
ERREPIDEKO 
IBILGAILUETARAKO 
ERREGAIEN 
ETIKETAK
ERAGILE EKONOMIKOAK EGOKITZEKO 
MODUARI BURUZKO INFORMAZIOA

Europar Batasunaren, Europako Parlamentuaren eta Europako 
Kontseiluaren (bi horiek legegilekide gisa) 2014/94/EB Zuzenta-
rauak Europar Batasunean ordezko erregaien azpiegituraren era-
bilera jorratzen du. Europan ordezko erregaien eskuragarritasun 
handiagoa emateko beharrari erantzuten dio zuzentarau horrek, 
eta, besteak beste, baldintza hau ezarri du: ibilgailu berriek, 
erregai-zerbitzuguneek eta birkarga-guneek erregaiei buruzko 
etiketak izatea, gidariei euren ibilgailuetarako erregai egokia au-
keratzen laguntzeko.
Informazio hori gidaliburu guztietan eta ibilgailu gehienen be-
tetze-tapoiaren edo tangaren taparen inguruan ematen bada ere, 
orain arte ez da Europa osoan modu bateratu batean eman.
 
 

Zuzentarauak erregai-etiketen multzo berri, bakar eta bateratua-
ren erabilera aurreikusten du. Etiketa horiek leku hauetan ipiniko 
dira:
• Ibilgailu berrien erabiltzaile-gidaliburuetan eta betetze-tapoia-

ren edo tangaren taparen inguruan. Halaber, ibilgailuaren mul-
timedia-gunean eskura dauden gidaliburu elektronikoetan ere 
agertu ahal izango dira.

• Sarbide publikoko erregai-zerbitzugune guztietako hornigailue-
tan eta haietako mahuken ahoetan.

• Ibilgailu-kontzesionarioetan.

AURREKARIAK

ZEIN ARDURATU DA ETIKETA 
BERRI HORIEK GARATZEAZ?

ZER IBILGAILUK BETE BEHAR DUTE 
ETIKETATZE-BALDINTZA HORI?

ENBko (Europako Normalizazio Batzordea) 441 Batzorde Tekni-
koaren (441 BT) baitako lantalde espezifiko bat arduratu zen 
etiketa berrien diseinuaz eta formatuaz, 2014/94/EB Zuzentaraua-
ren aurreikuspen orokorrak bete zitzaten.
 
 

Lantalde horretan, honako hauek izan ziren: automobil- eta  
erregai-industriako Europar Batasuneko adituak, kontsumit-
zaileen elkarteak, normalizazio-erakunde nazionalak, Europar  
Batasuneko zenbait gobernu eta Europako Batzordea. EN 16942 
Arauak ezartzen du zer diseinu eta zer tamaina izan behar duten 
etiketa berriek.

Etiketak ibilgailu berri hauetan jarriko dira:
• Ziklomotor, motozikleta, triziklo eta kuatrizikloetan.
• Turismoetan.

• Merkataritzako ibilgailu arinetan.
• Merkataritzako ibilgailu astunetan.
• Autobus eta autokarretan.



Europar Batasuneko herrialde guztietako ibilgailu berriek eta 
sarbide publikoko erregai-zerbitzuguneetako hornigailuek (ga-
solina, gasolioa, hidrogenoa —H2—, gas natural konprimatua, 
gas natural likidotua eta petrolio-gas likidotua) etiketak jarrita 
izan beharko dituzte, kontsumitzaileek ikusteko moduko leku 
batean, 2018ko urriaren batetik aurrera.
Epe hori nahitaez bete behar denez, ibilgailu-fabrikatzaileak 
eta erregai-zerbitzuguneak lehenago hasiko dira etiketa horiek 
erabiltzen. Zenbait ibilgailu-fabrikatzaile hasiak dira fabrikatu-
tako azken ibilgailuetan jartzen; beste batzuk, berriz, epearen 
azken eguna hurbildu ahala hasiko dira etiketak ipintzen.
Erregai-zerbitzuguneek ere asmoa dute etiketak epemuga hur-
bildu ahala jartzeko hornigailuetan eta mahuken ahoan.

Etiketak erregai-hornigailuetan jarriko dira, haien gorputzean 
eta mahuken ahoan. Etiketa guztiek diseinu bera izango dute, 
baina mahuken ahoan eta hornigailuetan jarriko direnak txikia-
goak izango dira ibilgailuetan eta erabiltzaile-gidaliburuan 
egongo direnak baino. Bestalde, herrialde bakoitzak informazio 
gehigarria jarri ahal izango du erregai-zerbitzuguneetako etike-
tetan, eta bere hizkuntza nazionaletan.

