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Επισήμανση καυσίμων: Πληροφορίες που βοηθούν τους καταναλωτές 
και τους φορείς εκμετάλλευσης να επιλέξουν το σωστό καύσιμο που 
δημοσιεύεται τώρα 
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Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2018 - Η οδηγία 2014/94 / ΕΕ της ΕΕ για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα 

κράτη του ΕΟΧ να βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχονται στους 

καταναλωτές που αντιμετωπίζουν μια επιλογή καυσίμων για το όχημά τους. Για 

το σκοπό αυτό, το πρότυπο CEN (*) έχει συντάξει κοινά σύμβολα ή 

«αναγνωριστικά καυσίμων», τα οποία θα τοποθετηθούν σε νέα οχήματα και 

αντλίες καυσίμου. Αυτά τα αναγνωριστικά πρέπει να είναι εγκατεστημένα μέχρι 

τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και θα αρχίσουν να γίνονται όλο και πιο 

ορατά κατά την πορεία μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

Όταν οι πελάτες φθάνουν σε σταθμό πλήρωσης και ανοίγουν το καπάκι πλήρωσης 

καυσίμου στο όχημά τους, ένας κοινός αναγνωριστικός κωδικός καυσίμου θα είναι 

ορατός τόσο στο όχημα όσο και στην αντλία, δίνοντας οδηγίες για το καύσιμο που 

είναι συμβατό για χρήση με το όχημά τους.  

Προκειμένου να βοηθηθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι φορείς εκμετάλλευσης 

αντιπροσωπειών οχημάτων και καταστημάτων λιανικής πώλησης να κατανοήσουν 

αυτές τις νέες ετικέτες, ένας συνασπισμός κατασκευαστών οχημάτων, διυλιστήρια 

καυσίμων και προμηθευτές καυσίμων έχουν δημοσιεύσει σήμερα ενημερωτικά 

φυλλάδια. Αυτά τα φυλλάδια, σε μορφή Q & A, εξηγούν το σκοπό των 

αναγνωριστικών και των ετικετών καυσίμων, το σχεδιασμό τους και σε ποια οχήματα 

θα εμφανίζονται. 

Τα φυλλάδια διατίθενται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.fuel-identifiers.eu . Θα 

διατεθούν επίσης σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ σε συντονισμό με εθνικές ενώσεις και 

εταιρείες τοπικού χαρακτήρα.  

*** 

Σημειώσεις για τους συντάκτες 

 (*) EN16942, Καύσιμα - Αναγνώριση της συμβατότητας του οχήματος - 
Γραφική έκφραση για την ενημέρωση των καταναλωτών. 

 Τα ενημερωτικά φυλλάδια δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία 
Μοτοσικλετών στην Ευρώπη (ACEM), την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Διανομής Καυσίμων (ECFD), την FuelsEurope (Ευρωπαϊκά Διυλιστήρια 
Πετρελαίου και Προμηθευτές Καυσίμων) και τους Ανεξάρτητους 
Προμηθευτές Καυσίμων της Ευρώπης ). 
  

 Η ACEA αντιπροσωπεύει τους 15 κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών 
και λεωφορείων της Ευρώπης: BMW Group, DAF Trucks, Daimler, Fiat 
Chrysler Automobiles, Ford Ευρώπης, Honda Motor Europe, Hyundai 
Motor Europe, Iveco, Jaguar Land Rover, Ομίλου, της Toyota Motor 
Europe, της Volkswagen Group, της Volvo Cars και της Volvo Group.  

 Επικοινωνία: Cara McLaughlin, Διευθυντής Επικοινωνιών  cm@acea.be 
 Περισσότερες πληροφορίες: www.acea.be │ @ ACEA_eu 
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 Η ACEM, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Μοτοσικλετών, είναι η 
επαγγελματική ένωση που εκπροσωπεί τους κατασκευαστές κινητήρων 
δύο και τρικύκλων οχημάτων καθώς και τετράκυκλα (οχήματα της 
κατηγορίας L) στην Ευρώπη. Τα μέλη της ACEM περιλαμβάνουν 17 
κατασκευαστικές εταιρείες και 17 εθνικές ενώσεις βιομηχανίας σε 14 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Περίπου 300.000 θέσεις εργασίας 
εξαρτώνται από τη βιομηχανία μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, τρίκυκλων 
και τετράκυκλων στην Ευρώπη. 

