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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0710/2008 af Peter Downes, irsk statsborger, om sikkerhedsstandarder 
for ridehjelme
Andragende 0326/2013 af Ulf Olsson, svensk statsborger, om ridehjelmes 
sikkerhed 

1. Sammendrag af andragende 0710/2008 

Andrageren hævder, at EN 1384-standarden for ridehjelme ikke overholder 
sikkerhedskravene i direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler (PV-direktivet). 
Andrageren forklarer, at han fremsatte sine første klager om dette anliggende, efter at hans 
søn var kommet dødeligt til skade, og han minder om, at der blev fastsat en ny 
sikkerhedsstandard (EN 14572) som følge af det første andragende, der blev indgivet til 
Europa-Parlamentet (1030/96) i 1996. Ingen fabrikant har ifølge andrageren hidtil kunne 
fremstille en hjelm, der er i overensstemmelse med den nye sikkerhedsstandard, og dette er 
umuligt med den nuværende teknologi. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at sikre, 
at de kompetente organer træffer de nødvendige foranstaltninger for at rette op på denne 
situation.

Sammendrag af andragende 0326/2013 

Andrageren bestrider sikkerheden omkring ridehjelme EN 1384, som ifølge andrageren ikke 
opfylder det gældende direktiv om produktsikkerhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0710/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 
2008). 
Andragende 0326/2013 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. november 
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2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008

"Andrageren, Peter Downes, hævdede den 28. april 1998, efter at hans søn var kommet 
dødeligt til skade i en ulykke, i andragende 1030/96, at standard EN 1384 –
Beskyttelseshjelme til brug ved rideaktiviteter – ikke opfyldte kravene i direktiv 89/686/EØF 
om personlige værnemidler (PV-direktivet).

Kommissionen gav på baggrund af en undersøgelse af dette spørgsmål Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) (M/281) mandat til at revidere standard EN 1384 med 
henblik på at øge disse hjelmes beskyttelsesniveau. CEN valgte på grundlag af mandatet ikke 
at revidere standard EN 1384, men i stedet udarbejde en ny europæisk standard EN 14572 –
Ridehjelme med høj ydeevne. Referencen til denne standard blev offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende (EUT) den 6. oktober 2005. Anvendelse af standarden 
forudsætter som følge heraf overensstemmelse med de relevante grundlæggende sundheds- og 
sikkerhedskrav i direktiv 89/686/EØF.

Andrageren anfører i sit nye andragende 710/2008, at ingen af de hjelme, der er fremstillet i 
overensstemmelse med standard EN 14572, er bragt i omsætning, idet det ikke er muligt at 
opfylde standardens krav med den eksisterende teknologi. Han anfører samtidig, at han flere 
gange forgæves har forsøgt at rejse spørgsmålet hos det relevante tekniske udvalg under CEN 
(CEN TC 158).

Kommissionen har kontaktet flere af de berørte aktører, bl.a. CEN TC 158 – WG 5, 
repræsentanter for fabrikanter af ridehjelme og koordineringsgruppen for notificerede organer 
på europæisk plan (VG1) med ansvar for godkendelse af PV-krav for hovedbeskyttelse. 

Kommissionen kan på baggrund af de modtagne svar bekræfte, at der ikke er fremstillet eller 
godkendt hjelme i henhold til standard EN 14572. Flere af de adspurgte eksperter mener, at 
anvendelsen af bestemmelser i denne standard vil resultere i en for tung og ukomfortabel 
hjelm. Selv om en sådan hjelm muligvis vil kunne yde en højere grad af beskyttelse mod 
risikoen for visse hovedskader, vil den samtidig muligvis øge risikoen for andre skader, som 
f.eks. rygskader. Eksperterne påpeger ligeledes, at selv en hjelm, der er fremstillet i 
overensstemmelse med standard EN14572, ikke vil kunne beskytte fuldstændigt mod risikoen 
for, at en hest lander oven på en rytter.

