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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0710/2008, внесена от г-н Питър Даунс, с ирландско 
гражданство, относно стандартите за безопасност за каските за ездачи

Петиция 0326/2013, внесена от Улф Олсон, с шведско гражданство, 
относно безопасността на каските за езда 

1. Резюме на петиция 0710/2008 

Вносителят на петицията твърди, че стандарт EN 1384 за каски за ездачи не отговаря на 
изискванията за безопасност, определени в Директива 89/686/ЕИО относно сближаване 
на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства 
(ЛПС). (Директива за ЛПС). Вносителят на петицията обяснява, че е предприел 
постъпки по въпроса, след като синът му е получил сериозно нараняване, и припомня, 
че в резултат на първата петиция, подадена до Европейския парламент (1030/96) през 
1996 г., е бил въведен нов стандарт за безопасност EN 14572. Според вносителя на 
петицията към настоящия момент производителите не са успели да произведат каски, 
съответстващи на новия стандарт за безопасност и това е невъзможно при 
съществуващите технологии. Вносителят на петицията отправя искане към 
Европейския парламент да призове компетентните органи да предприемат 
необходимите мерки за коригиране на това положение.

Резюме на петиция 0326/2013 

Вносителят на петицията оспорва безопасността на каските за езда EN 1384 (каска за 
конна езда) които, според него, не съответстват на действащата директива за 
безопасност на продуктите.
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2. Допустимост

Петиция 0710/2008 е обявена за допустима на 22 октомври 2008 г. 
Петиция 0326/2013 е обявена за допустима на 8 ноември 2013 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

След фатална злополука, претърпяна от неговия син, в своя петиция № 1030/96 от 28 
април 1998 г., вносителят на настоящата петиция, г-н Питър Даунс, е изказал 
твърдение, че стандарт EN 1384 — каски за ездачи — не съответства на изискванията 
на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите 
членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС). (Директива за ЛПС).

След проведено проучване по случая, Комисията е възложила на Европейската комисия 
по стандартизация (ЕКС) (M/281) да преразгледа стандарт EN 1384 с цел подобряване 
нивото на защита, предлагано от тези каски. В изпълнение на това, ЕКС е преценила да 
не преразглежда стандарт EN 1384, а да разработи нов европейски стандарт EN 14572 
— високонадеждни каски за ездачи. Информация за този стандарт е публикувана в 
Официален вестник на ЕС на 6 октомври 2005 г. Прилагането на стандарта предполага 
съблюдаване на съответните основни изисквания за здравето и безопасността, указани 
в Директива 89/686/ЕИО.

В своята нова петиция № 710/2008 вносителят на петицията твърди, че на пазара не се 
предлагат каски, изработени съгласно стандарт EN 14572, тъй като не е възможно да се 
произведат такива с ползването на наличната технология. Той твърди също, че няколко 
пъти безуспешно е опитвал да повдигне въпроса пред съответната Техническа комисия 
към ЕКС (ЕКС ТК 158).

Комисията се е свързала с няколко заинтересовани звена, в това число и ЕКС ТК 158 –
РГ 5, представители на производителите на каски за ездачи, както и Координационната 
група на нотифицираните органи на европейско ниво (VG1), отговорна за 
сертифициране на изискванията за лични предпазни средства, като средствата за 
предпазване от наранявания на главата. 

От получените отговори Комисията е установила, че до момента не са били 
произведени или сертифицирани каски, отговарящи на стандарт EN 14572. Няколко от 
експертите, до които Комисията се е допитала, смятат, че приложението на 
спецификациите на този стандарт би довело до изработването на каска, която би била 
прекалено тежка и неудобна за носене. Въпреки че такава каска би осигурила по-високо 
ниво на защита срещу риска от определени наранявания на главата, тя също така би 
могла да повиши риска от други наранявания, като травми на гръбначния стълб. 
Експертите посочват също, че дори каска, произведена съгласно стандарт EN 14572, не 
би могла да осигури пълна защита срещу риска от това конят да падне върху ездача.

ЕКС ТК 158 е потвърдила, че въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, са 
били обсъждани няколко пъти от ТК и че ирландският представител е бил призован да 
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представи предложения за справяне с проблема.

