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1. Peticijos Nr. 0710/2008 santrauka 

Peticijos pateikėjas teigia, kad raitelių šalmų standartas EN 1384 neatitinka saugos 
reikalavimų, nustatytų Tarybos direktyvoje 89/686 dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių asmenines apsaugos priemones (AAP), suderinimo. Peticijos pateikėjas 
aiškina, kad jis ėmėsi priemonių dėl šio klausimo po to, kai jo sūnus buvo mirtinai sužalotas,
ir primena, kad 1996 m. jam pateikus pirmąją peticiją Europos Parlamentui (Nr. 1030/96), 
buvo nustatytas naujas saugos standartas (EN 14572). Pasak peticijos pateikėjo, iki šiol joks 
gamintojas nesugebėjo pagaminti šalmų, atitinkančių šį naują saugos standartą ir, taikant 
esamas technologijas, to padaryti neįmanoma. Peticijos pateikėjas Europos Parlamento prašo 
kompetentingoms institucijoms nurodyti imtis reikiamų priemonių, kad būtų ištaisyta ši 
padėtis.

Peticijos Nr. 0326/2013 santrauka 

Peticijos pateikėjas ginčija jojimo šalmo EN 1384 (jojimo arkliu šalmas) saugą, nes, jo 
nuomone, jis neatitinka taikytinos gaminių saugos direktyvos.

2. Priimtinumas
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Peticija Nr. 0710/2008 paskelbta priimtina 2008 m. spalio 22 d. 
Peticija Nr. 0326/2013 paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 8 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 
dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gruodžio 17 d.

„1998 m. balandžio 28 d., po nelaimingo atsitikimo, į kurį pateko ir kuriame žuvo jo sūnus, 
peticijos pateikėjas Peter Downes peticijoje Nr. 1030/96 teigė, kad standartas EN 1384 
Raitelių šalmai neatitinka Direktyvos 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių asmenines apsaugos priemones (AAP), suderinimo reikalavimų.

Išnagrinėjusi šį atvejį, Komisija įpareigojo Europos standartizacijos komitetą (CEN) (M/281) 
persvarstyti standartą EN 1384, siekiant padidinti minėtų šalmų užtikrinamą apsaugą. 
Reaguodamas į šį įpareigojimą, CEN komitetas nusprendė ne persvarstyti standartą EN 1384, 
o sukurti naują europinį standartą EN 14572 –Aukštos kokybės raitelių šalmai. 2005 m. spalio 
6 d. šio standarto žymenys paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (ES OL). Taigi 
šio standarto taikymas atitinka prielaidą, kad jis atitinka susijusius pagrindinius sveikatos 
apsaugos ir saugos reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 89/686/EEB.

Savo naujojoje peticijoje Nr. 710/2008 peticijos pateikėjas teigia, kad rinkoje nėra šalmų, 
sukurtų remiantis standartu EN 14572, nes, taikant esamas technologijas, neįmanoma 
užtikrinti atitikties standarte nustatytiems reikalavimams. Jis taip pat teigia jau keletą kartų 
nesėkmingai bandęs šį klausimą kelti Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos 
komitete (CEN TC 158).

Europos Komisija susisiekė su keletu suinteresuotųjų subjektų, įskaitant CEN TC 158 5 darbo 
grupę, raitelių šalmų gamintojų atstovus ir Europos notifikuotųjų įstaigų derinimo grupę 
(VG1), kuri atsakinga už AAP reikalavimų galvos apsaugai tvirtinimą. 

Remdamasi gautais atsakymais, Europos Komisija gali patvirtinti, kad pagal standartą 
EN 14572 raitelių šalmai negaminami ir nebuvo patvirtinti. Keletas ekspertų, su kuriais 
pasitarta, mano, kad taikant minėto standarto reikalavimus pagaminti šalmai būtų per sunkūs 
ir nepatogūs dėvėti. Nors toks šalmas galėtų geriau apsaugoti nuo tam tikrų galvos sužeidimų 
rizikos, jis galėtų padidinti riziką susižeisti kitas vietas, pavyzdžiui, stuburą. Ekspertai taip pat 
atkreipia dėmesį į tai, kad netgi remiantis standartu EN 14572 sukurti šalmai visiškai 
neapsaugotų nuo žirgo užkritimo ant raitelio grėsmės.

CEN TC 158 patvirtino, kad peticijos pateikėjo iškelti klausimai keletą kartų svarstyti 
Technikos komitete ir kad Airijos atstovas paragintas pateikti pasiūlymus, kaip spręsti šį 
klausimą.

