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Tárgy: Walter Serpagli olasz állampolgár által benyújtott 1450/2012. számú petíció a 
gépjárművek számára történő benzinértékesítésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója − tömören megfogalmazva mondanivalóját − felszólítja az autóipart egy 
olyan speciális technológia kifejlesztésére, amely lehetővé teszi a gépjárművezetők számára, 
hogy pontosan tudják, hány liter üzemanyag van a tankjukban, ekképpen lehetetlenné téve, 
hogy a benzinkutakon csalás áldozatává váljanak. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A benzinkutakon elkövetett csalások megakadályozása érdekében a petíció benyújtója arra 
kéri az autógyárakat, hogy olyan technológiával lássák el a gépkocsikat, amely jelzi, pontosan 
hány liter üzemanyag van a tankban tankolás előtt és után.

A Bizottságnak nem áll módjában felmérni, hogy az autóipar vajon képes-e olyan technológia 
kifejlesztésére, amely jelzi, hogy pontosan hány liter üzemanyag van a tankban. Az ilyen 
követelésnek nem lenne jogalapja. 
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A Bizottság háttérinformációként szeretné hozzátenni, hogy a benzinkutak méréseinek 
pontosságát az Európai Unió a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelvvel szabályozza. 
Az eredeti irányelv egyik fő indoklása a fogyasztóvédelemről szólt. Az irányelv 
összehangolja az üzemanyagtöltők mérési szempontjait, beleértve az önkiszolgáló 
készülékeket is. Az üzemanyagtöltőkre vonatkozó speciális követelményeket az irányelv MI-
005 műszerspecifikus melléklete sorolja fel. Az irányelv I. mellékeltének 7.1 és 8. pontja 
előírja, hogy a mérőkészüléket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ne legyen lehetőség 
visszaélésre, a készülék megfelelően védve legyen a rongálódástól és a mért mennyiségtől 
való eltéréstől.  

A 2004/22/EK irányelv 2006. október 30. óta alkalmazandó. Annak érdekében, hogy a 
törvényi előírásoknak megfelelően kerüljenek piacra, az irányelv hatálya alá tartozó, a 
jogszabályban előírt metrológiai ellenőrzésnek alávetett mérőkészülékeknek meg kell 
felelniük az irányelv rendelkezéseinek, szerepelnie kell rajtuk a CE-jelölésnek és a kiegészítő 
metrológiai M jelölésnek, melyek jelzik a fenti előírásoknak való megfelelést. A 2004/22/EK 
irányelv teljesítéséhez kapcsolódó piacfelügyeleti feladataik keretében a tagállamok kötelesek 
megtenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy azok a mérőkészülékek, amelyek 
jogilag szabályozott metrológiai ellenőrzés tárgyát képezik, de nem felelnek meg az irányelv 
vonatkozó rendelkezéseinek, ne kerüljenek a piacra és ne is használják őket.   

A 2016. október 29-én letelő átmeneti időszak még lehetővé teszi az irányelv hatálybalépését 
megelőzően hatályos nemzeti szabályoknak megfelelő mérőkészülékek használatát. 
Ugyanakkor a helyzet várhatóan változni fog, amint az átmeneti időszak véget ér, és csak az 
irányelvnek teljes mértékben megfelelő üzemanyagtöltők kerülnek majd forgalomba. Ez 
különösen vonatkozik majd az önkiszolgáló berendezésekre (töltőállomások), ahol nincs jelen 
üzemeltető személyzet, mivel az ilyen berendezések az irányelv értelmében „készüléknek” 
számítanak.