CEN TC 158 har bekræftet, at de problemstillinger, som andrageren rejser, er blevet drøftet 
adskillige gange i det tekniske udvalg (TC), og at den irske repræsentant er blevet anmodet 
om at fremlægge forslag til løsning af problemet.

Konklusioner

De ridehjelme, der er fremstillet i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 
1384, produceres og anvendes i udbredt grad i Den Europæiske Union. Disse hjelme yder en 
væsentlig bedre beskyttelse end de fleste af de ridehjelme, der blev benyttet inden 
anvendelsen af PV-direktivet og den harmoniserede standard EN 1384. Kommissionen 
bemærker, at beskyttelsesniveauet i henhold til PV-direktivet begrænses af kravet om, at 
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udstyret skal kunne forenes med udøvelsen af den aktivitet, til hvilken det bæres.

Det lader til, at forsøget på at opnå en bedre beskyttelse af ryttere ved at udarbejde en særlig 
standard for ridehjelme med "høj ydeevne" ifølge Kommissionens undersøgelse ikke har ført 
til opfyldelse af det ønskede mål. Der er på den ene side tilsyneladende ingen efterspørgsel 
efter ridehjelme med "høj ydeevne". Der hersker på den anden side tvivl om, hvorvidt 
bestemmelserne i standard EN 14572 fuldt ud lever op til flere af de grundlæggende 
sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PV-direktivet, som f.eks.:

1.1.1 Ergonomi

Personlige værnemidler skal konstrueres og fremstilles, således at brugeren 
under forudsigelige og tilsigtede anvendelsesforhold kan udføre det 
risikorelaterede arbejde på en normal måde og med behørig beskyttelse på et 
så højt beskyttelsesniveau som muligt.

1.1.2.1 Højst mulige beskyttelsesniveau

For at opnå et optimalt beskyttelsesniveau skal der i konstruktionen lægges 
vægt på, at ulemperne ved at bære personlige værnemidler ikke må være til 
hinder for, at brugeren faktisk anvender dem, så længe han/hun er udsat for 
risiko, eller når han/hun udfører arbejdet på normal måde.

3.1.1 Slag som følge af genstandes fald eller udslyngning og legemsdeles 
sammenstød med en hindring

Værnemidler til imødegåelse af denne form for risici skal kunne afbøde 
virkningerne af et slag og hindre enhver læsion, særlig ved brud på eller 
indtrængen i den beskyttede del, i hvert fald indtil et vist energiniveau for 
slaget, over hvilket den afbødende mekanismes tilsvarende meget store 
dimensioner eller masse ville være uforenelig med effektiv anvendelse af 
udstyret under den forventede nødvendige anvendelsesperiode.

Kommissionen vil derfor indbringe standard EN 14572 for det udvalg, der er nedsat i medfør 
af direktiv 98/34/EF, i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i 
PV-direktivet, med henblik på at få standardens reference fjernet fra den liste, der er 
offentliggjort i EUT.

Kommissionen vil desuden anmode CEN om inden for rammerne af mandat M/281 at 
genbehandle muligheden for at øge ridehjelmes beskyttelse ved hjælp af den nuværende 
teknologi med henblik på en tilsvarende revision af standard EN 1384."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 24. juni 2010

"Kommissionen anmodede Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om at 
ophøre med at meddele referencen af standard EN 14572 – Ridehjelme med høj ydeevne – til 
offentliggørelse i EUT. CEN svarede, at den fortsat vil meddele referencen, men opfordrede i 
betragtning af de divergerende synspunkter om spørgsmålet Kommissionens tjenestegrene til 
at deltage i plenarmødet i CEN TC 158 "Hovedbeskyttelse" den 15. juni 2010.
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Kommissionen har endvidere iværksat en udbudsprocedure med henblik på at søge teknisk 
assistance for at vurdere:

 tilstrækkeligheden af standard EN 1384 og EN 14572 med hensyn til de væsentlige 
sundheds- og sikkerhedskrav (BHSR)1 i PV-direktivet, idet der tages hensyn til den 
eksisterende teknologi

 hvorvidt standard EN 14572 bør fjernes fra EUT

 hvorvidt en eller begge de pågældende standarder bør ændres for at yde bedre 
beskyttelse til rytterne.