Išvados

Raitelių šalmus, sukurtus remiantis darniuoju standartu EN 1384, Europos Sąjungoje gamina 
daugelis gamintojų ir jie yra dažnai naudojami. Tokie šalmai užtikrina daug geresnę apsaugą 
negu dauguma kitų raitelių šalmų, naudotų prieš pradedant taikyti AAP direktyvą ir darnųjį 
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standartą EN 1384. Europos Komisija atkreipia dėmesį į tai, jog AAP direktyvoje numatyta 
apsauga apsiriboja reikalavimu, kad priemonės turi atitikti veiklą, kurios metu jos 
naudojamos.

Remiantis Europos Komisijos apklausa, pasirodo, kad bandant užtikrinti geresnę raitelių 
apsaugą sukūrus specialų aukštos kokybės raitelių šalmų standartą, norimas tikslas 
nepasiektas. Viena vertus, atrodo, kad rinkoje nėra aukštos kokybės šalmų paklausos. Kita 
vertus, kyla abejonių dėl to, ar standarto EN 14572 reikalavimai visiškai atitinka keletą 
pagrindinių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, nustatytų AAP direktyvos II priede, 
pavyzdžiui:

1.1.1 Ergonomika
AAP turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad numatytomis jų 
naudojimo sąlygomis naudotojas galėtų normaliai verstis pavojinga veikla, nes 
jos užtikrintų jam didžiausią kokia tik įmanoma apsaugą.

1.1.2.1 Aukščiausias galimas apsaugos lygmuo
Optimalus saugos darbe lygmuo, į kurį reikia atsižvelgti projektuojant, yra 
toks, kurį peržengus dėl AAP nešiojimo atsiradę suvaržymai jau imtų trukdyti 
jas efektyviai naudoti pavojaus metu arba verčiantis įprastine veikla.

3.1.1 Smūgis nukritus ar išmetus daiktus ir kūno dalimis susidūrus su kliūtimi
AAP, apsaugančios nuo tokio pobūdžio pavojaus, kad būtų išvengta 
sužalojimo, ypač tuomet, kai saugoma kūno dalis gali būti suspausta arba 
patirti dūrį, privalo būti pakankamai atspari smūgiams, bent jau tokio 
smarkumo, kurį viršijus sulaikančio įrenginio pernelyg dideli matmenys arba 
masė neleistų efektyviai naudoti AAP numatytą naudojimo laiką.

Todėl Europos Komisija minėtam komitetui, sudarytam remiantis Direktyvos 98/34/EB 
nuostatomis, nurodys standartą EN 14572, siekdama, kad remiantis AAP direktyvos 
6 straipsnio 1 dalyje nustatyta procedūra, būtų apsvarstytas šio standarto žymos išbraukimas iš 
ES OL paskelbto sąrašo.

Taip pat Europos Komisija paprašys CEN komiteto, remiantis M/281 įpareigojimu, dar kartą 
patikrinti galimybę taikant dabartines technologijas pagerinti raitelių šalmų užtikrinamą 
apsaugą, siekiant atitinkamai pataisyti standartą EN 1384.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2010 m. birželio 24 d.

Komisija paprašė CEN komiteto nebeperduoti standarto EN 14572 Aukštos kokybės raitelių 
šalmai žymų skelbti ES OL. CEN komitetas atsakė, kad jis ir toliau perduos minėtas žymas 
skelbti, tačiau atsižvelgdamas į skirtingas nuomones šiuo klausimu, CEN komitetas pakvietė 
Komisijos tarnybų atstovus 2010 m. birželio 15 d. dalyvauti CEN TC 158 plenariniame 
posėdyje dėl galvos apsaugos klausimų.

Be to, Komisija paskelbė konkursą teikti oficialius pasiūlymus dėl techninės pagalbos teikimo 
siekiant įvertinti:
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 standartų EN 1384 ir EN 14572 atitiktį AAP direktyvos PSASR1, atsižvelgiant į esamas 
technologijas;

 ar standartą EN 14572 reikėtų išbraukti iš ES OL;

 ar reikėtų iš dalies pakeisti vieną iš šių standartų arba juos abu, siekiant užtikrinti 
geresnę raitelių apsaugą.

Komisija informuos komitetą apie visus tolesnius įvykius.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Komisija atliko suinteresuotųjų subjektų tyrimą ir pasamdė nepriklausomą ekspertą ištirti 
technines susijusių standartų specifikacijas atsižvelgiant į naujausius technikos laimėjimus ir į 
pagrindinius sveikatos apsaugos ir saugos darbe reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
89/686/EEB dėl asmeninių apsaugos priemonių II priede.

