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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1086/2012, ktorú predkladá C. G., nemecký štátny príslušník, 
o povinnosti zahraničných vodičov mať pri jazde vo Francúzsku 
alkoholtester

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že alkoholtestery, ktoré povinne musia mať vodiči vo 
Francúzsku, nie sú k dispozícii v Nemecku, a preto sú nemeckí vodiči vystavení hrozbe 
pokuty, ak takýto alkoholtester pri jazde vo Francúzsku nemajú. Predkladateľ petície žiada 
Parlament, aby zabezpečil, že podobné povinnosti, napríklad pokiaľ ide o lekárničku, sa budú 
radiť vnútroštátnymi právnymi predpismi a uznávať v rámci EÚ. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Predkladateľ petície spochybňuje povinnosť vodičov, ktorí jazdia vo Francúzsku, tak ako 
vyplýva z dekrétu č. 2012-284 z 28. februára 2012 o povinnosti vodiča motorového vozidla 
vlastniť alkoholtester, dokladať vlastníctvo alkoholtestera zodpovedajúceho normám NF vo 
svojich vozidlách.

Komisia po upozornení viacerých navrhovateľov požiadala francúzske orgány o vysvetlenie 
k spomenutej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zásadou voľného pohybu tovaru, ktorá 
vyplýva z článkov 34 až 36 ZFEÚ.

Francúzske orgány odpovedali oznámením z 22. októbra 2012:
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 Ciele spojené s predmetným opatrením sa vzťahujú na problematiku alkoholu, ako 
najčastejšiu príčinu úmrtí na cestách, najmä medzi mladými, pri ktorej je potrebné 
vyskúšať všetky možnosti.

 Cieľom povinného držania alkoholtestera, okrem výchovného aspektu, je možnosť 
lacnej samokontroly vodičov, pretože pokuta bola stanovená na najnižšiu možnú 
úroveň (11,00 EUR).

 Okrem francúzskej normy neexistujú žiadne normy na úrovni EÚ a ani na 
medzinárodnej úrovni, ktoré by sa týkali spoľahlivosti chemických alkoholtesterov. 
Dekrétom č. 02012-284 z 28. februára 2012 sa prijala minimálna úroveň požiadaviek 
v oblasti výrobného procesu a spoľahlivosti alkoholtesterov. Uznávajú sa preto len 
alkoholtestery s certifikačnou značkou (NF) alebo označením výrobcu, ktoré 
preukazuje zhodu výrobku s modelom nesúcim osvedčenie o zhode s normami, 
na ktoré sú uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Francúzskej republiky.

 Vodič môže dodržiavanie francúzskych noriem doložiť dvomi spôsobmi: buď má 
alkoholtester so značkou NF, alebo alkoholtester, na ktorý výrobca umiestnil 
označenie preukazujúce jeho zhodu s normou. V súčasnosti je identifikovaná iba 
norma NF, ktorá je zárukou medzinárodne uznávanej kvality a spoľahlivosti. 

 Výrobcovia alkoholtesterov so sídlom v inom členskom štáte môžu požiadať 
o certifikáciu NF. K dnešnému dňu iba dve firmy (jedna francúzska a druhá 
juhoafrická) spĺňajú požiadavky noriem týkajúcich sa chemických alkoholtesterov 
a majú certifikačnú značku NF. 

 V nadväznosti na dekrét č. 2013-180 z 28. februára 2013, ktorým sa mení článok 
R. 233-1 zákona o cestnej premávke, sa za nepredloženie alkoholtestera podľa 
ustanovení z 28. februára 2012 neudeľuje sankcia.

 Chemické alkoholtestery zvyčajne predávané za 1 euro za kus sa počas leta 2012 
predávali za približne 2 eurá a niekedy aj za viac. 

 Článok 2 výnosu zo 14. októbra 2008 o typovom schvaľovaní prístrojov na testovanie
obsahu alkoholu vo vydychovanom vzduchu sa vzťahuje iba na zariadenia používané
výhradne poriadkovými silami, ktoré presahujú rozsah pôsobnosti zariadení podľa 
dekrétu z 28. februára 2012.

Záver
Komisia v tejto fáze analyzuje prvky odpovede francúzskych orgánov a následne ich oznámi 
všetkým navrhovateľom, do zoznamu ktorých bol zaradený aj predkladateľ petície.