Kommissionen vil holde udvalget orienteret om eventuelle fremtidige udviklinger."

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 29. marts 2011

"Kommissionen foretog en rundspørge blandt de relevante interessenter og ansatte en 
uafhængig ekspert til at undersøge de tekniske specifikationer af de pågældende standarder på 
baggrund af den seneste udvikling og de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i bilag 
II i direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler.

CEN opfordrede Kommissionens tjenestegrene til at deltage i plenarmødet i CEN TC 158, 
som fandt sted den 15. juni 2010. Medlemmerne af TC var på mødet enige om, at der var 
behov for yderligere foranstaltninger. Arbejdsgruppe 5 i CEN TC 158 (WG5) blev opfordret 
til at afholde et møde og beslutte, hvordan der kunne gøres yderligere fremskridt.

Mødet fandt sted den 11. oktober 2010, hvor størstedelen af de tilstedeværende delegationer 
nåede til enighed om at revidere standard EN 1384 og fjerne referencen til standard EN 14572 
fra EUT. Alle delegationer blev opfordret til at sende deres forslag til TC-sekretariatet. Så vidt 
Kommissionen er orienteret, har kun én delegation indtil videre fremsendt et forslag om 
forbedring af standard EN 1384.

Kommissionen skønner, at de manglende fremskridt siden det sidste WG5-møde 
underminerer sundheden og sikkerheden for brugere af de hjelme, der er genstand for 
ovennævnte standarder. Dette er af særlig betydning på grund af den lange periode, der er 
gået, siden det første andragende blev forelagt Parlamentet i 1998.

Kommissionen har nu modtaget den uafhængige eksperts tekniske vurdering, som bekræfter, 
at det både er muligt og nødvendigt at forbedre EN 1384.

Kommissionen vil derfor gøre formel indsigelse imod begge de pågældende standarder med 
henblik på at fjerne deres referencer fra EUT. Dette betyder, at disse to standarder ikke 
længere indebærer en formodning om overensstemmelse, hvilket vil sige, at det ikke 
automatisk forudsættes, at kravene i PV-direktivet opfyldes, såfremt hjelme kun fremstilles i 
overensstemmelse med ovennævnte standarder. Kommissionen vil samtidig udstede et nyt 
mandat til CEN på grundlag af det oprindelige mandat M/281 med henblik at forbedre 
standard EN 1384.

                                               
1

De væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav fastlagt i bilag II i direktiv 89/686/EØF.
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Kommissionen vil nøje følge revisionen af standarden og holde Parlamentet orienteret om 
udviklingen."

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 27. januar 2012

”Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har meddelt, at den agter at gøre formel indsigelse imod begge de pågældende 
standarder. Efter en drøftelse af emnet i PV-arbejdsgruppen og for at undgå unødvendige samt 
tidskrævende procedurer bad Kommissionen først CEN om at fjerne begge standarder fra den 
liste, som skulle offentliggøres i EUT.

CEN besluttede i november 2011 at trække EN 14572 tilbage.

CEN TC 158 besluttede for så vidt angår EN 1384 i juni 2011 at revidere EN 1384, men ikke 
at fjerne den fra listen, som skulle offentliggøres i EUT.

CEN TC 158 WG 5's første møde om revisionen af EN 1384 fandt sted i oktober 2011. Der 
blev drøftet forslag fra flere medlemsorganer, og der blev udarbejdet en arbejdsplan for de 
næste skridt af revisionen. WG 5's næste møde bliver afholdt i februar 2012.

Konklusion

Som følge af CEN's tilbagetrækning af EN 14572 vil denne standard ikke blive offentliggjort i 
den konsoliderede liste i EUT.

