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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0829/2012, внесена от Patrick Kiefer, с френско гражданство, 
относно валидността на френския стандарт „NF” спрямо европейския „CE”

1. Резюме на петицията

Съобразно нов френски закон, автомобилистите са задължени да носят два комплекта 
за извършване на тест за употреба на алкохол в превозните им средства с 
удостоверение за френски стандарт NF. Това се отнася и за чуждестранни 
автомобилисти, които използват френските пътища. Вносителят на петицията се пита 
дели френските органи имат право да налагат френското обозначение вместо 
европейското „CE”.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителят оспорва изискването за шофьорите, които се движат по пътищата във 
Франция, въведено с Постановление № 2012-284 от 28 февруари 2012 г относно 
притежаване на тест за употреба на алкохол от водача на моторно превозно средство, 
според което водачите трябва да притежават в своите автомобили дрегер, отговарящ на 
стандарта „NF“.

След като беше информирана от много жалбоподатели, Комисията се обърна към 
френските органи във връзка с гореспоменатото изискване, по-конкретно по отношение 
на принципа на свободното движение на стоки, така както се предвижда от членове от 
34 до 36 от ДФЕС.
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С писмо от 22 октомври 2012 г. френските органи отговориха, както следва:

- Въпросната мярка е свързана с рисковете от консумацията на алкохол — водеща 
причина за смъртните случаи по пътищата, особено сред младите хора, и срещу който е 
важно да се опита всичко.

- Задължението за притежание на дрегер има за цел, в допълнение към образователния 
аспект, да даде възможност за самоконтрол на водача на достъпна цена, тъй като 
глобата за неговото нарушение е възможно най-ниска (11,00 евро).

- Освен френския стандарт на равнище ЕС и на международно равнище няма други 
стандарти относно надеждността на химическите дрегери. В Постановление № 02012-
284 от 28 февруари 2012 г. се съдържат минималните изисквания относно 
производствения процес и надеждността на дрегерите. Затова се допускат само дрегери, 
обозначени със сертификат (NF) или маркировка на производителя, която посочва 
съответствие с образеца, получил сертификат за съответствие на стандартите, чиито 
данни са публикувани във френския Държавен вестник.

- Водачът може да спази френските стандарти по два възможни начина: или като 
разполага с дрегер, обозначен с „NF“, или с дрегер, върху който производителят е 
поставил етикет с надпис за съответствие на стандарта. Стандартът „NF“ е до момента 
единственият определен стандарт, който дава гаранции за качество и надеждност, 
признати на международно равнище.

- Производителите на дрегери, установени в друга държава членка, могат да поискат 
сертифициране по „NF“. Към днешна дата, две дружества (едно френско и едно 
южноафриканско) отговарят на изискванията на стандартите за химически дрегери и 
имат сертификат „NF“.

- Липсата на дрегер в съответствие с разпоредбите от 28 февруари 2012 г. няма да води 
до санкция до 1 март 2013 г. — вече приетият срок до 1 ноември 2012 г. беше удължен 
с оглед отразяване на трудностите в предлагането.

- Химическите дрегери, които обикновено се продават за 1 евро, през лятото на 2012 г. 
се продаваха на цена от около 2 евро, а понякога и повече.

- Член 2 от Постановлението от 14 октомври 2008 г. за одобрение на устройствата за 
разкриване на алкохол в кръвта в издишвания въздух се прилага единствено за 
оборудване, използвано от органите на реда, което е различно от устройствата, 
обхванати с постановлението от 28 февруари 2012 г.

На този етап Комисията анализира отговора на френските органи и ще го изпрати до 
всички жалбоподатели, сред които е включен и вносителят петицията.


