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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0829/2012, którą złożył Patrick Kiefer (Francja) w sprawie ważności 
francuskiej normy NF w stosunku do europejskiej normy CE

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z nowym prawem francuskim kierowcy muszą posiadać w swoich pojazdach dwa 
alkomaty, które posiadają świadectwo zgodności z francuską normą NF. Dotyczy to także 
kierowców-cudzoziemców poruszających się po francuskich drogach. Składający petycję 
zastanawia się, czy władze francuskie mają prawo narzucać oznakowanie francuskie zamiast 
europejskiego oznakowania normy CE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję kwestionuje nałożony na kierowców poruszających się po drogach 
francuskich obowiązek – na mocy dekretu nr 2012-284 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
posiadania przez kierowcę pojazdu silnikowego alkomatu – posiadania w swoich pojazdach 
alkomatu zgodnego z normami NF.

Ponieważ wielu skarżących się zwróciło się do Komisji, ta ostatnia wystąpiła z pytaniem do 
władz francuskich w sprawie przedmiotowego obowiązku, zwłaszcza w kontekście zasady 
swobodnego przepływu towarów, o której mowa w art. 34-36 TFUE.
Pismem z dnia 22 października 2012 r. władze francuskie udzieliły następującej odpowiedzi:

– Powodem wprowadzenia tego środka są problemy związane z alkoholem, który jest 
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pierwszą przyczyną wypadków śmiertelnych na drogach, zwłaszcza wśród ludzi młodych, w 
związku z czym ważne jest próbowanie wszystkich metod zapobiegania.

– Obowiązek posiadania alkomatu ma na celu – poza aspektem pedagogicznym –
umożliwienie kierowcom samokontroli po niewielkiej cenie, ponieważ mandat opiewa na 
najniższą możliwą kwotę (11,00 EUR).

– Poza normą francuską nie istnieją żadne inne – ani unijne, ani międzynarodowe – normy 
dotyczące niezawodności testów chemicznych. W dekrecie nr 2012-284 z dnia 28 lutego 2012 
r. przyjęto minimalne wymogi dotyczące procesu produkcji i niezawodności alkomatów. W 
związku z tym dopuszczalne będą jedynie alkomaty posiadające certyfikat NF lub 
oznakowanie producenta poświadczające jego zgodność z modelem posiadającym certyfikat 
zgodności z normami, których numery referencyjne są opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Republiki Francuskiej.

– Kierowca może udowodnić przestrzeganie norm francuskich na dwa sposoby: albo 
posiadając alkomat opatrzony znakiem NF, albo też alkomat, na którym producent umieścił 
oznakowanie zaświadczające o zgodności z tą normą. Norma NF jest obecnie jedyną 
istniejącą i oferuje międzynarodowo uznane gwarancje jakości i niezawodności.

– Producenci prowadzący działalność w innym państwie członkowskim mogą wystąpić o 
certyfikację NF. Do dziś dwa przedsiębiorstwa (jedno francuskie i jedno z Republiki 
Południowej Afryki) przestrzegają norm dotyczących alkomatów chemicznych i posiadają 
certyfikat NF.

– Brak alkomatu w pojeździe – zgodnie z przepisami z dnia 28 lutego 2012 r. – będzie karany 
mandatem dopiero od 1 marca 2013 r., gdyż pierwotnie przyjęty termin 1 lutego 2012 r. został 
przedłużony z powodu trudności z zaopatrzeniem.

– Alkomaty chemiczne, zazwyczaj sprzedawane po cenie wynoszącej 1 EUR, w czasie lata 
2012 r. były sprzedawane po cenie wynoszącej 2 EUR czy nawet wyższej.

– Art. 2 uchwały z dnia 14 października 2008 r. w sprawie homologacji urządzeń do 
wykrywania obecności alkoholu przez badanie wydychanego powietrza ma zastosowanie 
jedynie do urządzeń stosowanych przez siły porządku publicznego, których nie obejmuje 
zakres dekretu a dnia 28 lutego 2012 r.

Na tym etapie Komisja analizuje treść odpowiedzi władz francuskich i przekaże ją wszystkim 
skarżącym, na listę których został włączony także składający petycję. 


