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1. A petíció összefoglalása

Egy új francia jogszabály értelmében a járművezetők két francia NF (=norme française, azaz 
francia standard) szabványigazolással ellátott alkoholtesztkészletet kötelesek a járművükben 
tartani. Ez a francia utakon közlekedő külföldi járművezetőkre is alkalmazandó. A petíció 
benyújtójában felmerül a kérdés, hogy a francia hatóságok vajon jogosultak-e az európai CE 
szabványcímkével szemben egy francia címke alkalmazását előírni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A petíció benyújtója a Franciaországban közlekedő járművezetőkre háruló azon kötelességet 
vonja kétségbe, hogy a szárazföldön közlekedő motoros járművek vezetői által maguknál 
tartandó alkoholtesztről szóló 2012. február 28-i 2012-284. sz. rendelet alapján a 
járművezetőknek igazolniuk kell, hogy járművükben az NF szabványoknak megfelelő 
alkoholtesztet tartanak.

Miután e tárgyban több panasz is érkezett, a Bizottság érdeklődött az említett kötelezettségről 
a francia hatóságoknál, különösen az áruk szabad mozgásának elvére való tekintettel, ahogyan 
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ez utóbbit az EUMSZ 34–36. cikke előírja.
2012. október 22-i jegyzékükben a francia hatóságok az alábbiakat válaszolták: 

- A szóban forgó intézkedés tétje az alkoholfogyasztás, az országúti halálos balesetek első 
számú oka különösen a fiatalok körében – ez olyan probléma, amely ellen mindent be kell 
vetni.

- Pedagógiai vetülete mellett az alkoholteszt felmutatására vonatkozó kötelezettség azt a célt 
szándékszik elérni, hogy a járművezetők alacsony költség mellett gyakorolhassanak 
önellenőrzést, minthogy a büntetés összege a lehető legalacsonyabb szinten, 11,00 euróban 
van megállapítva.

- A francia szabványon kívül nem létezik más, akár uniós, akár nemzetközi szinten 
megállapított szabvány a vegyi alkoholtesztek megbízhatóságára nézve. A 2012. február 28-i 
2012-284. sz. rendelet minimális elvárási szintet ír elő az alkoholtesztek előállítási folyamata 
és megbízhatósága tekintetében. Tehát csak az olyan alkoholtesztek fogadhatók el, amelyek 
(NF) tanúsítási jellel vannak ellátva, vagy amelyeken a gyártó jelzi, hogy megfelelnek a 
JORF-ben (a Francia Köztársaság Hivatalos Közlönyében) közölt hivatkozású szabványoknak 
megfelelő modelleknek.

- A francia szabványoknak való megfelelést a járművezető kétféleképpen igazolhatja: vagy az 
NF szabványigazolással ellátott alkoholteszt birtokában van, vagy olyan alkoholteszt 
birtokában, amelyen ennek gyártója feltüntette a szabványnak való megfelelés jelzését.  
Ezidáig az NF szabvány az egyetlen ilyen, és nemzetközi szinten elismert minőségről és 
megbízhatóságról tanúskodik. 

- Azon alkoholtesztgyártók, amelyeknek más tagállamban van a székhelye, kérhetik az NF-
tanúsítást. Mostanáig két társaság (egy francia és egy dél-afrikai) felel meg a vegyi 
alkoholtesztekre vonatkozó előírásoknak, illetve rendelkezik NF-tanúsítási jellel.

- A 2012. február 28-i rendelkezések értelmében az alkoholteszt felmutatásának elmulasztása 
csak 2013. március 1-jétől büntetendő, ugyanis a korábban 2012. november 1-jére kitűzött 
határidőt ellátási nehézségek miatt el kellett halasztani. 

- Az általában darabonként 1 euróért forgalmazott vegyi alkoholtesztek 2012 nyarán 
körülbelül 2 eurós áron, néha még drágábban kerültek kereskedelmi forgalomba.

- A kilélegzett levegő alkoholtartalmát mérő készülékek típusjóváhagyásáról szóló 2008. 
október 14-i miniszteri rendelet 2. cikke csak a kizárólag a rendfenntartó szervek által 
használt – a 2012. február 28-i rendelet hatálya alá besorolt anyagok közé nem tartozó –
eszközökre alkalmazandó. 

Jelenleg a Bizottság elemzi a francia hatóságok válaszát, amelyet valamennyi panasztevőnek 
– köztük a petíció benyújtójának is – eljuttat.


