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Ref.: Petiția nr. 1450/2012, adresată de Walter Serpagli, de cetățenie italiană, privind 
vânzarea de benzină pentru autovehicule

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită în mod succint ca industria automobilelor să dezvolte o tehnologie 
specială care să permită șoferilor să știe cu exactitate câți litri mai au în rezervor, pentru a 
evita frauda din partea benzinăriilor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Pentru a preveni frauda în benzinării, petiționarul solicită constructorilor de automobile să 
echipeze mașinile cu o tehnologie care să indice numărul exact de litri din rezervorul de 
carburant al autoturismului, înainte și după realimentare.

Comisia nu este în măsură să aprecieze dacă industria automobilelor poate dezvolta tehnologii 
care să arate numărul exact de litri de carburant din rezervor. Nu ar exista niciun temei juridic 
pentru a solicita acest lucru. 

Comisia dorește să adauge, ca informații de fond, că precizia măsurării pentru pompele de 
carburant este reglementată în Uniunea Europeană prin Directiva 2004/22/CE privind 
mijloacele de măsurare. O justificare importantă pentru directiva inițială a fost protecția
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consumatorilor. Directiva armonizează caracteristicile de măsurare ale distribuitoarelor de 
combustibil, inclusiv ale celor cu funcție de autoservire. Cerințele specifice pentru 
distribuitoarele de combustibil sunt enumerate în anexa MI-005 la directivă, anexă specifică 
acestor instrumente. Punctele 7.1 și 8 din anexa I la directivă impun ca instrumentele de 
măsurare să fie proiectate și fabricate astfel încât să prevină utilizarea frauduloasă și să fie 
protejate în mod adecvat împotriva coruperii și a riscului de abateri în măsurarea cantității. 

Directiva 2004/22/CE este aplicabilă începând cu 30 octombrie 2006. Pentru a fi introdus în 
mod legal pe piață, este necesar ca un instrument de măsurare care se încadrează în domeniul 
său de aplicare și care face obiectul unui control metrologic legal să respecte dispozițiile 
prevăzute de directivă și să poarte atât marcajul „CE”, cât și marcajul metrologic suplimentar 
„M”, care indică o astfel de conformitate. În cadrul sarcinilor lor de supraveghere a pieței cu 
privire la punerea în aplicare a Directivei 2004/22/CE, statele membre sunt obligate să ia toate 
măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că instrumentele de măsurare care fac obiectul 
unui control metrologic legal, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile aplicabile de măsurare 
prevăzute de directivă, nu sunt introduse pe piață și nici date în folosință. 

Perioada de tranziție de 10 ani care se va încheia la 29 octombrie 2016 permite încă utilizarea 
distribuitoarelor de combustibil conforme cu normele naționale existente înainte de intrarea în 
vigoare a directivei. Cu toate acestea, se anticipează că situația se va schimba după încheierea 
perioadei de tranziție și că vor fi utilizate numai distribuitoarele care respectă în întregime 
directiva. Acest lucru se va întâmpla în special în cazul stațiilor cu autoservire (benzinării), 
unde nu este prezent niciun operator, întrucât astfel de stații sunt reglementate ca 
„instrumente” în sensul directivei.


