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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1086/2012, του C.G., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υποχρέωση των αλλοδαπών οδηγών να φέρουν συσκευή για αλκοτέστ όταν 
οδηγούν στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η συσκευή αλκοτέστ που υποχρεούνται να φέρουν οι οδηγοί στη 
Γαλλία δεν διατίθεται στη Γερμανία και, ως εκ τούτου, οι γερμανοί οδηγοί διατρέχουν τον 
κίνδυνο να τους επιβληθεί πρόστιμο όταν οδηγούν στη Γαλλία. Ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
διασφαλίσει ότι παρόμοιες απαιτήσεις για κιβώτια πρώτων βοηθειών κ.λπ. διέπονται από το 
εθνικό δίκαιο και αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Ο αναφέρων καταγγέλλει την υποχρέωση που επιβάλλεται στους οδηγούς αυτοκινήτων στη 
Γαλλία να διαθέτουν στα οχήματά τους μία συσκευή αλκοτέστ, πιστοποιημένη κατά το 
γαλλικό πρότυπο NF. Η εν λόγω υποχρέωση απορρέει από το διάταγμα αριθ. 2012-284 της 
28ης Φεβρουαρίου 2012 αναφορικά με την υποχρέωση των οδηγών μηχανοκίνητων χερσαίων 
οχημάτων να φέρουν συσκευή αλκοτέστ.

Κατόπιν υποβολής πολυάριθμών καταγγελιών, η Επιτροπή απήυθυνε ερώτημα στις γαλλικές 
αρχές σχετικά με την εν λόγω υποχρέωση και τη συμβατότητά της με την αρχή της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 34 έως 36 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Με υπόμνημά τους στις 22 Οκτωβρίου 2012, οι γαλλικές αρχές απάντησαν στο ερώτημα ως 
ακολούθως:

 Το διακύβευμα του εν λόγω μέτρου σχετίζεται με το πρόβλημα της υπερβολικής 
κατανάλωσης αλκοόλ από τους οδηγούς, γεγονός που συνιστά την κύρια αιτία 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους.

 Η υποχρέωση των οδηγών να διαθέτουν μία συσκευή αλκοτέστ, πέραν της 
παιδαγωγικής διάστασης, έχει ως σκοπό τη διασφάλιση ενός αυτοελέγχου των οδηγών 
με χαμηλό κόστος, δεδομένου ότι το πρόστιμο για τη μη κατοχή τέτοιας συσκευής 
είναι το χαμηλότερο δυνατό (11,00 €).

 Με εξαίρεση το γαλλικό τρόπο, δεν υφίστανται άλλα πρότυπα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την αξιοπιστία των συσκευών αλκοτέστ.  Το 
διάταγμα αριθ.02012-284 της 28ης Φεβρουαρίου 2012 ορίζει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές κατασκευής και αξιοπιστίας των συσκευών αλκοτέστ. Ως εκ τούτου 
είναι αποδεκτές μόνο οι συσκευές αλκοτέστ, οι οποίες φέρουν είτε το σήμα 
πιστοποίησης NF είτε ένα σήμα κατασκευαστή από το οποίο να προκύπτει σαφώς η 
συμμόρφωση με ένα πρότυπο πιστοποίησης που τηρεί τις δημοσιευθείσες στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας προδιαγραφές.

 Οι οδηγοί μπορούν να αποδεικνύουν την τήρηση του γαλλικού προτύπου με δύο 
τρόπους: είτε με την κατοχή μίας συσκευής αλκοτέστ η οποία φέρει το σήμα 
πιστοποίησης NF, είτε με την κατοχή μίας συσκευής αλκοτέστ η οποία φέρει σήμα, με 
το οποίο ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση του ισχύοντος προτύπου. Το 
πρότυπο πιστοποίησης NF είναι το μοναδικό μέχρι σήμερα στο είδος του που παρέχει 
διεθνώς αναγνωρισμένα εχέγγυα ποιότητας και αξιοπιστίας.

 Οι κατασκευαστές συσκευών αλκοτέστ που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη δύνανται 
να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης με βάσει το πρότυπο NF. Επί του παρόντος. δύο 
εταιρίες (μία γαλλική και μία νότιο-αφρικανική) πληρούν τις προδιαγραφές του 
προτύπου κατασκευής συσκευών αλκοτέστ και φέρουν το σήμα πιστοποίησης NF.

 Μετά από το διάταγμα αριθ. 2013-180 της 28ης Φεβρουαρίου 2013, που τροποποιεί 
το άρθρο R. 233-1 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η μη κατοχή συσκευής αλκοτέστ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 28ης Φεβρουαρίου 2012 δεν θα συνεπάγεται την 
επιβολή κύρωσης.

 Η τιμή πώλησης των συσκευών αλκοτέστ, η οποία συνήθως ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά 
συσκευή, αυξήθηκε το καλοκαίρι του 2012 σε 2 περίπου ευρώ η συσκευή, ενίοτε δε 
και περισσότερο.

 Το άρθρο 2 της απόφασης της 14ης Οκτωβρίου 2008 αναφορικά με την πιστοποίηση 
των συσκευών ανίχνευσης της ποσότητας αλκοόλης που περιέχεται στον εκπνεόμενο 
αέρα ισχύει μόνο για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα 
όργανα της τάξεως και οι οποίες δεν εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με τις συσκευές 
που αναφέρονται στο διάταγμα της 28ης Φεβρουαρίου 2012.

Συμπέρασμα
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Επί του παρόντος, η Επιτροπή αναλύει τα στοιχεία που συνθέτουν την απάντηση των 
γαλλικών αρχών και προτίθεται να κοινοποιήσει τα στοιχεία αυτά σε όλους τους 
καταγγέλλοντες, στον κατάλογο των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο αναφέρων.


