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Tema: Peticija Nr. 0829/2012 dėl Prancūzijos standarto (NF) vietoj Europos 
standarto (CE) galiojimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Patrick Kiefer

1. Peticijos santrauka

Pagal naują Prancūzijos įstatymą transporto priemonėse, kurioms suteiktas standarto NF 
sertifikatas, vairuotojai turi vežiotis du alkoholio matuoklius. Tai taip pat taikoma Prancūzijos 
keliais važiuojantiems užsienio vairuotojams. Peticijos pateikėjas norėtų sužinoti, ar 
Prancūzijos institucijoms suteikiama teisė taikyti prancūzišką ženklą vietoj Europos standarto 
CE ženklo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėjas nesutinka su reikalavimu, pagal kurį, kaip nustatyta 2012 m. vasario 
28 d. Dekrete Nr. 2012-284 dėl reikalavimo antžeminės variklinės transporto priemonės 
vairuotojui turėti alkoholio matuoklį, automobilių vairuotojai Prancūzijoje privalo įrodyti, kad 
savo automobilyje turi alkoholio matuoklį, atitinkantį NF standartą.

Kadangi į Komisiją atsiųsta daug skundų, ji kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas dėl šio 
reikalavimo, ypač dėl SESV 34–36 straipsniuose nustatyto laivo prekių judėjimo principo 
laikymosi.
2012 m. spalio 22 d. raštu Prancūzijos valdžios institucijos pateikė šiuos atsakymus:

– Minima priemonė taikoma kovojant su problema, susijusia su alkoholiu, nes tai yra 
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dažniausia žūties kelyje priežastis, ypač tarp jaunimo, todėl kovojant su šia problema verta 
viską išbandyti.

– Reikalavimas turėti alkoholio matuoklį ne tik apima pedagoginį aspektą, bet ir suteikia 
galimybę vairuotojams nedidelėmis išlaidomis save kontroliuoti, nes nustatyta mažiausia 
įmanoma bauda (11 EUR).

– Be Prancūzijos standarto ES mastu ir tarptautiniu mastu daugiau nėra standartų, susijusių su 
alkoholio matuoklių patikimumu. 2012 m. vasario 28 d. Dekrete Nr. 02012-284 nustatyta 
mažiausia galima gamybos proceso ir alkoholio matuoklių patikimumo riba. Taigi leidžiama 
naudoti tik alkoholio matuoklius, patvirtintus NF sertifikato ženklu ar matuoklius, kuriuos 
gamintojas pažymėjo kaip atitinkančius modelį, kuris yra patvirtintas pagal standartus, kurių 
nuorodos paskelbtos Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

– Tai, kad vairuotojas laikosi Prancūzijos standarto, gali būti įrodoma dviem būdais: arba jis 
turi turėti alkoholio matuoklį, pažymėtą NF standarto ženklu, arba alkoholio matuoklį, kurį 
gamintojas pažymėjo kaip atitinkantį standartą. NF standartas yra vienintelis, pripažįstamas 
tarptautiniu mastu ir užtikrinantis kokybę.

– Alkoholio matuoklių gamintojai iš kitų valstybių narių gali pateikti prašymą dėl NF 
standarto sertifikato suteikimo. Šiuo metu dvi įmonės (viena – iš Prancūzijos, kita – iš Pietų 
Afrikos regiono) atitinka cheminių alkoholio matuoklių standartų reikalavimus ir turi NF 
standarto sertifikatus.

– Jeigu vairuotojas neturi alkoholio matuoklio, pagal 2012 m. vasario 28 d. Dekreto nuostatas 
jis yra baudžiamas tik nuo 2013 m. kovo 1 d. – anksčiau buvo nustatyta 2012 m. lapkričio 
1 d., tačiau ši data pavėlinta atsižvelgiant į tiekimo sunkumus.

– Cheminiai alkoholio matuokliai, paprastai kainuojantys 1 EUR, 2012 m. vasarą buvo 
pardavinėjami už 2 EUR ar dar brangiau.

– 2008 m. spalio 14 d. sprendimo 2 straipsnis dėl alkoholio matuoklių, kuriuos naudojant 
vairuotojas turi pūsti orą į aparatą, patvirtinimo taikomas tik įrangai, kurią naudoja tik 
teisėsaugos institucijos, ir kuri nepatenka į 2012 m. vasario 28 d. Dekreto taikymo sritį.

Šiuo metu Komisija nagrinėja Prancūzijos valdžios institucijų pateiktus atsakymus ir rengiasi 
juos perduoti visiems skundų autoriams, taip pat ir peticijos pateikėjui.“


