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Tárgy: Peter Downes, ír állampolgár által benyújtott 0710/2008. számú petíció a lovas 
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Ulf Olsson svéd állampolgár által benyújtott 0326/2013. számú petíció a lovas 
sportolók fejvédőinek biztonságosságáról 

1. A 0710/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a lovas sportolók fejvédőire vonatkozó EN 1384 szabvány 
nem tesz eleget az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EK irányelvben (PPE-irányelv) 
lefektetett biztonsági követelményeknek. A petíció benyújtója leírja, hogy fia halálos sérülését 
követően kezdett el ezzel a témával foglalkozni. Feleleveníti, hogy 1996-ban az Európai 
Parlamenthez benyújtott első petíciója (1030/60) eredményeképpen egy új biztonsági 
szabványt vezettek be (EN 14572). A petíció benyújtója szerint a mai napig egyetlen egy 
gyártó sem volt képes olyan fejvédőt gyártani, amely megfelelne ezen új biztonsági 
szabványnak, és ez a jelenlegi technológiával lehetetlen is. A petíció benyújtója kéri az 
Európai Parlamentet, hogy szólítsa fel a hatáskörrel rendelkező szerveket a szükséges lépések 
megtételére, annak érdekében, hogy a fennálló helyzet kiigazításra kerüljön.

A 0326/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kétségbe vonja az EN 1384 minősítésű fejvédő (fejvédő lovas sportolók 
részére) biztonságosságát, amely szerinte nem felel meg az alkalmazandó termékbiztonsági 
irányelvnek.
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2. Elfogadhatóság

A 0710/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 22. 
A 0326/2013. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 8.

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. december 17.

A petíció benyújtója, Peter Downes fia halálos kimenetelű balesetét követően, 1998. április 
28-án az 1030/96. számú petícióban azt állította, hogy az EN 1384 szabvány – Fejvédők lovas 
sportolók részére – nem felel meg az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 89/686/EGK irányelv (PPE-irányelv) követelményeinek.

Az ügy kivizsgálását követően a Bizottság megbízta az Európai Szabványügyi Bizottságot 
(CEN) (M/281), hogy az említett fejvédők által biztosított védelem szintjének növelése 
érdekében vizsgálja felül az EN 1384 szabványt. A megbízásra válaszként a CEN úgy döntött, 
hogy nem vizsgálja felül az EN 1384 szabványt, hanem egy új európai szabványt dolgoz ki: 
EN 14572 – Nagy védőképességű sisakok lovassportokhoz. A szabványra vonatkozó 
tájékoztatást 2005. október 6-án közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 
Következésképpen a szabvány alkalmazása alapján feltételezhető, hogy teljesülnek a 
89/686/EGK irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményei.

710/2008. számú új petíciójában a petíció benyújtója azt állítja, hogy egyáltalán nem hoztak 
forgalomba az EN 14572 szabvány alapján tervezett sisakot, mert a jelenlegi technológia 
mellett lehetetlen teljesíteni a szabvány műszaki előírásait. Ezenkívül elmondja, hogy 
többször próbálta felvetni a kérdést a CEN illetékes műszaki bizottságánál (CEN TC 158), 
eredménytelenül.

A Bizottság számos érdekelt féllel felvette a kapcsolatot, többek között a CEN TC 158 – 5. 
munkacsoporttal (WG 5), a lovaglósisak-gyártók képviselőivel és a fejvédelemre vonatkozó 
PPE-követelmények tanúsításáért felelős, a bejelentett testületek európai szintű koordinációs 
csoportjával (VG1). 

A Bizottság a beérkezett válaszok alapján megerősíti, hogy nem került sor az EN 14572 
szabvány szerinti fejvédők gyártására illetve tanúsítására. Azon szakértők közül, akiknek 
kikérték a véleményét, többen úgy gondolják, hogy e szabvány előírásainak alkalmazása 
következtében a fejvédők túl nehezek és kényelmetlenek lennének. Jóllehet egy ilyen fejvédő 
nagyobb védelmet nyújtana bizonyos fejsérülések kockázatával szemben, ugyanakkor növelné 
az egyéb, például gerincsérülések veszélyét. A szakértők arra is rámutatnak, hogy még az EN 
14572 szabvány szerint tervezett fejvédők sem biztosítanának teljes védelmet annak 
veszélyével szemben, hogy a ló ráesik a lovasra.

A CEN TC 158 megerősítette, hogy a TC több alkalommal megvitatta a petíció benyújtója 
által felvetett kérdéseket, és hogy az ír képviselőt felkérték arra, hogy nyújtson be javaslatokat 
a probléma megoldására vonatkozóan.