Заключения

Произведените съгласно хармонизирания стандарт EN 1384 каски за ездачи са широко 
произвеждани и използвани в Европейския съюз. Тези каски осигуряват равнище на 
защита, което е много по-добро от това, което е било предлагано от каските за ездачи, 
използвани преди прилагането на Директивата за ЛПС и хармонизирания стандарт EN 
1384. Комисията подчертава, че нивото на защита съгласно Директивата за ЛПС се 
ограничава от изискването екипировката да е съвместима с извършваната дейност.

Съгласно проучването, проведено от Комисията, опитите за осигуряване на по-добра 
защита на ездачите чрез разработване на специален стандарт за „високонадеждни“ 
каски изглежда не са постигнали целта си. От една страна, изглежда не съществува 
пазарно търсене за „високонадеждни” каски. От друга страна, съществува съмнение 
относно това дали спецификациите на стандарт EN 14572 отговарят напълно на 
няколко основни изисквания за здравето и безопасността, указани в приложение II на 
Директивата за ЛПС, като например следните:

1.1.1 Ергономика
ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при 
предвидените условия на употреба, за които са предназначени, 
потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност 
при подходяща защита на възможно най-високо ниво.

1.1.2.1 Възможно най-високо ниво на защита
Оптималното ниво на защита, което трябва да се взема предвид при 
разработването, е това, над което неудобствата, предизвикани от носенето 
на ЛПС, биха направили невъзможна ефективната им употреба по време 
на периода на излагане на риск или нормално изпълняване на дейността.

3.1.1 Удар, причинен от падащи или стърчащи предмети и сблъсък на части от 
тялото с препятствие
Подходящото за такъв тип риск ЛПС трябва в достатъчна степен да поема 
енергията от удара, за да предотвратява наранявания вследствие, по-
специално, на смачкване или проникване в защитената част, най-малкото 
до ниво на енергия на удара, над което размерите или масата на 
абсорбиращото приспособление биха възпрепятствали ефективното 
използване на ЛПС за предвидимия период на носене.

Следователно Комисията ще отнесе стандарт EN 14572 до комитета, създаден съгласно 
Директива 98/34/EО, в съответствие с процедурата, указана в член 6, параграф 1 на 
Директивата за ЛПС с цел оттегляне на стандарта от списъка, публикуван в Официален 
вестник на ЕС.

Същевременно Комисията ще изиска от ЕКС да преразгледа в рамките на мандат M/281 
възможностите за подобряване нивото на защита, осигурявано от каските за ездачи, 
произвеждани с настоящата технология, което да послужи за подходяща преработка на 
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стандарт EN 1384.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 24 юни 2010 г.

Комисията изиска от европейската организация по стандартизация ЕКС да прекрати 
позоваването на стандарт EN 14572 - високонадеждни каски за ездачи при публикуване 
в ОВ на ЕС. ЕКС отговори, че ще продължи да се позовава на това, но като има
предвид разнородните становища по въпроса, ЕКС покани служби на Комисията да 
присъстват на пленарното заседание на ЕКС TC 158 „Защита за главата“ на 15 юни 
2010 г.

Освен това Комисията е обявила поканата си за участие в тръжна процедура с оглед на 
търсене на техническо съдействие за оценката дали:

 стандартите EN 1384 и EN 14572 са подходящи по отношение на изискванията за 
здраве и безопасност1 от Директивата относно ЛПС, като се имат предвид 
съществуващите технологии;

 стандарт EN 14572 следва да бъде оттеглен от ОВ на ЕС;

 единият или и двата стандарта следва да бъдат изменени, за да се осигури по-
добра защита за ездачите.

Комисията ще информира комисията по петиции за по-нататъшното развитие.

5. Отговор от Комисията (преразгледан II), получен на 29 март 2011 г.

Комисията проведе проучване сред съответните заинтересовани страни и нае независим 
експерт, който да прегледа техническите спецификации на въпросните стандарти в 
контекста на съвременната практика и на основните изисквания за здраве и безопасност
съгласно приложение II към Директива 89/686/EИО за личните предпазни средства.

