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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1450/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Walter 
Serpagli, par benzīna tirdzniecību saistībā ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina automobiļu ražotājus izstrādāt īpašus tehnoloģiskus 
risinājumus, lai automobiļu vadītāji varētu zinātu, cik litru degvielas ir automobiļa degvielas 
tvertnē, un lai netiktu pieļauta krāpšanās degvielas uzpildes stacijās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Lai nepieļautu krāpšanos degvielas uzpildes stacijās, lūgumraksta iesniedzējs pieprasa, lai 
vieglo automobiļu ražotāji aprīkotu automobiļus ar mērierīcēm, kas precīzi norādītu, cik litru 
degvielas ir automobiļa degvielas tvertnē pirms uzpildes un pēc tās.

Komisijas spēkos nav novērtēt, vai automobiļu ražotāji spēj nodrošināt tehnoloģiskus 
risinājumus, kas ļautu precīzi noteikt degvielas tilpumu degvielas tvertnē. Nav nekāda 
juridiska pamata to prasīt.

Komisija vēlas norādīt, ka degvielas sūkņu mērīšanas precizitāti Eiropas Savienībā nosaka 
Direktīva 2004/22/EK par mērinstrumentiem. Viens no minētās direktīvas pieņemšanas 
pamatmērķiem bija patērētāju tiesību aizsardzība. Direktīva vienādo prasības degvielas 
mērīšanai uzpildes iekārtās, tajā skaitā pašapkalpošanās iekārtās. Īpašas prasības degvielas 
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uzpildes iekārtām attiecībā uz mērinstrumentu specifikāciju minētas direktīvas MI-005 
pielikumā. Direktīvas I pielikuma 7.1. un 8. punkts nosaka, ka mērinstrumentiem jābūt 
projektētiem un ražotiem tā, lai nebūtu iespējama to krāpnieciska lietošana, un tiem jābūt 
pienācīgi aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos un mērīšanas rezultātu sagrozīšanu.

Direktīva 2004/22/EK ir spēkā no 2006. gada 30. oktobra. Lai mērinstrumentu, uz kuru 
direktīva attiecas un kurš pakļauts reglamentētai metroloģiskai kontrolei, drīkstētu likumīgi 
laist tirgū, tam jāatbilst direktīvā noteiktajām prasībām, un uz tā jābūt gan CE atbilstības 
marķējumam, gan metroloģiskajam papildmarķējumam, kas apliecina atbilstību direktīvā 
noteiktajām prasībām. Tirgus uzraudzības pasākumu ietvaros sakarā ar Direktīvas 
2004/22/EK ieviešanu dalībvalstīm jāveic viss nepieciešamais, lai nepieļautu, ka tādi 
mērinstrumenti, kas pakļauti reglamentētai metroloģiskai kontrolei, bet neatbilst attiecīgām 
direktīvā noteiktām prasībām, tiek laisti tirgū vai nodoti ekspluatācijā.

Desmit gadu pārejas posmā līdz 2016. gada 29. oktobrim atļauts izmantot degvielas uzpildes 
iekārtas, kas atbilst prasībām, kuras bija noteiktas dalībvalstu tiesību aktos pirms direktīvas 
stāšanās spēkā. Tomēr gaidāms, ka situācija mainīsies līdz ar pārejas posma beigām un tiks 
izmantotas tikai tādas degvielas uzpildes iekārtas, kas pilnībā atbildīs direktīvā noteiktajām 
prasībām. Tas īpaši attieksies uz pašapkalpošanās iekārtām (degvielas uzpildes stacijām), jo 
uz tādām iekārtām attiecas jēdziens „mērinstruments” direktīvas izpratnē.


