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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1086/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais C. G., par 
ārvalstu autovadītāju pienākumu ņemt līdzi alkometrus, braucot pa 
Francijas teritoriju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka alkometri, kas ir nepieciešami autovadītājiem Francijā, 
nav pieejami Vācijā, tādējādi Vācijas autovadītāji tiek pakļauti soda uzlikšanas riskam, ja viņi 
brauc Francijā bez tiem. Viņš lūdz Parlamentu nodrošināt, lai līdzīgus noteikumus, piemēram, 
par pirmās palīdzības aptieciņām, reglamentētu valstu tiesību akti un tie tiktu atzīti visā ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd autobraucējiem, kas ir Francijas satiksmes dalībnieki, 
noteikto prasību, kura paredzēta 2012. gada 28. februāra Dekrētā Nr. 2012-284 par sauszemes 
mehānisko transportlīdzekļu vadītāju alkometru glabāšanu, apliecināt, ka tie transportlīdzeklī 
glabā NF standartiem atbilstošu alkometru.

Tā kā Komisija ir saņēmusi vairākas sūdzības, tā ir vērsusies pie Francijas iestādēm ar 
jautājumu par iepriekš minēto prasību, jo īpaši attiecībā uz preču brīvas aprites principu, kas 
noteikts LESD 34.–36. pantā.

Francijas iestādes 2012. gada 22. oktobra notā sniedza turpmāk izklāstītās atbildes.



PE513.213v01-00 2/2 CM\939038LV.doc

LV

 Attiecīgais pasākums ir saistīts ar problēmām attiecībā uz alkoholu — tas ir galvenais 
nāves cēlonis uz ceļiem, jo īpaši jauniešu vidū, tāpēc ir būtiski izmēģināt visus 
risinājumus.

 Prasības par alkometra glabāšanu mērķis, izņemot pedagoģisko aspektu, ir panākt, ka 
ar mazākām izmaksām var veikt autovadītāju pārbaudi, turklāt sods ir noteikts 
mazākais iespējamais (EUR 11,00).

 Bez Francijas standarta nav citu standartu ne ES līmenī, ne starptautiskā līmenī, kas 
noteiktu ķīmisko alkometru ticamību. 2012. gada 28. februāra Dekrētā Nr. 02012-284 
paredzētas obligātās prasības attiecībā uz alkometru ražošanu un ticamību. Tādējādi 
tiek atzīti tikai tādi alkometri, kam ir piešķirts sertifikācijas marķējums (NF) vai 
ražotāja marķējums, kurš apliecina tā atbilstību konkrētam modelim, kas ir atzīts par 
atbilstošu standartiem, uz kuriem atsauces publicētas JORF (Francijas Republikas 
oficiālais vēstnesis).

 Autovadītājam ir divi iespējamie veidi, kā nodrošināt atbilstību Francijas 
standartiem ― vai nu viņam ir alkometrs, kam piešķirts NF marķējums, vai arī viņam 
ir alkometrs, uz kura ražotājs ir izvietojis marķējumu, kas apliecina atbilstību 
standartam. NF standarts ir vienīgais līdz šim zināmais standarts, un tas nodrošina 
starptautiski atzītas kvalitātes un ticamības garantiju.

 Citas dalībvalsts alkometru ražotāji var pieprasīt NF sertifikāciju. Līdz šim divi 
uzņēmumi (viens Francijas un otrs Dienvidāfrikas) atbilst ķīmisko alkometru 
ražošanas standartiem un tiem ir piešķirts NF sertifikācijas marķējums.

 Saskaņā ar 2013. gada 28. februāra Dekrētu Nr. 2013-180, ar ko groza Ceļu satiksmes 
noteikumu R. 233-1. pantu, ja autovadītājs nevar uzrādīt alkometru, kas atbilst 
2012. gada 28. februāra noteikumiem, viņam netiek piemērots sods.

 Ķīmiskos alkometrus iepriekš varēja nopirkt par EUR 1 gabalā, bet 2012. gada vasarā 
tos tirgoja par EUR 2 gabalā vai dažviet pat dārgāk.

 2008. gada 14. oktobra Rīkojuma par mērierīču alkohola koncentrācijas noteikšanai 
izelpotajā gaisā apstiprināšanu 2. panta noteikumi netiek piemēroti materiāliem, ko 
izmanto tikai kārtības sargi un kas ietilpst 2012. gada 28. februāra dekrētā ietvertajā 
materiālu kopumā.

Secinājums
Šajā posmā Komisija analizē Francijas iestāžu sniegtās atbildes un nosūtīs tām visu sūdzību 
iesniedzēju sarakstu, kurā ir iekļauts arī lūgumraksta iesniedzējs.


