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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1450/2012, ingediend door Walter Serpagli (Italiaanse 
nationaliteit), over de verkoop van benzine voor motorvoertuigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Op beknopte wijze verzoekt indiener de auto-industrie een speciale technologie te 
ontwikkelen waarmee automobilisten precies weten hoeveel liter benzine ze in hun tank 
hebben, teneinde fraude door benzinestations te voorkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Indiener roept autofabrikanten op auto´s te voorzien van een systeem dat het exacte aantal 
liter benzine in de tank van de auto voor en na het tanken weergeeft om fraude bij 
benzinestations te voorkomen.

De Commissie kan niet beoordelen of de auto-industrie technologieën kan ontwikkelen die 
exact laten zien hoeveel liter benzine er in de tank zit. Er bestaat geen rechtsgrondslag voor 
deze eis. 

De Commissie zou hier bij wijze van achtergrondinformatie aan willen toevoegen dat de 
meetnauwkeurigheid van benzinepompen in de Europese Unie is geregeld in Richtlijn 
2004/22/EG betreffende meetinstrumenten. Een belangrijke rechtvaardiging van de 
oorspronkelijke richtlijn was de bescherming van de consument. De richtlijn harmoniseert de 
meetaspecten van brandstofpompen, met inbegrip van zelfbedieningspompen. De precieze 
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vereisten voor brandstofpompen zijn opgenomen in de instrumentspecifieke bijlage MI-005 
van deze richtlijn. Onder punten 7.1 en 8 van bijlage I van de richtlijn wordt vereist dat 
meetinstrumenten zo ontworpen en geproduceerd worden dat ze fraude voorkomen en 
afdoende beveiligd zijn tegen corruptie en het risico op afwijking van de gemeten 
hoeveelheid. 

Richtlijn 2004/22/EG is sinds 30 oktober 2006 van toepassing. Om legaal in de handel 
gebracht te worden moet een meetinstrument dat binnen de werkingssfeer van deze richtlijn 
valt en aan metrologische controle onderworpen is, voldoen aan de bepalingen uit deze 
richtlijn en voorzien zijn van de markeringen die wijzen op naleving hiervan, namelijk de CE-
markering en de aanvullende metrologische markering "M". In het kader van de 
markttoezichttaken die verband houden met de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG zijn 
lidstaten verplicht alle passende maatregelen te nemen om te garanderen dat 
meetinstrumenten die onderworpen zijn aan wettelijke metrologische controle, maar die niet 
voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen van de richtlijn, noch in de handel worden 
gebracht, noch in gebruik worden genomen. 

In de overgangsperiode van 10 jaar, die eindigt op 29 oktober 2016, wordt het gebruik van 
brandstofpompen die voldoen aan de nationale regelgeving van vóór de invoering van de 
richtlijn nog toegestaan. Naar verwachting zal de situatie echter veranderen zodra de 
overgangsperiode voorbij is en enkel pompen die volledig voldoen aan de richtlijn in gebruik 
worden genomen. Dit zal met name het geval zijn bij benzinestations met zelfbediening waar 
geen pompbediende aanwezig is, aangezien dergelijke installaties in de zin van de richtlijn 
worden beschouwd als "instrumenten".