GASOLIO  
MOTAKO ERREGAIAK 

GAS-
ERREGAIAK

ZER ITXURA DUTE ETIKETEK?
Erregai-mota bakoitzerako etiketa espezifikoak daude: gasolina, gasolioa eta gas-

erregaiak (esaterako, hidrogenoa):

GASOLINA  
MOTAKO ERREGAIAK 

NOIZ ERAMAN BEHAR DIRA 
ETIKETA HORIEK IKUSGAI EUROPAR 

BATASUNEKO ESTATU KIDEETAN?

NON JARRIKO DIRA 
ETIKETAK 

ERREGAI-ZERBITZUGUNEETAN?

IBILGAILU GUZTIEK BETE BEHAR 
DUTE BALDINTZA HORI?

NON JARRIKO DIRA ETIKETAK 
IBILGAILUETAN?

NOLA FUNTZIONATZEN DUTE 
ETIKETEK?

Legeriaren arabera, 2018ko urriaren 12tik aurrera lehen aldiz 
saldutako edo matrikulatutako ibilgailu berriek soilik izan be-
harko dituzte etiketak.
Ibilgailu-fabrikatzaileek ez dute gomendatzen etiketak ibilgailu 
zaharragoetan jartzea. Laguntza edo informazio gehiago behar 
izanez gero, jarri harremanetan tokiko banatzailearekin.

Etiketak ibilgailu berrien betetze-taparen edo tangaren taparen 
inguruan jarriko dira, ondo ikusteko moduko leku batean.
Orobat, ibilgailuak erabil ditzakeen erregaiei eta haien etiketei 
buruzko informazioa ibilgailuaren erabiltzaile-gidaliburuetan 
ere azalduko da.

Etiketa ikusizko tresna bat da, kontsumitzaileei euren ibilgai-
luan erabili beharreko erregai egokia aukeratzen laguntzeko. 
Kontsumitzaileak bere ibilgailuaren etiketa erregai-hornigailuan 
jarritako etiketarekin bat datorrela egiaztatu behar du.



Erregai-etiketek osagai hauek dituzte:
a. Identifikatzeko itxura, erregai-mota bakoitzerako esklusiboa.
b. Identifikazio-forma horren barruan, etiketa duen ibilgailu 
bakoitzean erabiltzea gomendatzen den bioerregai-eduki maxi-
moari buruzko informazioa.
Formak eta haien barruan sartu beharreko informazioa zehazte-
rakoan, ahalik eta sinplifikaziorik handiena erabiltzeko irizpidea 
erabili zen. Ildo horretan, ENBren EN 16942 arauan, hau eraba-
ki zen:

• GASOLINA ADIERAZTEKO, ZIRKULU BAT. Bioerre-
gaiaren eduki maximoari buruzko informazioa Exx-ren bidez 
ematen da. Hartan, E letrak etanol esan nahi du, eta xx ibil-
gailuan erabiltzea gomendatzen den etanol-bolumen maximoa 
da. Hori da hornigailuan egongo den erregaia. Beraz, aurreko 
irudian, E5ek esan nahi du ibilgailuak gehienez ere etanolaren 
% 5 duen gasolina erabil dezakeela, eta E10ek esan nahi du 
ibilgailuak gehienez ere etanolaren % 10 duen gasolina erabil 
dezakeela. Etanolaren E laburdurak adierazten du gasolinak 
etanola edota beste konposatu oxigenatu batzuk izan ditzakee-
la gehienezko kantitate bateraino.

• GASOLIOA ADIERAZTEKO, KARRATU BAT. Bioerre-
gaiari buruzko informazioa bxx-ren bidez ematen da. Hartan, 
b letrak biodiesel esan nahi du, eta xx ibilgailuan erabiltzea 
gomendatzen den biodiesel-bolumen maximoa da. Hori da 
hornigailuan egongo den erregaia. Beraz, aurreko irudian, B7k 
esan nahi du ibilgailuak gehienez ere biodieselaren % 7 duen 
gasolioa erabil dezakeela, eta E10ek esan nahi du ibilgailuak 
gehienez ere biodieselaren % 10 duen gasolioa erabil de-
zakeela. Biodieselaren B laburdurak adierazten du gasolioak 
gantz azidoen ester metilikoaren (FAME) formako biodiesela 
izan dezakeela, etiketak adierazten den gehienezko ehuneko-
raino.

