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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0829/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Patrick 
Kiefer, par Francijas NF standartu salīdzinājumā ar Eiropas CE standartu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar jauno Francijas tiesību aktu autovadītājiem savos transportlīdzekļos pastāvīgi 
jāglabā divi alkometri, kas marķēti ar NF standarta zīmi. Tas attiecas arī uz ārvalstu 
autovadītājiem, kuri izmanto Francijas ceļus. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt, vai 
Francijas iestādes ir tiesīgas pieprasīt Francijas zīmes, nevis Eiropas standarta CE zīmes 
lietošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd autovadītāju — Francijas satiksmes dalībnieku —pienākumu, 
kas izriet no 2012. gada 28. februāra Dekrēta Nr. 2012-284 par sauszemes mehāniskā 
transportlīdzekļa autovadītāja pienākumu transportlīdzeklī glabāt etilometru, lai 
autovadītājiem pamatotu NF standartam atbilstīga etilometra glabāšanu  savos 
transportlīdzekļos.

Saņēmusi sūdzības no vairākām personām, Komisija iztaujāja Francijas iestādes par iepriekš 
minēto pienākumu, jo īpaši saistībā ar preču brīvas aprites principu, kas izriet no LESD 34.–
36. panta.
2012. gada 22. oktobra paziņojumā Francijas iestādes atbildēja šādi:
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- Jautājumi, kas izriet no attiecīgā tiesību akta, ir saistīti ar alkohola lietošanas problēmu —
visizplatītāko nāvējošu satiksmes negadījumu cēloni, jo īpaši jauniešu vidū —, pret kuru 
jāizmēģina visi līdzekļi.

- Ar pienākumu glabāt etilometru paredzēts — papildus izglītojošam aspektam — ļaut 
transportlīdzekļu vadītājiem pārbaudīt sevi, nemaksājot dārgi, jo noteiktais naudas sods par 
pienākuma nepildīšanu ir, cik vien iespējams, mazs (EUR 11).

- Bez Francijas standarta ne ES, ne starptautiskā līmenī nav citu standartu attiecībā uz ķīmisko 
etilometru precizitāti. 2012. gada 28. februāra Dekrētā Nr. 02012-284 ir saglabāts obligātais 
prasību līmenis attiecībā uz etilometru ražošanu un precizitāti. Tādējādi tiek pieņemti 
etilometri, uz kuriem ir sertifikācijas zīme (NF) vai tāda ražotāja marķējums, kas atzīst 
atbilstību modelim, kuram piešķirts apliecinājums par atbilstību Francijas Republikas 
Oficiālajā Vēstnesī publicētiem standartiem.

- Francijas standartu ievērošanu transportlīdzekļa vadītājs var apliecināt divējādi: vai nu tā 
rīcībā ir etilometrs ar NF zīmi, vai arī tā rīcībā ir etilometrs, kam piestiprināts marķējums ar 
norādi, ka attiecīgais etilometrs atzīts par atbilstošu standartam. Joprojām vienīgais atzītais ir 
NF standarts, un tas nodrošina starptautiskā līmenī atzītas kvalitātes un precizitātes garantijas.

- Citā dalībvalstī dibināti etilometru ražotāji var pieprasīt NF sertifikātu. Šobrīd ir divi 
uzņēmumi (viens Francijas, otrs Dienvidāfrikas), kuri ievēro ķīmisko etilometru standartu 
prasības un kuriem ir NF sertifikācijas zīme.

- Etilometra neuzrādīšana atbilstīgi 2012. gada 28. februāra noteikumiem nav sodāma līdz 
2013. gada 1. martam. 2013. gada 1. marts ir diena, kas paredzēta 2012. gada 1. novembra 
vietā. Šī diena tika pārcelta, ņemot vērtā grūtības etilometru piegādē.

- Ķīmiskie etilometri, kurus parasti pārdod par EUR 1 gabalā, 2012. gada vasarā tika pārdoti 
aptuveni par EUR 2 gabalā, reizēm pat dārgāk.

- 2. pants 2008. gada 14. oktobra Rīkojumā par tādu mērierīču apstiprināšanu, ar kurām mēra 
alkohola saturu izelpā, attiecas vienīgi uz aprīkojumu, ko izmanto tikai tiesībsargājošās 
iestādes, kuras izriet no 2012. gada 28. februāra dekrētā paredzētās aprīkojuma izmantošanas 
jomas.

Šajā posmā Komisija analizē Francijas iestāžu atbildē minēto, un tā nosūtīs paziņojumu par 
šīm iestādēm visiem sūdzību iesniedzējiem, kuru sarakstā iekļauts arī lūgumraksta 
iesniedzējs.


