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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1086/2012, którą złożył C. G. (Niemcy) w sprawie obowiązku 
posiadania alkomatu przez zagranicznych kierowców podczas jazdy we 
Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę, że alkomaty, których wymaga się od kierowców we 
Francji, nie są dostępne w Niemczech, przez co niemieccy kierowcy są narażeni na ryzyko 
grzywny podczas jazdy we Francji. Zwraca się on do Parlamentu o zadbanie, by podobne 
wymogi np. odnoszące się do zestawów pierwszej pomocy były regulowane przez prawem 
krajowym i uznawane w całej UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 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 w tej sprawie, ta ostatnia wystąpiła z 
pytaniem do władz francuskich w sprawie wymienionego tu obowiązku, zwłaszcza w 
kontekście zasady swobodnego przepływu towarów, o której m owa w art. 34-36 TFUE.

W piśmie z dnia 22 października 2012 r. władze francuskie udzieliły następującej 
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odpowiedzi:

 Powodem wprowadzenia tego środka są problemy związane z alkoholem, który jest 
główną przyczyną wypadków śmiertelnych na drogach, zwłaszcza wśród ludzi 
młodych, w związku z czym ważne jest próbowanie wszystkich metod zapobiegania 
kierowaniu pojazdami pod wpływem alkoholu.

 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. W chwili obecnej dwa przedsiębiorstwa (jedno francuskie i jedno z 
Republiki Południowej Afryki) przestrzegają norm dotyczących alkomatów 
chemicznych i posiadają certyfikat NF.

 Zgodnie z dekretem nr 2013-180 z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniającym art. R. 233-1 
kodeksu drogowego, niemożność okazania się alkomatem zgodnie z przepisami z dnia 
28 lutego 2012 r. nie będzie się wiązała z sankcjami.

 Alkomaty chemiczne, zazwyczaj sprzedawane po cenie wynoszącej 1 EUR, w czasie 
lata 2012 r. były sprzedawane po cenie wynoszącej 2 EUR, niekiedy 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 porządkowe, których nie 
obejmuje zakres dekretu z dnia 28 lutego 2012 r.

Wniosek
Komisja analizuje obecnie treść odpowiedzi władz francuskich i przekaże ją wszystkim 
skarżącym, na liście których umieszczono także składającego petycję.