Европейският комитет по стандартизация (CEN) покани службите на Комисията да 
присъстват на пленарното заседание на технически комитет 158, което се проведе на 15 
юни 2010 г. На заседанието членовете на техническия комитет се съгласиха, че е 
необходимо да бъдат предприети допълнителни действия. Работна група 5 (РГ5) към 
технически комитет 158 беше призована да организира среща и да вземе решение 
относно по-нататъшните действия.

Заседанието на РГ5 се проведе на 11 октомври 2010 г., като повечето от присъстващите 
делегации се съгласиха да преразгледат стандарт EN 1384 и да премахнат стандарт 
EN 15472 от Официалния вестник на ЕС. Всички делегации бяха поканени да изпратят 
своите предложения на секретариата на техническия комитет. Доколкото е известно на 
Комисията, до момента само една делегация е изпратила предложение за подобряване 
на стандарт EN 1384.

                                               
1

Основни изисквания за здраве и безопасност, посочени в приложение ІІ на Директива 89/686/ЕИО.
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Комисията счита, че липсата на напредък след последното заседание на РБ5 застрашава 
здравето и безопасността на лицата, ползващи каски съгласно горепосочените 
стандарти. Това буди особено безпокойство предвид дългия период, изтекъл от 
внасянето в Европейския парламент на първата петиция по темата през 1998 г.

Комисията получи техническата оценка, изготвена от нейния независим експерт, в 
която се потвърждава, че е възможно и необходимо да се подобри стандарт EN 1384.

Следователно Европейската комисия ще представи официални възражения срещу двата 
въпросни стандарта, с цел премахването им от Официалния вестник на ЕС. Това 
означава, че двата стандарта вече няма да създават презумпция за съответствие с 
изискванията, т.е. сам по себе си фактът, че каските са произведени съгласно 
горепосочените стандарти, няма автоматично да означава, че са спазени изискванията 
на Директивата за личните предпазни средства. Същевременно Комисията ще отпусне 
нов мандат на Европейския комитет по стандартизация, който ще продължи 
първоначалния мандат M/281, за да се подобри стандарт EN 1384.

Комисията ще следи отблизо преразглеждането на стандарта и ще информира 
Европейския парламент относно постигнатия напредък.

6. Отговор от Комисията (преразгледан III), получен на 27 януари 2012 г.

Наблюдения на Комисията

Комисията съобщи намерението си да представи официални възражения срещу двата 
въпросни стандарта. В следствие на разискванията по темата, проведени в работната 
група на РРЕ, и с оглед избягването на ненужни и изискващи време процедури, 
Комисията първо изиска от Европейската комисия по стандартизация да оттегли двата 
стандарта от списъка, който трябва да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС.

През ноември 2011 г. Европейската комисия по стандартизация реши да оттегли 
стандарт EN 14572.

Относно случая със стандарт EN 1384, Техническата комисия 158 към Европейската 
комисия по стандартизация взе решение да преразгледа стандарт EN 1384 през юни 
2011 г., но не и да го оттегли от списъка, който трябва да бъде публикуван в Официален 
вестник на ЕС.

Първото заседание на ЕКС ТК 158 – РГ 5 относно преразглеждането на стандарт EN 
1384 беше проведено през октомври 2011 г. Бяха разисквани предложенията, направени 
от някои от членуващите органи, и беше определен работен план относно следващите 
стъпки за преразглеждане на този стандарт. Следващото заседание на РГ 5 ще се 
проведе през февруари 2012 г.

Заключение

В следствие на оттеглянето на стандарт EN 14572 от ЕКС, той няма да бъде публикуван 
в следващия консолидиран списък в Официален вестник на ЕС.
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Откриването на процедурата за преразглеждане на стандарт EN 1384 е стъпка напред, 
но само това не е достатъчно. С оглед на заключенията на своя технически експерт, 
Комисията е на мнение, че стандарт EN 1384 не представя съвременната практика и 
поради това не е достатъчно да създава презумпция за съответствие с основните 
здравни изисквания и изисквания за безопасност, указани в Директивата за ЛПС. В 
следствие на това, Комисията ще представи официално възражение срещу стандарт EN 
1384 и при приключването на производството, информацията за стандарта ще бъде 
премахната от консолидирания списък в Официален вестник на ЕС.

