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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1450/2012, którą złożył Walter Serpagli (Włochy), w sprawie 
sprzedaży benzyny z przeznaczeniem dla pojazdów silnikowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w zwięzły sposób wzywa przemysł samochodowy do opracowania 
specjalnej technologii, która umożliwiłaby kierowcom uzyskiwanie dokładnej informacji 
na temat liczby litrów benzyny znajdującej się w bakach ich samochodów w celu uniknięcia 
nadużyć ze strony stacji benzynowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

W celu zapobiegania nadużyciom na stacjach benzynowych składający petycję wzywa 
producentów samochodów do wyposażenia pojazdów w technologię umożliwiającą 
uzyskiwanie informacji na temat dokładnej liczby litrów benzyny znajdującej się w baku 
samochodu przed tankowaniem i po tankowaniu.

Komisja nie ma możliwości sprawdzenia, czy podmioty przemysłu samochodowego są w 
stanie opracować technologie umożliwiające wskazanie dokładnej liczby litrów benzyny 
znajdującej się w baku. Nie ma podstaw prawnych, by tego wymagać.

Komisja pragnie dodać, jako informację ogólną, że dokładność pomiaru pomp paliwa 
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regulowana jest w Unii Europejskiej na mocy dyrektywy 2004/22/WE w sprawie przyrządów 
pomiarowych. Ważnym uzasadnieniem dla pierwotnej dyrektywy była kwestia ochrony 
konsumentów. Dzięki dyrektywie dokonano harmonizacji aspektów pomiarowych 
dystrybutorów paliwa, w tym dystrybutorów z funkcją samoobsługi. Specjalne wymogi
dotyczące dystrybutorów paliwa określone zostały w załączniku MI-005 do dyrektywy 
dotyczącym przyrządów. Punkty 7.1 i 8 załącznika I do dyrektywy przewidują, że przyrządy 
pomiarowe powinny być projektowane i produkowane, tak aby zapobiegać nieuprawnionemu 
użyciu, oraz odpowiednio chronione przez korupcją i ryzykiem zmiany odmierzonej 
objętości.

Dyrektywa 2004/22/WE obowiązuje od 30 października 2006 r. Aby możliwe było zgodne z 
prawem wprowadzenie na rynek instrumentu pomiarowego, który wchodzi w zakres 
dyrektywy i jest przedmiotem prawnej kontroli metrologicznej, musi on być z zgodny z 
dyrektywą oraz oznaczony znakiem „CE” i dodatkowym oznakowaniem metrologicznym 
„M”, które potwierdza taką zgodność. W ramach zadań dotyczących nadzoru rynku w 
związku z wykonaniem dyrektywy 2004/22/WE państwa członkowskie są zobowiązane 
przedsięwziąć wszelkie stosowne środki służące zapewnieniu, aby instrumenty pomiarowe 
będące przedmiotem prawnej kontroli metrologicznej, ale niespełniające odpowiednich 
przepisów dyrektywy nie były wprowadzane na rynek ani używane.

Podczas dziesięcioletniego okresu przejściowego, który upływa 29 października 2016 r., 
nadal dozwolone jest korzystanie z dystrybutorów paliwa zgodnych z krajowymi przepisami 
obowiązującymi przed wejściem w życie dyrektywy. Oczekuje się jednakże, że sytuacja 
ulegnie zmianie z chwilą upływu okresu przejściowego i stosowane będą wyłącznie 
dystrybutory w pełni zgodne z przepisami dyrektywy. Dotyczy to w szczególności instalacji 
samoobsługowych (stacji benzynowych), na terenie których nie przebywa operator, gdyż tego 
rodzaju instalacje stanowią „instrumenty” w rozumieniu dyrektywy.


