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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0710/2008, του Peter Downes, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
πρότυπο ασφάλειας για τα κράνη ιππασίας

Αναφορά 0326/2013, του Ulf Olsson, σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ασφάλεια που παρέχει το κράνος ιππασίας. 

1. Περίληψη της Αναφοράς 0710/2008 

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το πρότυπο EN 1384 σχετικά με τα κράνη ιππασίας δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις ασφάλειας που ορίζονται στην κοινοτική οδηγία 89/686 για τα μέσα 
ατομικής προστασίας (οδηγία ΜΑΠ). Ο αναφέρων εξηγεί ότι είχε κινήσει διαδικασίες για το 
ζήτημα αυτό έπειτα από το θανάσιμο τραυματισμό του γιου του και υπενθυμίζει ότι, ως 
αποτέλεσμα της πρώτης αναφοράς (1030/96) που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
1996, θεσπίστηκε ένα νέο πρότυπο ασφάλειας (EN 14572). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, έως 
σήμερα, καμία βιομηχανία δεν έχει καταφέρει να κατασκευάσει ένα κράνος που να 
ανταποκρίνεται σε αυτό το νέο πρότυπο ασφάλειας, γεγονός που καθίσταται αδύνατο με την 
υφιστάμενη τεχνολογία. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει 
ώστε οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Περίληψη της αναφοράς 0326/2013 

Ο αναφέρων αμφισβητεί την ασφάλεια που παρέχει το κράνος ιππασίας EN 1384 (κράνος 
ιππασίας) το οποίο, όπως ο ίδιος διατείνεται, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
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οδηγίας για την ασφάλεια των προϊόντων.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0710/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2008. 
Η αναφορά 0326/2013 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Νοεμβρίου 2013.

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Στις 28 Απριλίου 1998, έπειτα από το θανάσιμο τραυματισμό του γιου του, ο αναφέρων, κ. 
Peter Downes, ισχυρίστηκε στην αναφορά υπ' αριθμ. 1030/96 ότι το πρότυπο EN 1384 –
Κράνη για ιππικές δραστηριότητες– δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της οδηγίας 89/686/EΟΚ 
σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (οδηγία ΜΑΠ).

Κατόπιν έρευνας επί του θέματος, η Επιτροπή χορήγησε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) (M/281) να αναθεωρήσει το πρότυπο EN 1384 προκειμένου να 
βελτιώσει το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τα εν λόγω κράνη. Σε εκτέλεση της 
παραπάνω εντολής, η CEN αποφάσισε να μην αναθεωρήσει το πρότυπο EN 1384, αλλά να 
αναπτύξει το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14572 – Κράνη υψηλής επίδοσης για ιππικές 
δραστηριότητες. Οι προδιαγραφές για το εν λόγω πρότυπο δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στις 6 Οκτωβρίου 2005. Συνεπώς, η εφαρμογή 
του προτύπου αυτού συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις 
υγιεινής και ασφάλειας της οδηγίας 89/686/EΟΚ.

Στη νέα του αναφορά υπ' αριθμ. 710/2008, ο αναφέρων δηλώνει ότι δεν έχουν διατεθεί στην 
αγορά κράνη που να έχουν σχεδιαστεί με βάση το πρότυπο EN 14572 διότι η υφιστάμενη 
τεχνολογία καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του εν λόγω προτύπου. 
Δηλώνει, επίσης, ότι έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να εγείρει το θέμα ενώπιον της 
αρμόδιας τεχνικής επιτροπής της CEN (CEN TC 158), χωρίς επιτυχία.

Η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των μελών 
της ομάδας εργασίας 5 της τεχνικής επιτροπής 158 της CEN και εκπροσώπων των 
κατασκευαστών κρανών ιππασίας, καθώς και με την ομάδα συντονισμού κοινοποιημένων 
οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (VG1), αρμόδια για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων 
ΜΑΠ για την προστασία της κεφαλής. 

Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν 
κατασκευάστηκαν ή πιστοποιήθηκαν κράνη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14572. Αρκετοί από 
τους εμπειρογνώμονες των οποίων ζητήθηκε η συμβουλή θεωρούν ότι η εφαρμογή των 
προδιαγραφών του εν λόγω προτύπου θα οδηγούσε στην κατασκευή ενός κράνους το οποίο 
θα ήταν πολύ βαρύ και καθόλου άνετο για τον ιππέα. Ενώ ένα τέτοιο κράνος μπορεί να 
παράσχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας για την αποφυγή ορισμένων κρανιακών κακώσεων, 
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο άλλων τραυματισμών όπως αυτών στη σπονδυλική στήλη. 
Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι ακόμη και ένα κράνος το οποίο έχει 
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σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 14572 δεν θα προστάτευε πλήρως τον αναβάτη από 
τον κίνδυνο καταπλάκωσής του από το άλογο.

Η τεχνική επιτροπή 158 της CEN επιβεβαίωσε ότι έχει διεξάγει αρκετές φορές συζητήσεις για 
τα θέματα που έθεσε ο αναφέρων, καθώς και ότι ο ιρλανδός εκπρόσωπος κλήθηκε να 
υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Συμπεράσματα

Τα κράνη ιππασίας που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 1384 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω κράνη 
παρέχουν σαφώς υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε σύγκριση με τα κράνη που 
χρησιμοποιούνταν πριν την εφαρμογή της οδηγίας ΜΑΠ και του εναρμονισμένου προτύπου 
EN 1384. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η οδηγία ΜΑΠ για το επίπεδο προστασίας απαιτεί 
απλώς ο εξοπλισμός να είναι συμβατός με τη φύση της δραστηριότητας για την οποία 
χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από την Επιτροπή, φαίνεται ότι η προσπάθεια παροχής 
υψηλότερης προστασίας στους ιππείς με την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προτύπου για 
κράνη «υψηλής επίδοσης» δεν πέτυχε τον επιδιωκόμενο σκοπό της. Αφενός φαίνεται να μην 
υπάρχει ζήτηση στην αγορά για κράνη «υψηλής επίδοσης» και αφετέρου αμφισβητείται το 
κατά πόσο οι προδιαγραφές του προτύπου EN 14572 συνάδουν πλήρως με ορισμένες βασικές 
απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΜΑΠ, για παράδειγμα:

1.1.1 Εργονομία
Τα ΜΑΠ πρέπει να κατασκευάζονται και να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε, σε όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις χρησιμοποίησής τους, ο χρήστης 
να είναι σε θέση να ασκεί την αντίστοιχης επικινδυνότητας δραστηριότητα 
απολαμβάνοντας την κατάλληλη και υψηλότερη δυνατή προστασία.

1.1.2.1 Υψηλότερη δυνατή προστασία
Το βέλτιστο επίπεδο προστασίας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το 
σχεδιασμό είναι εκείνο πέραν του οποίου οι περιορισμοί που προκύπτουν από 
τη χρήση του ΜΑΠ θα εμπόδιζαν την αποτελεσματική λειτουργία του κατά το 
διάστημα έκθεσης στον κίνδυνο ή την κανονική άσκηση της δραστηριότητας.

3.1.1 Κρούσεις που οφείλονται σε πίπτοντα ή εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα καθώς 
και σε πρόσκρουση μέρους του σώματος σε εμπόδιο
Τα κατάλληλα για αυτό το είδος κινδύνου ΜΑΠ πρέπει να είναι σε θέση να 
αποσβένουν τις επιδράσεις μιας κρούσης προλαμβάνοντας κάθε κάκωση του 
προστατευόμενου μέρους του σώματος λόγω σύνθλιψης ή διάτρησης, 
τουλάχιστον για κρούσεις των οποίων η ενέργεια δεν υπερβαίνει εκείνο το 
επίπεδο πέραν του οποίου οι μεγάλες διαστάσεις ή η μάζα του συστήματος 
απόσβεσης θα εμπόδιζαν την αποτελεσματική λειτουργία των ΜΑΠ για την 
προβλεπόμενη περίοδο χρησιμοποίησής τους.

