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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1450/2012 от Валтер Серпали (Walter Serpagli), с италианско 
гражданство, относно продажбата на бензин за моторни превозни 
средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията накратко призовава автомобилната индустрия да разработи 
специална технология, която да позволява на шофьорите да знаят с колко точно литра 
разполагат в резервоарите си, за да се избегнат измами от страна на бензиностанциите. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

С оглед предотвратяването на измами по бензиностанциите вносителят на петицията 
призовава производителите на автомобили да оборудват автомобилите с технология, 
показваща точно колко литра бензин се намират в резервоара на автомобила преди и 
след зареждане с гориво.

Комисията не е в състояние да прецени дали автомобилната индустрия може да 
разработи технологии, които да показват колко точно литра бензин се намират в 
резервоара. Не би имало правно основание да се изисква това. 

Комисията би желала да добави, като съпътстваща информация, че точността на 
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измерванията за бензиновите помпи се урежда в Европейския съюз от Директива 
2004/22/ЕО относно измервателните уреди. Важна обосновка за първоначалната 
директива е защитата на потребителите. Директивата хармонизира измервателните 
аспекти на дозаторите за гориво, включително на тези с функция за самообслужване. 
Конкретните изисквания за дозаторите за гориво са изброени в специфичното за 
инструмента приложение MI-005 към тази директива. Точки 7.1 и 8 от приложение I 
към директивата изискват измервателните уреди да бъдат проектирани и произвеждани 
така, че да предотвратяват злоупотреба и да бъдат защитени по подходящ начин срещу 
подправяне и риска от отклоняване на измереното количество.

Директива 2004/22/ЕО се прилага, считано от 30 октомври 2006 г. За да бъде пуснат по 
законен начин на пазара, даден измервателен уред, попадащ в нейното приложно поле 
и подлежащ на законоустановен метрологичен контрол, трябва да съответства на 
нейните разпоредби, както и да носи маркировката „CE“ и допълнителната 
метрологична маркировка „M“, която посочва това съответствие. В рамките на своите 
задачи по надзор на пазара, свързани с изпълнението на Директива 2004/22/ЕО, 
държавите членки са задължени да предприемат всички подходящи мерки, за да 
гарантират, че измервателните уреди, които подлежат на законов метрологичен 
контрол, но не съответстват на приложимите разпоредби на директивата, не се пускат 
на пазара, нито в употреба.  

Преходният период от 10 години, който приключва на 29 октомври 2016 г., все още 
позволява използването на дозатори за гориво в съответствие с националните правила, 
валидни преди влизането в сила на директивата. Очаква се обаче положението да се 
промени след края на преходния период и да бъдат въвеждани в експлоатация 
единствено дозатори, които са изцяло съобразени с директивата. Това ще важи по-
специално за инсталациите на самообслужване (бензиностанции), където не присъства 
оператор, тъй като тези инсталации са включени като „уреди“ по смисъла на 
директивата.


