEMBRES DE LA UE?
Les etiquetes han d’estar col·locades en
els nous vehicles i en els sortidors de gasolina, gasoil, hidrogen (H2), gas natural
comprimit, gas natural liquat i gas liquat
de petroli de les estacions de servei d’accés públic de tots els països de la Unió
Europea, de forma clara i visible per als

consumidors, a partir del 12 d’octubre del
2018.
Com que es tracta d’una data de compliment obligat, els fabricants de vehicles i
les estacions de servei començaran a introduir aquestes etiquetes amb antelació
a aquesta data.

COM FUNCIONEN LES ETIQUETES?
L’etiqueta és una eina visual per ajudar als
consumidors a verificar que han seleccionat correctament el combustible apropiat
per al seu vehicle. Vostè solament haurà

de comprovar que l’etiqueta del seu
vehicle coincideix amb l’etiqueta col·locada a l’aparell sortidor de combustible.

AQUESTES ETIQUETES M’AFECTEN SI EL MEU VEHICLE ÉS
ELÈCTRIC?
Sí, si el seu vehicle és híbrid-elèctric, atès
que haurà de proveir-se del combustible
apropiat i, per tant, tenir en compte l’etiquetatge.

Actualment s’està dissenyant, per la seva
implementació futura, un conjunt d’etiquetes similar a les quals es descriuen en
aquesta comunicació per als vehicles elèctrics de bateries i la seva infraestructura de
recàrrega.

COM SÓN LES ETIQUETES NOVES?
Existeixen dissenys específics d’etiquetes per a cada tipus de combustible: gasolina, gasoil i combustibles gasosos (per exemple, l’hidrogen):

L’etiqueta utilitzada per a la gasolina és
un cercle (on la “E” designa els
biocomponents específics presents en
la gasolina):

COMBUSTIBLES
DE TIPUS GASOLINA

L’etiqueta utilitzada per al gasoil és un
quadrat (on la “B” designa els components específics de biodièsel presents
en el gasoil, mentre que “XTL” significa
dièsel sintètic, és a dir, que no deriva del
cru de petroli):

COMBUSTIBLES
DE TIPUS GASOIL

L’etiqueta utilitzada per als combustibles gasosos es representa amb un rombe:

COMBUSTIBLES GASOSOS