Συνεπώς, η Επιτροπή θα παραπέμψει το πρότυπο EN 14572 στην επιτροπή που συστήθηκε 
στο πλαίσιο της οδηγίας 98/34/EΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, 
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παράγραφος 1 της οδηγίας ΜΑΠ, με σκοπό την ανάκληση της αναφοράς του προτύπου από 
τον κατάλογο που δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα ζητήσει από τη CEN να επανεξετάσει, στο πλαίσιο της εντολής 
M/281, τη δυνατότητα βελτίωσης του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τα κράνη 
ιππασίας με τη χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας, αποσκοπώντας στην αντίστοιχη 
αναθεώρηση του προτύπου EN 1384.

4. (ΑΝΑΘ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Η Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN) να σταματήσει να 
κοινοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 14572 - Κράνη υψηλής επίδοσης για ιππικές 
δραστηριότητες προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η CEN απάντησε ότι θα 
συνεχίσει να τις κοινοποιεί, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίνουσες για το θέμα αυτό 
απόψεις, κάλεσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση ολομέλειας 
της τεχνικής επιτροπής 158 με θέμα «Προστασία της κεφαλής», στις 15 Ιουνίου 2010.

Επιπλέον, η Επιτροπή προχώρησε σε πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό την 
αναζήτηση τεχνικής υποστήριξης ούτως ώστε να αξιολογηθεί:

 η επάρκεια των προτύπων ΕΝ 1384 και ΕΝ 14572 αναφορικά με τις βασικές απαιτήσεις 
υγιεινής και ασφάλειας της οδηγίας για τα μέσα ατομικής προστασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη την υπάρχουσα τεχνολογία1,

 κατά πόσον το πρότυπο ΕΝ 14572 θα πρέπει να αποσυρθεί από την Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ,

 κατά πόσον ένα ή περισσότερα από τα σχετικά πρότυπα θα πρέπει να τροποποιηθούν 
ώστε να παρέχεται ενισχυμένη προστασία στους ιππείς.

Η Επιτροπή θα ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική 
εξέλιξη.

5. (ΑΝΑΘ ΙΙ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Η Επιτροπή διενήργησε έρευνα μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και ανέθεσε σε 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα την εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών 
προτύπων υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και των βασικών απαιτήσεων υγιεινής 
και ασφάλειας του παραρτήματος II της οδηγίας 89/686/EΟΚ σχετικά με τα μέσα ατομικής 
προστασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) κάλεσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής να 
συμμετάσχουν στη συνεδρίαση ολομέλειας της τεχνικής επιτροπής 158, η οποία διεξήχθη 
στις 15 Ιουνίου 2010. Στη συνεδρίαση, τα μέλη της τεχνικής επιτροπής συμφώνησαν ότι είναι 
αναγκαία η λήψη περαιτέρω μέτρων. Η ομάδα εργασίας 5 της τεχνικής επιτροπής 158 της 
CEN (WG5) κλήθηκε να οργανώσει συνεδρίαση και να αποφασίσει τον τρόπο επίτευξης 

                                               
1

Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ.
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περαιτέρω προόδου.

Κατά τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας 5, που διεξήχθη στις 11 Οκτωβρίου 2010, η 
πλειονότητα των αντιπροσωπειών που συμμετείχαν συμφώνησαν στην αναθεώρηση του 
προτύπου EN 1384 και στη διαγραφή των προδιαγραφών του προτύπου EN 15472 από την 
ΕΕΕΕ. Όλες οι αντιπροσωπείες κλήθηκαν να αποστείλουν τις προτάσεις τους στη γραμματεία 
της τεχνικής επιτροπής. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, έως σήμερα, μόνο μία αντιπροσωπεία 
έχει αποστείλει πρόταση για τη βελτίωση του προτύπου EN 1384.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η έλλειψη προόδου από την τελευταία συνεδρίαση της ομάδας 
εργασίας 5 θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια όσων χρησιμοποιούν κράνη που 
υπόκεινται στα ανωτέρω πρότυπα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδομένου του μεγάλου 
χρονικού διαστήματος το οποίο παρήλθε από την πρώτη αναφορά που υπεβλήθη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1998.