CM\1021988HU.doc 3/7 PE418.081v06-00

HU

Következtetések

A harmonizált EN 1384 szabványnak megfelelően lovas sportolók számára tervezett fejvédők 
gyártása és használata általánosan elterjedt az Európai Unióban. Az ilyen fejvédők lényegesen 
nagyobb védelmet biztosítanak, mint a PPE-irányelv és a harmonizált EN 1384 szabvány 
alkalmazását megelőzően használt fejvédők többsége. A Bizottság megjegyzi, hogy a PPE-
irányelv szerinti védelmi szintet korlátozza az a követelmény, miszerint a felszerelésnek 
összhangban kell lennie azon tevékenységgel, amelyhez viselik.

A Bizottság által végzett vizsgálat szerint úgy tűnik, hogy az a törekvés, hogy a „nagy 
védőképességű” sisakokra vonatkozó külön szabvány kidolgozása révén nagyobb védelmet 
biztosítsanak a lovasok számára, nem érte el a célját. Egyrészt úgy tűnik, hogy nincs piaci 
kereslet a „nagy védőképességű” sisakok iránt. Másrészt kétséges, hogy az EN 14572 
szabvány előírásai teljesen megfelelnek-e a PPE-irányelv II. mellékletében foglalt számos 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek, például a következőknek:

1.1.1 Ergonómia
A PPE-t úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a várható használati 
körülmények között a felhasználó a szokásos körülmények között elvégezhesse 
a kockázattal járó tevékenységét, miközben a lehető legmagasabb szintű, 
megfelelő védelmet élvezi.

1.1.2.1 A védelem lehető legmagasabb szintje
Tervezés során a védelemnek azt az optimális szintjét kell figyelembe venni, 
amely felett a PPE viselése által okozott kényszer már megakadályozza annak 
a veszély fennállása idején történő hatékony alkalmazását vagy a tevékenység 
szokásos végrehajtását.

3.1.1 A lehulló vagy kiálló tárgyak, illetve valamely testrész akadályba ütközéséből 
származó lökések
Az ilyen típusú kockázat elleni megfelelő PPE-nek tompítania kell az ütés 
hatásait azoknak a sérüléseknek a megelőzésére, amelyek főként a védett rész 
zúzódásából vagy átfúródásából erednek, legalább olyan ütközési energiáig, 
amelyen túl az elnyelő eszköz túlzott méretei vagy tömege gátolná a PPE 
hatékony használatát a viselés várható időtartalma alatt.

Ezért a Bizottság a PPE-irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően a 98/34/EK irányelv alapján létrehozott bizottsághoz fogja utalni az EN 14572 
szabványt azzal a céllal, hogy a Hivatalos Lapban közzétett listáról töröljék a szabványra való 
hivatkozást.

Ugyanakkor a Bizottság az M/281 megbízás keretében fel fogja kérni a CEN-t, hogy 
ismételten vizsgálja meg a lovaglósisakok által biztosított védelem szintje jelenlegi 
technológia felhasználásával történő növelésének lehetőségét azzal a céllal, hogy ennek 
megfelelően vizsgálják felül az EN 1384 szabványt.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2010. június 24.
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A Bizottság felkérte az Európai Szabványügyi Szervezetet (CEN), hogy többé ne hivatkozzon 
a Hivatalos Lapban közzétett EN 14572 szabványra (Nagy védőképességű sisakok 
lovassportokhoz). A CEN válaszában közölte, hogy továbbra is hivatkozni fog a szabványra, 
azonban az ügy eltérő megítélésére tekintettel a CEN meghívta a Bizottság szolgálatait, hogy 
vegyenek részt a CEN TC 158 fejvédőkről szóló 2010. június 15-i plenáris ülésén.

Ezenkívül a Bizottság technikai támogatás keresése érdekében ajánlattételi felhívást írt ki az 
alábbiak értékelésére:

 az EN 1384 és az EN 14572 szabvány megfelelősége a PPE-irányelvben szereplő 
alapvető egészségügyi és biztonsági követelmények1 tekintetében, figyelembe véve a 
rendelkezésre álló technológiát;

 vissza kell-e vonni az EN 14572 szabványt a Hivatalos Lapból;

 módosításra szorul-e az egyik vagy mindkét szabvány ahhoz, hogy fokozott védelmet 
biztosítson a lovas sportolók számára.