Den indledende revision af EN 1384 er et skridt fremad, men gør det ikke alene. 
Kommissionen er på baggrund af konklusionen fra den tekniske ekspert af den opfattelse, at 
EN 1348 ikke er i overensstemmelse med den seneste udvikling, hvorfor det ikke i 
tilstrækkelig grad kan formodes, at den er i overensstemmelse med de grundlæggende 
sundheds- og sikkerhedskrav i PV-direktivet. Kommissionen vil derfor indgive en formel 
indsigelse mod EN 1384, og når denne er afsluttet, vil referencen blive fjernet fra den 
konsoliderede liste i EUT.

Når CEN har afsluttet revisionen af EN 1384, og standardens sikkerhedsniveau er 
tilstrækkeligt, kan referencen til den reviderede standard anføres i EUT.

Kommissionen vil nøje følge revisionsprocessen af EN 1384, som blev indledt i CEN TC WG 
5, og vil holde Europa-Parlamentet orienteret om alle væsentlige fremskridt."

7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 30. april 2013

"Revisionen af EN 1384 foregår løbende. På mødet i oktober 2012 med den relevante 
standardiseringsgruppe, CEN TC 158 - WG 5, blev flere aspekter 
(gennemtrængningsprøvning, stødabsorption) drøftet. Kommissionen var dog af den 
opfattelse, at processen skrider for langsomt fremad.

Kommissionen fremsatte i december 2012 en formel indsigelse mod EN 1384-standarden med 
henblik på at fjerne dennes reference fra EUT. Denne formelle indsigelse skal nu drøftes med 
medlemsstaternes repræsentanter og relevante interessenter på næste møde i arbejdsgruppen 
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om PV-direktivet i april 2013.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet orienteret om alle væsentlige fremskridt."

8. Kommissionens svar (REV V), modtaget den 28. februar 2014

"Andragende 710/2008 og 326/2013

Begge andragender anfører, at de ridehjelme, som er udviklet i henhold til standard EN 1384 
– Beskyttelseshjelme til brug ved rideaktiviteter – ikke opfylder de gældende grundlæggende 
sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler 
(PV-direktivet).

Kommissionen indgav en formel indsigelse mod standard EN 1384:1996. 2012-udgaven er i 
mellemtiden blevet opført i EUT, hvorimod de kritiserede elementer faktisk ikke blev ændret 
(undtagen mærkning af hjelmen med dens vægt). Kommissionen ajourførte derfor den 
formelle indsigelse mod standard EN 1384:2012 med henblik på at fjerne dennes reference fra 
EUT.

Denne sag blev drøftet på det seneste møde i PV-arbejdsgruppen den 11. november 2013, og 
medlemsstaternes bemærkninger viste et klart flertal for den ajourførte formelle indsigelse. 
Kommissionen er ved at udarbejde et udkast til afgørelse i overensstemmelse med flertallets 
holdning. Hvis standardens reference fjernes fra EUT, betyder det, at EN 1384:2012 ikke 
længere indebærer formodning om overensstemmelse med de gældende grundlæggende 
sundheds- og sikkerhedskrav i PV-direktivet og således ikke kan anvendes af fabrikanter med 
henblik herpå. Fabrikanter og bemyndigede organer vil af praktiske grunde være nødt til at 
vurdere produkternes overensstemmelse direkte med ovennævnte krav i direktivet for at sikre 
det højeste sikkerhedsniveau.

Hvad angår det igangværende revisionsarbejde i CEN TC 158 WG 5 er medlemsstaterne 
blevet enige om at bistå den relevante arbejdsgruppe med eksperter, navnlig eksperter med en 
biomekanisk baggrund. Kommissionen vil fortsat følge revisionen af standarden EN 1384 
nøje for at opnå en forbedret standard med et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i 
overensstemmelse med de gældende grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i PV-
direktivet samt den seneste udvikling.

Når processen er afsluttet, kan referencen til den nye reviderede standard EN 1384 opføres i 
EUT som en harmoniseret standard.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet løbende orienteret om alle væsentlige 
fremskridt."


