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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1450/2012, ktorú predkladá Walter Serpagli, taliansky štátny občan, 
o predaji paliva pre motorové vozidlá

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície stručne požaduje, aby automobilový priemysel vytvoril osobitnú 
technológiu, ktorej pomocou budú vodiči vedieť presne, koľko litrov paliva majú v nádrži, 
aby mohli zabrániť podvodom zo strany obsluhy na čerpacích staniciach. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Predkladateľ petície požaduje, aby výrobcovia automobilov vybavili automobily technológiou 
ukazujúcou presný počet litrov paliva v nádrži auta pred čerpaním paliva a po čerpaní, aby 
bolo možné zabrániť podvodom na čerpacích staniciach.

Komisia nedokáže posúdiť, či automobilový priemysel dokáže vyvinúť technológiu, ktorá by 
ukazovala presné množstvo litrov paliva v nádrži. Pre takúto požiadavku neexistuje žiaden 
právny základ. 

Komisia by chcela ako základnú informáciu dodať, že presnosť merania benzínových 
čerpadiel v Európskej únii upravuje smernica 2004/22/ES o meradlách. Významným 
dôvodom pre pôvodnú smernicu bola ochrana spotrebiteľa. Smernicou sa harmonizujú 
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meracie prvky výdajných stojanov vrátane stojanov so samoobslužnou funkciou. Konkrétne 
požiadavky týkajúce sa výdajných stojanov sa uvádzajú v osobitnej prílohe MI-005 k tejto 
smernici. V bode 7.1 a bode 8 prílohy I sa požaduje, že meradlá by mali byť navrhnuté 
a vyhotovené tak, aby sa zabránilo zneužitiu a musia byť adekvátne chránené proti zneužitiu 
a proti riziku zmeny nameraného množstva.  

Smernica 2004/22/ES sa uplatňuje od 30. októbra 2006. Na to, aby sa meradlo patriace do 
rozsahu pôsobnosti smernice a podliehajúce zákonnej metrologickej kontrole mohlo legálne 
uviesť na trh, musí byť v súlade s jej ustanoveniami a musí na ňom byť uvedené označenie 
„CE“ a doplnkové metrologické označenie „M“, ktorými sa označuje takýto súlad. Členské 
štáty sú v rámci svojich úloh dohľadu nad trhom týkajúcich sa presadzovania smernice 
2004/22/ES povinné prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby meradlá, 
ktoré sú predmetom zákonnej metrologickej kontroly, avšak nevyhovujú príslušným 
ustanoveniam smernice, neboli uvádzané na trh a ani sa nepoužívali.   

Prechodné obdobie v dĺžke 10 rokov, ktoré sa končí 29. októbra 2016, stále umožňuje 
používať výdajné stojany vyhovujúce vnútroštátnym predpisom platným pred nadobudnutím 
účinnosti tejto smernice. Očakáva sa však, že táto situácia sa zmení po skončení prechodného 
obdobia a uvedení do prevádzky len tých výdajných stojanov, ktoré sú úplne v súlade s touto 
smernicou. To sa týka najmä samoobslužných zariadení (čerpacích staníc) bez prítomnosti 
obsluhy, keďže takéto zariadenia sa chápu ako „meradlá“ v zmysle smernice.


