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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1086/2012 af C.G., tysk statsborger, om udenlandske bilisters 
forpligtelse til at medtage alkoholtestere, når de kører i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at de alkoholtestere, som bilister i Frankrig skal have, ikke er 
tilgængelige i Tyskland, hvorved de tyske bilister risikerer at få en bøde, hvis de ikke har 
dem, når de kører i Frankrig. Han anmoder Parlamentet om at sikre, at lignende krav for 
førstehjælpskasser osv. bør være reguleret af national lovgivning og anerkendt i hele EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Andrageren anfægter det krav, der følger af dekret nr. 2012-284 af 28. februar 2012 om førere 
af motorkøretøjers opbevaring af alkoholtest, om, at bilister, der kører i Frankrig, skal have en 
alkoholtest, der bærer det franske NF-mærke, i deres køretøjer.

Efter at have modtaget adskillige klager anmodede Kommissionen de franske myndigheder 
om at redegøre for det ovennævnte krav, navnlig i forhold til princippet om frie 
varebevægelser, jf. artikel 34-36 i TEUF.

Ved skrivelse af 22. oktober 2012 svarede de franske myndigheder følgende:
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 De udfordringer, der er baggrunden for de pågældende regler, drejer sig om 
spirituskørsel, som er den hyppigste årsag til dødsulykker i trafikken, navnlig blandt 
unge, og som det er vigtigt at forsøge alt for at komme til livs.

 Formålet med kravet om at have en alkoholtest er, ud over det pædagogiske aspekt, at 
give bilisterne mulighed for at foretage en egenkontrol til en lav pris, idet bøden er 
fastsat på det lavest mulige niveau (11,00 EUR).

 Der er ud over den franske standard ingen andre standarder på EU-plan eller 
internationalt plan angående pålideligheden af kemiske alkoholtest. Ved dekret nr. 
02012-284 af 28. februar 2012 er der fastlagt minimumskrav for 
fremstillingsprocessen og pålideligheden af alkoholtest. Man tillader således kun 
alkoholtest forsynet med et certificeringsmærke (NF), eller et mærke fra fabrikanten, 
hvorved denne erklærer, at testen er i overensstemmelse med en model, som har 
modtaget attestering af overensstemmelse med standarderne, der offentliggøres i 
Frankrigs officielle tidende.

 Der er for bilisterne to måder, hvorpå overholdelsen af de franske standarder kan 
certificeres: Enten har de en alkoholtest med NF-mærket eller også har de en 
alkoholtest, hvorpå fabrikanten har anbragt et mærke, hvorved fabrikanten erklærer, at 
testen er i overensstemmelse med standarden. NF-standarden er den eneste, der hidtil 
har kunnet identificeres, og den giver nogle internationalt anerkendte garantier for 
kvalitet og pålidelighed.

 Producenter af alkoholtest, der er etableret i en anden medlemsstat, kan anmode om en 
NF-certificering. Der er til dato to selskaber (et fransk og et sydafrikansk), der 
opfylder kravene i henhold til standarderne for kemiske alkoholtest og har NF-
certificeringsmærket.

 Efter ikrafttrædelsen af dekret nr. 2013-180 af 28. februar 2013 om ændring af artiklen 
R 233-1 i færdselsloven, vil manglende evne til at fremvise en alkoholtest i 
overensstemmelse med bestemmelserne af 28. februar 2012 ikke resultere i en bøde.

 De kemiske alkoholtest, som normalt sælges for 1 EUR pr. stk., blev i løbet af 
sommeren 2012 solgt for ca. 2 EUR pr. stk., og nogle gange endnu mere.

 Artikel 2 i dekret af 14. oktober 2008 om godkendelse af anordninger til alkoholtest 
gennem udåndingsluft gælder kun for udstyr, der udelukkende anvendes af 
ordensmagten, og som ikke er omfattet af dekretet af 28. februar 2012.

Konklusion
Kommissionen analyserer i øjeblikket de enkelte elementer i svaret fra de franske 
myndigheder og vil give meddelelse om resultatet af analysen til alle klagerne, herunder 
andrageren.


