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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1450/2012 af Walter Serpagli, italiensk statsborger, om salg af 
benzin til motorkøretøjer

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer kort og præcist til, at bilindustrien udvikler en særlig teknologi, der gør 
det muligt for bilister at vide præcist, hvor mange liter de har i deres tank, for at undgå 
tankstationers svindel. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

For at forhindre svindel på tankstationer, kræver andrageren, at bilproducenter udstyrer biler 
med teknologi, der angiver det præcise antal liter i bilens benzintank før og efter tankning.

Kommission kan ikke vurdere, hvorvidt bilindustrien kan udvikle teknologier, der viser, 
præcis, hvor mange liter benzin der er i tanken. Der er ikke noget retsgrundlag for at kræve 
dette. 

Kommission ønsker som baggrundsinformation at tilføje, at nøjagtigheden af målingen for så 
vidt angår benzinpumper reguleres i Den Europæiske Union med direktiv 2004/22/EF om 
måleinstrumenter. En vigtig ændring til det originale direktiv var forbrugerbeskyttelse. 
Direktivet harmoniserer de måletekniske aspekter for brændstofstandere, herunder dem, der er 
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udstyret med en selvbetjeningsfunktion. De særlige krav for brændstofstandere er opført i det 
instrumentspecifikke bilag MI-005 til dette direktiv. Punkt 7.1 og 8 i bilag I kræver, at 
måleinstrumenterne udarbejdes og fremstilles med henblik på at forebygge svigagtig 
anvendelse, og at de skal være beskyttede mod korruption og risikoen for afledning af den 
målte kvantitet.  

Direktiv 2004/22/EF har været anvendt siden den 30. oktober 2006. For lovligt at kunne 
markedsføres skal et måleinstrument, der hører under direktivets omåde og er underlagt 
lovbestemt metrologisk kontrol, være forsynet med "CE-mærket", og det supplerende 
metrologiske mærke "M", der angiver denne overensstemmelse.  Inden for rammerne af deres 
markedsovervågningopgaver i forbindelse med håndhævelsen af direktiv 2004/22/EF er 
medlemsstaterne forpligtet til at træffe alle relevante foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at alle måleinstrumenter, der er underlagt lovbestemt metrologisk kontrol, men ikke er i 
overensstemmelse med direktivets gældende bestemmelser, hverken markedsføres eller tages 
i brug.   

Overgangsperioden på ti år, der ophører den 29. oktober 2016, tillader stadig anvendelse af 
brændstofstandere, der er i overensstemmelse med nationale regler, der var gyldige før 
direktivets ikrafttræden.  Det forventes dog, at situationen vil ændre sig ved 
overgangsperiodens udløb, og kun standere, der er i fuldstændig overensstemmelse med 
direktivet, ville blive taget i brug. Dette vil især være tilfældet for så vidt angår 
selvbetjeningsinstallationer (tankstationer), hvor der ikke er en operatør til stede, idet sådanne 
installationer hører under " instrumenter" i direktivet.