• XTL ADIERAZTEKO ERE, KARRATU BAT ERA-
BILTZEN DA. XTL diesel erregai parafiniko bat da, sintesia-
ren edo hidrotratamenduaren bidez diesel erregai fosil tradi-
zionalaren oso antzeko konposizioa lortzeko aukera ematen 
duen material fosil edo berriztagarri batetik fabrikatua. XTLra-
ko erabiltzen den ENBren araua EN 15940 da. XTL nahasi 
gabeko diesel erregai parafinikoa da. EN 15940 arauak diesel 
erregai parafinikoan gehienez ere gantz azidoen ester metili-
koen % 7 sartzea onartzen du.

• GAS-ERREGAIAK ADIERAZTEKO, ERRONBO BAT. 
Formaren barruan jasotako informazioa hidrogenoa (H2), gas 
natural konprimatua, gas natural likidotua edo petrolio-gas liki-
dotua izan daiteke.

 ZER ESANAHI DUTE ETIKETEK?

Estatu kideek kontsumitzaileari etiketari buruzko informazio 
gehigarria ematea erabaki dezakete, betiere, diseinu estanda-
rizatu batean. Informazio gehigarri hori hornigailuan soilik azal-
duko litzateke.

IBILGAILUA ETA ERREGAIAK 
BAT OTE DATOZEN 

EGIAZTATZEAZ GAIN, BESTE 
ZERBAITETARAKO ERABIL AL 

DAITEZKE ETIKETAK?

ZER GERTATUKO DA KARGA 
ELEKTRIKOKO IBILGAILUEKIN EDO 
ELEKTRIZITATEAREKIN BAKARRIK 

ERABILTZEN DIRENEKIN?

Ibilgailu elektrikoetan eta haiek birkargatzeko guneetan era-
biltzeko etiketei buruzko arau bat prestatzen ari da ENB.
Espero da bere unean honen moduko komunikatu bat argi-
tara ematea ibilgailu elektrikoetarako eta haiek birkargatzeko 
guneetarako.



ECFD
European Confederation 
of Fuel Distributors

ZER EZAUGARRI DITUZTE ETIKETEK?

Etiketa berriak Europar Batasuneko 28 estatu kideetan eta 
EEEko herrialdeetan (alegia, Islandia, Liechtenstein eta Norve-
gia) ezarriko dira, baita Mazedonia, Serbia, Suitza eta Turkian 
ere; ENBko kideak direnez, arau horiek aplikatu behar dituzte.

ZER HERRIALDETAN EGONGO DIRA 
IKUSGAI ETIKETAK?

BREXITAREN OSTEAN, ERRESUMA 
BATUAK BALDINTZA HORIEK BETE 

BEHARKO DITU?

Erresuma Batuak erabaki beharko du nola aplikatuko diren Eu-
ropar Batasuneko arauak Brexitaren ondoren. Hala ere, ibilgailu 
berriei produkzio-lerroan jarriko zaizkie etiketak; hau da, Erresu-
ma Batuko merkatuan sartzen diren ibilgailu guztiek etiketa izan-
go dute.
Beraz, uste da Erresuma Batuko sarbide publikoko erregai-zerbit-
zugune guztiek etiketak izango dituztela.

IBILGAILU BERRIETAN
(erregai-tangaren 

tapan)

Tamaina: gutxienez 
13 mm-ko diametroa.

Tamaina: gutxienez 13 mm-
ko diametroa mahuken aho-
rako, eta gutxienez 30 mm-
ko diametroa hornigailurako.

ERABILTZAILE-
GIDALIBURUAN

ERREGAI-
ZERBITZUGUNEETAN
(hornigailuan eta mahuken 

ahoan)

KONTZESIO- 
NARIOETAN

ECFD
European Confederation 
of Fuel Distributors

ERREPIDEKO 
IBILGAILUETARAKO 
ERREGAIEN 
ETIKETAK
KONTSUMITZAILEENTZAKO INFORMAZIOA

Europa osoan kontsumitzaileei euren ibil-
gailuetarako erregai egokia aukeratzen 
laguntzeko, Europar Batasunak adostu 
du ibilgailu berriek eta erregai-zerbitzu-
guneek etiketatze-baldintza berriak bete 
behar dituztela. 2018ko urritik aurrera, 
erregai-etiketen multzo berria, bakarra eta 
bateratua erabili beharko da Europan.

Etiketa horiek leku hauetan ipiniko dira:
• Ibilgailu berrien betetze-taparen edo tan-

garen taparen inguruan.
• Ibilgailu berrien erabiltzaile-gidalibu-

ruetan. Halaber, ibilgailuaren multime-
dia-gunean eskura dauden gidaliburu 
elektronikoetan ere agertu ahal izango 
dira.

• Sarbide publikoko erregai-zerbitzugune 
guztietako hornigailuetan eta haietako 
mahuken ahoetan.