Η Επιτροπή έχει πλέον λάβει την τεχνική αξιολόγηση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονά της, 
η οποία επιβεβαιώνει ότι η βελτίωση του προτύπου EN 1384 είναι τόσο εφικτή όσο και 
αναγκαία.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει επίσημη ένσταση κατά αμφότερων των 
προτύπων με σκοπό τη διαγραφή των προδιαγραφών από την ΕΕΕΕ. Αυτό συνεπάγεται ότι τα 
εν λόγω πρότυπα δεν θα συνιστούν πλέον τεκμήριο συμμόρφωσης, δηλαδή η συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις της οδηγίας ΜΑΠ δεν θα τεκμαίρεται αυτόματα για τις περιπτώσεις των 
κρανών που κατασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα. Ταυτόχρονα, 
η Επιτροπή θα δώσει νέα εντολή στη CEN, βασιζόμενη στην αρχική εντολή της M/281, για 
τη βελτίωση του προτύπου EN 1384.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την αναθεώρηση του προτύπου και θα ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σχετική πρόοδο.

6. (ΑΝΑΘ ΙΙΙ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εγείρει επίσημες ενστάσεις κατά 
αμφότερων των σχετικών προτύπων. Κατόπιν συζητήσεως του θέματος στην ομάδα εργασίας 
για τα ΜΠΑ και προκειμένου να αποφευχθούν περιττές και χρονοβόρες διαδικασίες, η 
Επιτροπή κάλεσε αρχικώς την CEN να διαγράψει αμφότερα τα πρότυπα από τον κατάλογο 
που θα δημοσιευτεί στην ΕΕΕΕ.

Το Νοέμβριο του 2011, η CEN αποφάσισε να διαγράψει το πρότυπο EN 14572.

Αναφορικά με το πρότυπο EN 1384, η τεχνική επιτροπή 158 της CEN αποφάσισε τον Ιούνιο 
του 2011 να αναθεωρήσει το εν λόγω πρότυπο αλλά να μην το αποσύρει από τον κατάλογο 
που θα δημοσιευτεί στην ΕΕΕΕ.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας 5 της τεχνικής επιτροπής 158 της CEN σχετικά με 
την αναθεώρηση του EN 1384 διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2011. Στο πλαίσιο της, 
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συζητήθηκαν προτάσεις από αρκετούς φορείς-μέλη της CEN και καθορίστηκε πρόγραμμα 
εργασίας σχετικά με τα επόμενα βήματα προς την αναθεώρηση. Η επόμενη συνεδρίαση της 
ομάδας εργασίας 5 θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 2012.

Συμπέρασμα

Μετά τη διαγραφή του EN 14572 από τη CEN, το εν λόγω πρότυπο δεν θα δημοσιευτεί στον 
επόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο της ΕΕΕΕ.

Η έναρξη της αναθεώρησης του προτύπου EN 1384 αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα, το οποίο 
ωστόσο δε φαίνεται να είναι αρκετό. Υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων των τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων της, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το πρότυπο EN 1384 δεν αντιπροσωπεύει 
την εξέλιξη της τεχνολογίας και, ως εκ τούτου, εμφανίζεται ανεπαρκές στο να παράσχει 
τεκμήριο συμμόρφωσης στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας ΜΑΠ. 
Συνεπώς, η Επιτροπή θα εγείρει επίσημη ένσταση κατά του EN 1384, με την επιτυχή έκβαση 
της οποίας η αναφορά θα διαγραφεί από το συγκεντρωτικό κατάλογο της ΕΕΕΕ.

Από τη στιγμή που η CEN περατώσει την αναθεώρηση του EN 1384 και το προβλεπόμενο 
επίπεδο ασφάλειας καταστεί επαρκές, οι προδιαγραφές του αναθεωρημένου προτύπου 
μπορούν να δημοσιευθούν στην ΕΕΕΕ.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία αναθεώρησης του EN 1384 που ξεκίνησε 
στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας 5 της τεχνικής επιτροπής 158 της CEN και θα παρέχει 
ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική πρόοδο στο 
ζήτημα.

