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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0829/2012, adresată de Patrick Kiefer, de cetățenie franceză, privind 
valabilitatea standardului francez NF în comparație cu standardul european CE

1. Rezumatul petiției

Conform unei noi legi franceze, conducătorii auto sunt obligați să aibă în vehicule două kituri 
de testare Alco care să aibă certificatul de standard NF francez. Această cerință se aplică și 
conducătorilor auto străini pe drumurile franceze. Petiționarul dorește să știe dacă autoritățile 
franceze au dreptul să impună eticheta franceză în opoziție cu eticheta standardului CE 
european.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 27.3.2013

Petiționarul contestă obligația care le revine conducătorilor de autoturisme care circulă în 
Franța, astfel cum este prevăzut în Decretul nr. 284/2012 din 28 februarie 2012 privind 
deținerea unui aparat de testare a alcoolemiei de către conducătorii unui autovehicul, de a 
justifica deținerea, în autovehiculele lor, a unui etilotest, conform standardelor NF.

Sesizată de mai mulți reclamanți, Comisia a solicitat autorităților franceze informații privind 
obligația sus-menționată, în special cu privire la principiul liberei circulații a mărfurilor, astfel 
cum rezultă din articolele 34-36 din TFUE.
Prin nota din 22 octombrie 2012, autoritățile franceze au răspuns următoarele:

- Aspectele privind măsura în cauză sunt cele legate de problema alcoolului, prima cauză a 
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mortalității în traficul rutier, în special în rândul tinerilor, care trebuie combătută cât mai 
eficient posibil.

- Obligația de a dispune de un etilotest vizează, pe lângă aspectul pedagogic, permiterea unui 
autocontrol al conducătorilor auto la un preț redus, întrucât amenda este stabilită la cel mai jos 
nivel posibil (11,00 €).

- În afara standardului francez, nu există alte standarde, la nivelul UE sau la nivel 
internațional, privind fiabilitatea etilotestelor chimice. Decretul nr. 284/2012 din 
28 februarie 2012 a prevăzut un nivel minim de cerințe privind procesul de fabricare și 
fiabilitatea etilotestelor. Astfel, vor fi admise numai etilotestele care dețin o marcă de 
certificare (NF) sau o marcă a producătorului care declară conformitatea cu modelul care 
beneficiază de un certificat de conformitate cu standardele ale căror referințe sunt publicate în 
JORF.

- Respectarea standardelor franceze poate fi atestată prin două modalități posibile pentru 
conducătorul auto: are în dotare fie un etilotest care deține standardul NF, fie un etilotest pe 
care producătorul a aplicat o marcă care declară conformitatea sa cu standardul. Standardul 
NF este singurul identificat în prezent și oferă garanții privind calitatea și fiabilitatea 
recunoscute la nivel internațional.

- Producătorii de etiloteste stabiliți în alt stat membru pot solicita o certificare NF. În prezent, 
două societăți (una franceză, cealaltă sud-africană) respectă cerințele standardelor privind 
etilotestele chimice și dețin marca de certificare NF.

- Neprezentarea unui etilotest, conform dispozițiilor Decretului din 28 februarie 2012, nu va 
da curs unei sancțiuni decât începând din 1 martie  2013, data de 1 noiembrie 2012 luată în 
considerare anterior fiind reportată pentru a ține cont de dificultățile de aprovizionare.

- Etilotestele chimice, comercializate în general cu 1 euro bucata, au fost comercializate, în 
cursul verii 2012, cu aproximativ 2 euro bucata, câteodată chiar mai mult.

- Articolul 2 din Decretul din 14 octombrie 2008 privind omologarea aparatelor de testare a 
alcoolemiei în aerul expirat nu se aplică decât echipamentelor utilizate de forțele de ordine 
care nu intră în domeniul de aplicare al echipamentelor vizate de Decretul din 
28 februarie 2012.

În acest stadiu, Comisia analizează elementele de răspuns ale autorităților franceze și le va 
comunica tuturor reclamanților în lista în care a fost inclus petiționarul.