• Ibilgailu-kontzesionarioetan.

ERRESUMA BATURA 
BIDAIATZEKO ASMOA DAUKAT. 

BREXITAREN ONDOREN, 
ETIKETATZE-BALDINTZA 
HORIEK EZARRIKO DIRA?

Erresuma Batuak erabaki beharko du 
nola aplikatuko diren Europar Batasune-
ko arauak Brexitaren ondoren. Hala ere, 
ibilgailu berriei produkzio-lerroan jarriko 
zaizkie etiketak; hau da, Erresuma Batu-
ko merkatuan sartzen diren ibilgailu guz-
tiek etiketa izango dute.

ERREGAIAZ HORNITZEAN EGIN DAITEZKEEN AKATSEI BURUZ

INFORMAZIO OROKORRA

Gasolinazko ibilgailuen erregaiaren  
betetze-lepoa txikiagoa da gasoliozko 
hornigailuetako mahukaren ahoa baino. 
Bezeroek gasolinazko ibilgailuetan gaso-
lioa botatzea eragozten du horrek, baina 
ez du galarazten norbaitek bere gasolioz-
ko ibilgailuaren tangan gasolina nahi gabe 
botatzea, nahiz eta, gasoliozko ibilgai-
luetan, “Diesel” jartzen duen etiketa izan 
betetze-tapoiaren edo tangaren taparen 
inguruan.

Bezeroen ardura da euren ibilgailuetan 
(gasolinazkoak edo gasoliozkoak) erregai 
zuzena sartzea.
Komunikatu honetan, ez da gasoliozko 
ibilgailuetan nahi gabe gasolina botatzen 
duten bezeroen kasua jorratuko. Etike-
ta berriek eta komunikatu honek helburu 
bakarra dute: bezeroei jakinaraztea ibilgai-
lu jakin batean erregai zuzena erabiltzea 
egokia dela.
 ZER IBILGAILUK BETE BEHAR DUTE 

ETIKETATZE-BALDINTZA HORI?

Etiketak ibilgailu berri hauetan jarriko dira:
• Ziklomotor, motozikleta, triziklo eta kua-

trizikloetan.
• Turismoetan.
• Merkataritzako ibilgailu arinetan.

• Merkataritzako ibilgailu astunetan.
• Autobus eta autokarretan.

ATZERRIRA BIDAIATZEN 
BADUT, ETIKETAK 

AURKITUKO DITUT BESTE 
HERRIALDEETAKO GASOLINA-

ZERBITZUGUNEETAN?

Etiketa berriak Europar Batasuneko 28 
estatu kideetan, EEEko herrialdeetan (Is-
landia, Liechtenstein eta Norvegia), eta 
Mazedonia, Serbia, Suitza eta Turkian 
ezarriko dira.

Dokumentu hau ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope eta 
UPEI erakundeek egin dute. Erakunde horiek Europako 
ibilgailu-fabrikatzaileen (bi gurpileko ibilgailuak, automo-
bilak, furgonetak eta ibilgailu astunak) eta petrolio-erre-
gaien finketa- eta horniketa-sektoreen ordezkari dira. 
Dokumentu honetako informazioa estatu kide bakoitzak 
2014/94/EB Zuzentaraua ezartzeko emandako lege na-
zional espezifikoen mende dago.
 

Dokumentu honen itzulpenaz ANFAC, ANESDOR, AOP eta UPI erakundeak arduratu dira. Erakunde horiek Espainiako ibilgailu-fabri-
katzaileen (bi gurpileko ibilgailuak, automobilak, furgonetak eta ibilgailu astunak) eta petrolio-erregaien finketa- eta horniketa-sektoreen 
ordezkari dira.

Dokumentu hau ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope eta UPEI erakundeek egin 
dute. Erakunde horiek Europako ibilgailu-fabrikatzaileen (bi gurpileko ibilgai-
luak, automobilak, furgonetak eta ibilgailu astunak) eta petrolio-erregaien fin-
keta- eta horniketa-sektoreen ordezkari dira. Dokumentu honetako informa-
zioa estatu kide bakoitzak 2014/94/EB Zuzentaraua ezartzeko emandako lege 
nazional espezifikoen mende dago.

Dokumentu honen itzulpenaz ANFAC, ANESDOR, AOP eta UPI erakundeak arduratu dira. Erakunde horiek Espainiako ibilgailu- 
fabrikatzaileen (bi gurpileko ibilgailuak, automobilak, furgonetak eta ibilgailu astunak) eta petrolio-erregaien finketa- eta horniketa- 
sektoreen ordezkari dira.