A Bizottság folyamatosan tájékoztatni fogja a fejleményekről a parlamenti bizottságot.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2011. március 29.

A Bizottság vizsgálatot folytatott az érintett érdekeltek körében, és szerződést kötött egy 
független szakértővel, hogy a technika állása, valamint az egyéni védőeszközökről szóló 
89/686/EGK irányelv II. mellékletében foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelmények figyelembevételével vizsgálja meg a szóban forgó szabványok műszaki 
előírásait.

A CEN meghívta a Bizottság szolgálatait, hogy vegyenek részt a CEN TC 158 2010. június 
15-én megtartott plenáris ülésén, amelyen a TC tagjai megállapodtak abban, hogy további 
intézkedésre van szükség. A CEN TC 158 5. munkacsoportját felkérték, hogy szervezzen 
ülést annak eldöntése érdekében, hogy miként lehet továbblépni.

Az 5. munkacsoport ülésére 2010. október 11-én került sor, amelyen a jelen lévő küldöttségek 
nagy része beleegyezett az EN 1384 szabvány felülvizsgálatába, valamint abba, hogy a 
Hivatalos Lapból töröljék az EN 15472 szabványra való hivatkozást. Valamennyi küldöttséget 
felkérték, hogy javaslataikat küldjék el a TC titkárságának. A Bizottság legjobb tudomása 
szerint eddig csupán egyetlen küldöttség küldött az EN 1384 szabvány fejlesztésére 
vonatkozó javaslatot.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az, hogy az 5. munkacsoport legutóbbi ülése óta nem történt 
előrelépés, veszélyezteti a fenti szabványok alá tartozó fejvédőket használók egészségét és 
biztonságát. Ez különös aggodalomra ad okot az eltelt hosszú idő miatt, mivel az első petíciót 
1998-ban nyújtották be az Európai Parlamentnek.

A Bizottsághoz immár beérkezett a független szakértő technikai értékelése, amely megerősíti, 

                                               
1

A 89/686/EK irányelv II. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények.
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hogy az EN 1384 szabvány fejlesztése lehetséges és szükséges is.

Ennélfogva az Európai Bizottság hivatalos kifogást fog emelni mindkét érintett szabvánnyal 
kapcsolatban a Hivatalos Lapban közzétett hivatkozások törlése céljából. Ez azt jelenti, hogy 
e két szabvány alapján a továbbiakban már nem vélelmezhető a megfelelőség, azaz a PPE-
irányelv követelményeinek való megfelelés nem vélelmezhető automatikusan olyan 
esetekben, amikor a sisakok gyártására csak a fenti szabványoknak megfelelően kerül sor. 
Ugyanakkor a Bizottság az eredeti M/281 megbízás alapján új megbízást fog adni a CEN-nek 
az EN 1384 szabvány fejlesztésére vonatkozóan.

A Bizottság szorosan nyomon fogja követni a szabvány felülvizsgálatát, és tájékoztatja az 
Európai Parlamentet a fejleményekről.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III): 2012. január 27.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság kinyilvánította szándékát, miszerint hivatalos kifogást kíván emelni mindkét 
érintett szabvánnyal kapcsolatban. A PPE-munkacsoporttal a témáról folytatott 
megbeszéléseket követően és a szükségtelenül hosszadalmas eljárások elkerülése végett a 
Bizottság először azt kérte a CEN-től, hogy töröljék mindkét szabványt a Hivatalos Lapban 
megjelenő jegyzékről.

2011 novemberében a CEN úgy döntött, hogy törli az EN 14572 szabványt.

Az EN 1384 szabvánnyal kapcsolatban a CEN TC 158 2011 júniusában úgy döntött, hogy 
felülvizsgálja, de nem törli a Hivatalos Lapban megjelenő jegyzékből.

A CEN TC 158 5. munkacsoportjának az EN 1384 szabvány felülvizsgálatáról tartott első 
ülésére 2011 októberében került sor. Több tagszervezet javaslatát megvitatták, és munkatervet 
határoztak meg a felülvizsgálat következő lépéseire vonatkozóan. Az 5. munkacsoport 
következő ülése 2012. februárjában lesz.

Következtetés

Törlése következtében az EN 14572 szabvány legközelebb nem kerül közzétételre a Hivatalos 
Lapban megjelenő egységesített jegyzékben.

