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Tema: Peticija Nr. 1450/2012 dėl prekybos benzinu variklinėms transporto 
priemonėms, kurią pateikė Italijos pilietis Walter Serpagli

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pateikia glaustą nuomonę ir ragina automobilių pramonės sektoriuje kurti 
specialią technologiją, kurią naudodami vairuotojai tiksliai žinotų, kiek litrų benzino yra jų 
degalų bake, kad galėtų išvengti sukčiavimo degalinėse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Kad būtų išvengta sukčiavimo degalinėse, peticijos pateikėjas ragina automobilių gamintojus 
automobiliuose įrengti technologiją, kurią naudojant būtų galima tiksliai žinoti, kiek litrų 
benzino yra degalų bake prieš pildant ir jį pripildžius.

Komisija negali įvertinti, ar automobilių pramonės sektorius gali sukurti technologijas, kurios 
tiksliai rodytų, kiek litrų benzino yra automobilio degalų bake. Nebūtų jokio teisinio pagrindo 
to reikalauti.

Kaip papildomą informaciją Komisija norėtų pridurti, kad benzino siurblių matavimo 
tikslumą Europos Sąjungoje reglamentuoja Direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių.
Svarbi priežastis priimti pirminę direktyvą buvo vartotojų apsauga. Šia direktyva suderinami 
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degalų dozatorių, taip pat skirtų savitarnai, matavimo aspektai. Konkretūs degalų dozatoriams 
keliami reikalavimai yra išvardyti šios direktyvos matavimo priemonių priede MI-005.
Direktyvos I priedo 7.1 ir 8 punktuose reikalaujama, kad matavimo priemonės būtų 
suprojektuotos ir pagamintos taip, kad būtų užkirstas kelias nesąžiningam jų naudojimui ir 
kad jos būtų tinkamai apsaugotos nuo korupcijos bei nuo matuojamo kiekio nukrypimų 
pavojaus.

Direktyva 2004/22/EB taikoma nuo 2006 m. spalio 30 d. Tam, kad būtų teisėtai pateikta 
rinkai, direktyvoje reglamentuojama bei teisinės metrologinės kontrolės reikalavimus 
atitinkanti matavimo priemonė turi atitikti direktyvos nuostatas ir būti pažymėta CE ženklu 
bei papildomu metrologiniu ženklu M, kurie parodo tokią atitiktį. Atsižvelgdamos į savo 
rinkos priežiūros užduotis, susijusias su Direktyvos 2004/22/EB įgyvendinimu, valstybės 
narės privalo imtis visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad matavimo priemonės, 
kurioms taikoma teisinė metrologinė kontrolė, bet kurios neatitinka taikytinų Direktyvos 
nuostatų, nepatektų į rinką ir nebūtų naudojamos.

Pereinamuoju 10 metų laikotarpiu, kuris baigsis 2016 m. spalio 29 d., vis dar leidžiama 
naudoti degalų dozatorius, atitikusius nacionalines taisykles, kurios galiojo prieš įsigaliojant 
šiai direktyvai. Tačiau tikimasi, kad padėtis pasikeis, kai pereinamasis laikotarpis baigsis ir 
kai bus pradėti naudoti tik visiškai direktyvos nuostatas atitinkantys dozatoriai. Tai visų pirma 
pasakytina apie savitarnos įrenginius (degalines), kurie veikia be operatoriaus, nes šioje 
direktyvoje apibrėžiamos priemonės apima tokius įrenginius.“