Когато Европейската комисия по стандартизация приключи с преразглеждането на 
стандарт EN 1384 и нивото на безопасност, предвидено в него бъде достатъчно, 
информацията относно преразгледания стандарт може да бъде публикувана в списък в 
Официален вестник на ЕС.

Комисията ще следи отблизо процеса на преразглеждане на стандарт EN 1384, започнал 
в рамките на ЕКС ТК 158 – РГ 5, и ще предоставя актуална информация на 
Европейския парламент относно всеки значим напредък, който бъде постигнат.

7. Отговор от Комисията (преразгледан IV), получен на 30 април 2013 г.

Преразглеждането на стандарт EN 1384 продължава. На заседанието на съответната 
група по стандартизация, CEN TC 158 - WG 5, бяха обсъдени редица въпроси 
(изпитване на пробив, поемане на удар). Независимо от това Комисията счита, че 
процесът е твърде бавен.

През декември 2012 г. Комисията отправи официално възражение срещу стандарта EN 
1384 с цел информацията за него да бъде премахната от списъка в Официален вестник 
на ЕС. Това официално възражение трябва да бъде обсъдено с представители на 
държавите членки и съответните заинтересовани лица на следващото заседание на 
Работната група за Директивата за ЛПС.

Комисията ще предостави на Европейския парламент актуализирана информация 
относно всеки постигнат значителен напредък.

8. (REV V) Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Петиции 710/2008 и 326/2013

И в двете петиции се заявява, че каските за ездачи, проектирани съгласно стандарт EN 
1384 — каски за ездачи – не отговарят на приложимите основни изисквания за здраве и 
безопасност съгласно приложение II към Директива 89/686/ЕИО относно личните 
предпазни средства (ЛПС) (Директива за ЛПС).

Комисията представи официално възражение срещу стандарт EN 1384:1996. 
Междувременно версията от 2012 г. фигурира в Официален вестник на ЕС, но 
критикуваните елементи не са променени действително (с изключение на маркировката 
на каската с посочване на нейното тегло). Следователно Комисията актуализира 
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официалното възражение срещу стандарта EN 1384:2012 с цел позоваването на 
последния да бъде премахнато от Официален вестник на ЕС.

Въпросът беше обсъден на последното заседание на работната група за ЛПС на 
11 ноември 2013 г. и бележките от страна на държавите членки показаха, че е налице 
ясно изразено мнозинство в полза на актуализираното официално възражение. 
Комисията подготвя решение в съответствие с това становище на мнозинството. 
Заличаване на позоваването на стандарта от Официален вестник означава, че EN 1384: 
2012 вече няма да е в състояние да осигури презумпция за съответствие с основните 
приложими изисквания за безопасност и опазване на здравето на Директивата за ЛПС, 
така че не може да се използва от производителите за тази цел. От практическа гледна 
точка производителите и нотифицираните органи ще трябва да правят оценка на 
съответствието на продуктите пряко със споменатите по-горе изисквания на 
директивата с цел да се гарантира най-високо ниво на безопасност.

Що се отнася до текущата работа по преразглеждането в рамките на ЕКС ТК 158 — РГ 
5, държавите членки се споразумяха относно подпомагането на съответната работна 
група с експерти, по-специално в областта на биомеханиката. Комисията ще продължи 
да следи отблизо процеса на преразглеждане на стандарт EN 1384, за да се постигне 
подобрен стандарт с достатъчно ниво на безопасност, в съответствие с основните 
приложими изисквания за безопасност и опазване на здравето на Директивата за ЛПС, 
както и с текущото състояние на технологиите.

Когато процесът приключи, позоваването на новия преразгледан стандарт EN 1384 ще 
бъде включено в Официален вестник на Европейския съюз като хармонизиран 
стандарт.

Комисията ще предостави на Европейския парламент актуализирана информация 
относно всеки постигнат значителен напредък.
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