Az EN 1384-es szabvány felülvizsgálatának elindítása előrelépés ugyan, de nem elegendő. 
Technikai szakértője következtetéseinek fényében a Bizottság azon a véleményen van, hogy 
az EN 1384 szabvány nem felel meg a technika jelenlegi állásának, ezért e szabvány nem 
elegendő a PPE-irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való 
megfelelőség vélelmezéséhez. Következésképpen a Bizottság hivatalos kifogást fog emelni az 
EN 1384 szabvány ellen, mely kifogás elkészültével a hivatkozást törölni fogják a Hivatalos 
Lapban megjelenő egységesített jegyzékből.

Amint a CEN befejezi az EN 1384 szabvány felülvizsgálatát és a benne előírt biztonsági szint 
megfelelő lesz, a felülvizsgált szabványra vonatkozó hivatkozás felvehető a Hivatalos Lapban 
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megjelenő jegyzékbe.

A Bizottság szorosan nyomon fogja követni az EN 1384 szabvány CEN TC 158 5. 
munkacsoportjában megkezdett felülvizsgálatát, és tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet 
a fontosabb fejleményekről.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV): 2013. április 30.

Az EN 1384 szabvány felülvizsgálata folyamatban van. Az illetékes szabványosítási csoport 
(CEN TC 158 - WG 5) 2012 októberében tartott ülésén több szempontot is megvitatott 
(áthatolási vizsgálat, ütéscsillapítás). A Bizottság azonban úgy véli, hogy a folyamat túl lassan 
zajlik.

2012 decemberében a Bizottság hivatalos kifogást emelt az EN 1384 szabvány ellen annak 
érdekében, hogy a hivatkozást töröljék a Hivatalos Lapból. Ezt a hivatalos kifogást meg kell 
vitatni a tagállamok képviselőivel és az érdekelt felekkel a PPE-irányelvvel foglalkozó 
munkacsoport következő, 2013 áprilisában tartandó ülésén.

A Bizottság az érdemi fejleményekről tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet.

8. A Bizottságtól kapott válasz (REV V): 2014. február 28.

A 0710/2008. és a 0326/2013. számú petíció

Mindkét petíció benyújtója azt állítja, hogy az EN 1384 szabvány (Fejvédők lovas sportolók 
részére) alapján tervezett fejvédők nem felelnek meg az egyéni védőeszközökről szóló 
89/686/EGK irányelv (PPE-irányelv) II. mellékletében meghatározott, alkalmazandó alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

A Bizottság hivatalos kifogást emelt az EN 1384:1996 szabvánnyal kapcsolatban. Időközben 
a szabvány 2012. évi változata megjelent a Hivatalos Lapban, jóllehet a kifogásolt elemek 
ténylegesen nem változtak (kivéve a fejvédő tömegének feltüntetése). Így a Bizottság 
frissítette az EN 1384:2012 szabvány ellen emelt hivatalos kifogást annak érdekében, hogy a 
hivatkozást töröljék a Hivatalos Lapból.

A PPE-munkacsoport legutóbbi, 2013. november 11-i ülésén megtárgyalta a kérdést, és a 
tagállamok megjegyzései alapján a többség a frissített hivatalos kifogás mellett foglalt állást. 
A Bizottság most készíti elő a többség véleményének megfelelő határozatot. A szabványra 
való hivatkozás törlése a Hivatalos Lapban közzétett listáról azt eredményezi, hogy a 
1384:2012 szabvány alapján nem lehet többé vélelmezni a PPE-irányelv alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való megfelelőséget, ezért erre a célra a 
gyártók nem használhatják. Gyakorlati szemszögből nézve a legmagasabb biztonsági szint 
szavatolása érdekében a gyártóknak és bejelentett szervezeteknek közvetlenül kell majd 
értékelniük, hogy a termék megfelel-e az irányelv fent említett követelményeinek.

CEN TC 158 5. munkacsoportjában jelenleg folyó felülvizsgálatot illetően a tagállamok 
megállapodtak abban, hogy az érintett munkacsoport munkáját – különösen a biomechanika 
terén jártas – szakértőkkel támogatják. A Bizottság továbbra is szigorúan figyelemmel kíséri 
az EN 1384 szabvány felülvizsgálati eljárását annak érdekében, hogy a továbbfejlesztett 
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szabvány garantálja a megfelelő biztonsági szintet a PPE-irányelv alkalmazandó, alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeivel és a technika jelenlegi állásával 
összhangban.

Az eljárás lezárultával a felülvizsgálat EN 1384 szabvány hivatkozása harmonizált 
szabványként megjelentethető a Hivatalos Lapban.

A Bizottság az érdemleges fejleményekről továbbra is tájékoztatni fogja az Európai 
Parlamentet.


