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Suġġett: Petizzjoni 0829/2012, imressqa minn Patrick Kiefer, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar il-validità tal-istandard Franċiż NF minflok l-istandard 
Ewropew CE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont liġi ġdida Franċiża, ix-xufiera huma obbligati li jkollhom żewġ kitts għat-testijiet tal-
alkoħol fil-vetturi tagħhom biċ-ċertifikat tal-istandard Franċiż NF. Dan japplika wkoll għal 
xufiera barranin li jsuqu fit-toroq Franċiżi. Il-petizzjonant jistaqsi jekk l-awtoritajiet Franċiżi 
humiex intitolati jimponu t-tikketta Franċiża minflok it-tikketta standard CE Ewropea.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonant jikkontesta l-obbligu għax-xufiera tal-vetturi li jsuqu fi Franza, stabbilit mid-
Digriet Nru 2012-284 tat-28 ta’ Frar 2012 dwar il-pussess ta’ kitt għat-test tal-alkoħol mix-
xufier ta’ vettura tal-art bil-mutur, sabiex ix-xufiera jiġġustifikaw il-pusses, fil-vetturi 
tagħhom, ta’ kitt għat-test tal-akoħol konformi mal-istandards NF.

Wara li rċeviet diversi petizzjonijiet dwar din il-kwistjoni, il-Kummissjoni talbet 
informazzjoni lill-awtoritajiet Franċiżi dwar l-obbligu msemmi hawn fuq b’mod partikolari 
fir-rigward tal-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanziji stabbilit mill-Artikoli 34 sa 36 tat-
TFUE.
B’ittra tat-22 ta’ Ottubru 2012, l-awtoritajiet Franċiżi wieġbu b’dan li ġej:
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- L-isfidi marbuta mal-miżuri inkwistjoni jikkonċernaw il-problema tal-alkoħol, ir-raġuni 
prinċipali tal-imwiet fit-toroq, b’mod speċjali fost iż-żgħażagħ u huwa importanti li jsir dak 
kollu possibbli biex din tiġi indirizzata.

- L-obbligu li wieħed ikollu kitt għat-test tal-alkoħol jipprevedi, minbarra l-aspett informattiv, 
l-awtokontroll tax-xufiera għal prezz baxx, peress li l-prezz ġie stabbilit f’livell baxx kemm 
jista’ jkun (€11.00).

- Minbarra l-istandard Franċiż, ma jeżistux standards oħra, la fil-livell Ewropew u lanqas fil-
livell internazzjonali, li jindirizzaw l-affidabbiltà tal-kimika tal-kitts għat-testijiet tal-alkoħol. 
Id-Digriet Nru 02012-284 tat-28 ta’ Frar 2012 żamm livell ta' rekwiżiti minimi fuq il-proċess 
tal-manifattura u l-affidabbiltà tal-kitts għat-testijiet tal-alkoħol. Għaldaqstant, jiġu permessi 
biss il-kitts għat-testijiet tal-alkoħol li jkollhom il-marka taċ-ċertifikazzjoni (NF) jew marka 
ta’ manifattur li tiddikjara l-konformità tiegħu ma’ mudell li jkollu ċertifikazzjoni ta’ 
konformità mal-istandards li r-referenzi tagħhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tar-
Repubblika Franċiża.

-  Ix-xufier jista’ jkun konformi mal-istandards Franċiżi b’żewġ modi: jew billi jkollu kitt 
għat-test tal-alkoħol bil-marka NF, jew jekk ikollu kitt għat-test tal-alkoħol li fuqu l-
manifattur ikun poġġa marka li tiddikjara l-konformità tiegħu mal-istandard. L-istandard NF 
bħalissa huwa l-unika wieħed aċċettat u joffri garanziji ta’ kwalità u affidabbiltà rikonoxxuti 
fil-livell internazzjonali.

-  Il-manifatturi tal-kitts għat-testijiet tal-alkoħol stabbiliti fi Stat Membru ieħor jistgħu jitolbu 
ċertifikazzjoni NF. S’issa, żewġ kumpaniji (waħda Franċiża u oħra Sud Afrikana) jirrispettaw 
ir-rekwiżiti tal-istandards għall-kitts kimiċi għat-testijiet tal-alkoħol u għandhom il-marka ta’ 
ċertifikazzjoni NF.

– In-nuqqas ta’ kitt għat-test tal-alkoħol, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tat-
28 ta’ Frar 2012 mhux se jiġi sanzjonant qabel l-1 ta’ Marzu 2013, fejn id-data preċedenti tal-
1 ta’ Novembru 2012 ġiet posposta biex tqis id-diffikultajiet ta’ provvista.

- Il-kitts kimiċi għat-testijiet tal-alkoħol, li s-soltu jinbiegħu għal euro-il kitt, matul is-sajf tal-
2012, kienu jinbiegħu għal 2 euro-il kitt, u xi drabi għal aktar.

- L-Artikolu 2 tad-Digriet tal-14 ta’ Ottubru 2008 dwar l-approvazzjoni tal-apparati li 
jintraċċaw il-konsum alkoħoliku permezz tan-nifs japplika biss għall-kitts użati mill-pulizija li 
ma jkunux f’konformità ma’ kitts previsti fid-Digriet tat-28 ta’ Frar 2012.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni qed tanalizza l-elementi tar-risposta tal-awtoritajiet Franċiżi u 
se tikkomunika r-riżultati tagħha lil dawk kollha li lmentaw, lista li fiha żdied ukoll il-
petizzjonant.