 Επικοινωνία: κ. Ludovic Basset, Διευθυντής Δημόσιων Υποθέσεων 
l.basset@acem.eu          

 Περισσότερες πληροφορίες: www.anem │ @EUmotorcycles 
  

 Το ECFD αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των 10.000 διανομέων 
προϊόντων πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου οικιακής 
θέρμανσης, της κηροζίνης, της βενζίνης, του ντίζελ, του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης και των υγροποιημένων αερίων πετρελαίου (βουτάνιο, 
προπάνιο, υγραέριο). Τα μέλη της είναι ουσιαστικά οικογενειακές ΜΜΕ 
που προμηθεύουν από τα διυλιστήρια, τους τερματικούς σταθμούς και τη 
δική τους αποθήκη απευθείας στις δεξαμενές των πελατών τους. Τα μέλη 
περιλαμβάνουν την Αυστριακή Ένωση Διανομέων Καυσίμων και 
Πετρελαίου (WKO), τη Βελγική Ομοσπονδία Προμηθευτών Καυσίμων 
(BRAFCO), την Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen 
eV (UNITI), τη Γαλλική Fédération Française des Combustibles et 
Carburants (FF3C) και τη Βρετανική Ομοσπονδία Πετρελαίου 
Προμηθευτές (FPS). 

 Επικοινωνία: κ. Johan Mattart, επικεφαλής του γραφείου των Βρυξελλών 
Johan.Mattart@brafco.be 

 Περισσότερες πληροφορίες: www.ecfd.be 
  

 Η FuelsEurope, η φωνή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διύλισης 
πετρελαίου. Η FuelsEurope εκπροσωπεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ το 
ενδιαφέρον 41 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διυλιστήρια στην 
ΕΕ. Τα μέλη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% της δυναμικότητας 
διύλισης πετρελαίου στην ΕΕ και περισσότερο από το 75% των λιανικών 
πωλήσεων καυσίμων στην ΕΕ. Η FuelsEurope έχει ως στόχο να 
ενημερώνει και να παρέχει συμβουλές εμπειρογνωμόνων στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
ευρωπαϊκή διύλιση και διανομή πετρελαίου και τα προϊόντα της, 
προκειμένου: · να συμβάλει με εποικοδομητικό τρόπο στην ανάπτυξη 
τεχνικά εφικτών και οικονομικά αποδοτικών πολιτικών και νομοθεσιών της 
ΕΕ. · Προώθηση της κατανόησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
και των πολιτών της συμβολής της ευρωπαϊκής διύλισης και διανομής 
πετρελαίου και της αλυσίδας αξίας της στην ευρωπαϊκή οικονομική, 
τεχνολογική και κοινωνική πρόοδο. 

 Επικοινωνία: κ. Alain Mathuren, Διευθυντής Επικοινωνιών 
alain.mathuren@fuelseurope.eu 

 Περισσότερες πληροφορίες: www.fuelseurope.eu │ @FuelsEurope 
  

 Η UPEI, η φωνή των ανεξάρτητων προμηθευτών καυσίμων της Ευρώπης, 
αντιπροσωπεύει περίπου 2.000 ευρωπαίους εισαγωγείς και 
χονδρεμπόρους / καταστήματα λιανικής διανομής ενέργειας για τους 
τομείς των μεταφορών και της θέρμανσης, παρέχοντας στους πελάτες της 
την Ευρώπη ανεξάρτητα από τους μεγάλους παραγωγούς 
ενέργειας. Αποτελούν τη διασύνδεση μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών, χρησιμοποιώντας τη δική τους υποδομή και ευελιξία για την 
παροχή της υπάρχουσας ζήτησης συμβατικών και ανανεώσιμων υγρών 



καυσίμων, καθώς και μη υγρών εναλλακτικών λύσεων στο πλαίσιο της 
ενεργειακής μετάβασης. Καλύπτουν περισσότερο από το ένα τρίτο της 
τρέχουσας ζήτησης της Ευρώπης. Η οργάνωση συγκεντρώνει εθνικές 
ενώσεις και προμηθευτές από 17 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Επικοινωνήστε με την κ. Yvonne Stausbøll, Γενικό Γραμματέα 
ystausboll@upei.org 

 Περισσότερες πληροφορίες: www.upei.org │ @FuelSuppliersEU 

 