7. (ΑΝΑΘ. IV) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013.

Η αναθεώρηση του προτύπου 1384 βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνεδρίαση που 
πραγματοποίησε τον Οκτώβριο του 2012 η αρμόδια ομάδα τυποποίησης, δηλαδή η ομάδα 
εργασίας 5 της τεχνικής επιτροπής 158 της CEN, συζητήθηκαν διάφορα θέματα (δοκιμές 
διείσδυσης, απορρόφηση κραδασμών). Ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι η διαδικασία 
προχωράει πολύ αργά.

Το Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε επίσημη ένσταση κατά του EN 1384 
προκειμένου να διαγραφεί η αναφορά από την ΕΕΕΕ. Η εν λόγω επίσημη ένσταση πρέπει 
τώρα να συζητηθεί με τους εκπρόσωπους των κρατών μελών και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
στην προσεχή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την οδηγία ΜΑΠ τον Απρίλιο του 2013.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όποια σημαντική πρόοδο 
επιτευχθεί.

8. (ΑΝΑΘ. V) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Αναφορές 710/2008 και 326/2013

Οι δύο αναφορές καταγγέλλουν ότι τα κράνη ιππασίας που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 1384 –Κράνη για ιππικές δραστηριότητες– δεν πληρούν τις ισχύουσες βασικές 



CM\1021988EL.doc 7/7 PE418.081v06-00

EL

απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ σχετικά με 
τα μέσα ατομικής προστασίας (οδηγία ΜΑΠ).

Η Επιτροπή έχει εγείρει επίσημη ένσταση κατά του προτύπου ΕΝ 1384:1996. Εν τω μεταξύ, 
η έκδοση του 2012 περιλαμβάνεται στην ΕΕΕΕ, ενώ τα επικρινόμενα σημεία στην ουσία δεν 
έχουν τροποποιηθεί (εκτός από τη σήμανση του βάρους του κράνους). Η Επιτροπή 
επικαιροποίησε την επίσημη ένσταση κατά του EN 1384:2012 προκειμένου να διαγραφεί η 
αναφορά του από την ΕΕΕΕ.

Το ζήτημα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της ομάδα εργασίας για τα ΜΑΠ στις 11 
Νοεμβρίου 2013 και τα σχόλια των κρατών μελών έδειξαν ότι η σαφής πλειοψηφία τάσσεται 
υπέρ της επικαιροποιημένης επίσημης ένστασης. Η Επιτροπή συντάσσει απόφαση σύμφωνα 
με τη γνώμη της πλειοψηφίας. Η διαγραφή της αναφοράς του προτύπου από την ΕΕΕΕ 
σημαίνει ότι το 1384:2012 δεν θα μπορεί πλέον να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις 
ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας ΜΑΠ, επομένως δεν θα 
μπορεί να χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές για τον σκοπό αυτόν. Από πρακτικής 
άποψης, οι κατασκευαστές και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί θα πρέπει να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση των προϊόντων απευθείας σε σχέση με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της 
οδηγίας, προκειμένου να διασφαλίζεται το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

Όσον αφορά τις εν εξελίξει εργασίες αναθεώρησης της ομάδας εργασίας 5 της τεχνικής 
επιτροπής 158 της CEN, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να βοηθήσουν τη σχετική ομάδα 
εργασίας με εμπειρογνώμονες, ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί στενά τη διεργασία αναθεώρησης του EN 1384, για να δημιουργηθεί ένα 
βελτιωμένο πρότυπο με επαρκές επίπεδο ασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας ΜΑΠ, καθώς και με τα σημερινά τεχνολογικά 
δεδομένα.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η αναφορά του νέου αναθεωρημένου EN 1384 μπορεί να 
περιληφθεί στην ΕΕΕΕ ως εναρμονισμένο πρότυπο.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όποια σημαντική 
πρόοδο επιτευχθεί.