CEN komitetas pakvietė Komisijos tarnybų atstovus 2010 m. birželio 15 d. dalyvauti 
CEN TC 158 plenariniame posėdyje. Posėdyje TC komiteto nariai sutarė, kad reikalingi 
tolesni veiksmai. Buvo sukviesta CEN TC 158 5 darbo grupė, kad suorganizuotų posėdį ir 
nuspręstų, kokių veiksmų reikėtų toliau imtis.

2010 m. spalio 11 d. įvyko DG5 posėdis, kuriame didžioji dalis dalyvavusių delegacijų sutiko 
peržiūrėti EN 1384 standartą ir išbraukti iš ES OL nuorodą į standartą EN 15472. Visos 
delegacijos buvo paragintos siųsti savo pasiūlymus į TC komiteto sekretoriatą. Komisijos 
žiniomis, iki šiol tik viena delegacija atsiuntė pasiūlymą tobulinti standartą EN 1384.

Komisijos vertinimu, toks pažangos nebuvimas nuo praėjusio 5 darbo grupės posėdžio kelia 
pavojų šalmų, kuriems taikomi minėti standartai, naudotojų sveikatai ir saugai. Tai ypač kelia 
nerimą dėl to, kad nuo pirmosios Europos Parlamentui 1998 m. pateiktos peticijos jau praėjo 
daug laiko.

Dabar Komisija gavo techninį įvertinimą iš savo nepriklausomo eksperto, kuris patvirtino, kad 
standartą EN 1384 patobulinti įmanoma ir būtina.

Todėl Europos Komisija paskelbs oficialų prieštaravimą abiem susijusiems standartams 
siekdama, kad iš ES OL būtų pašalinta nuoroda į juos. Tai reiškia, kad šie du standartai jau 
nebereikštų atitikties, t. y., atitiktis AAP direktyvos reikalavimams jau nebūtų savaime 
numanoma, jei šalmai būtų gaminami remiantis tik minėtais standartais. Tuo pat metu 
Komisija suteiks naują įgaliojimą CEN komitetui, remdamasi jo pradiniu M/281 įgaliojimu, 
patobulinti standartą EN 1384.

Komisija atidžiai stebės standarto peržiūrą ir informuos apie pažangą Europos Parlamentą.“

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2012 m. sausio 27 d.

                                               
1

Pagrindiniai sveikatos apsaugos ir saugos darbe reikalavimai, nustatyti Direktyvos 89/686/EEB II priede.
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Komisijos pastabos

Komisija pranešė, kad ji ketina paskelbti oficialų prieštaravimą abiem susijusiems 
standartams. Po diskusijų šia tema AAP darbo grupėje ir siekdama išvengti be reikalo ilgai 
trunkančių procedūrų Komisija kreipėsi į CEN komitetą, prašydama abu standartus išbraukti 
iš sąrašo, skelbiamo ES OL.

2011 m. lapkričio mėnesį CEN komitetas nusprendė išbraukti standartą EN 14572.

2011 m. birželio mėn. CEN TC 158 nusprendė persvarstyti standartą EN 1384, tačiau iš 
sąrašo, skelbiamo ES OL, jo neišbraukti.

Pirmasis CEN TC 158 5 darbo grupės posėdis, skirtas standarto EN 1384 persvarstymui, vyko 
2011 m. spalio mėn. Buvo aptarti kelių dalyvaujančių įstaigų pasiūlymai ir numatytas veiklos 
planas, kuriame aptariami tolesni persvarstymo veiksmai. Kitas 5 darbo grupės posėdis vyks 
2012 m. vasario mėn.

Išvada

Po to, kai CEN komiteto standartą EN 14572 išbraukė, jis nebus įtrauktas į kitą konsoliduotą 
sąrašą, skelbiamą ES OL.

Standarto EN 1384 persvarstymo pradžia – postūmis pirmyn, tačiau to nepakanka. 
Atsižvelgdama į techninio eksperto išvadas, Komisija laikosi nuomonės, kad standartas EN 
1384 neatitinka pažangiausių technikos laimėjimų, taigi jis nepakankamas, kad būtų daroma 
prielaida, jog jis atitinka susijusius pagrindinius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, 
nustatytus AAP direktyvoje. Taigi, Komisija pareikš oficialų prieštaravimą standartui EN 
1384, t. y. pradės procedūrą, kurią atlikus, nuoroda į šį standartą bus išbraukta iš konsoliduoto 
sąrašo, skelbiamo ES OL.

Kai CEN komitetas bus pervarstęs standartą EN 1384 ir juo užtikrintas saugumo lygis bus 
pakankamas, nuoroda į persvarstytą standartą gali būti skelbiama ES OL.

Komisija toliau atidžiai stebės EN 1384 peržiūros procesą, kurį pradėjo CEN TC 158 5 darbo 
grupė ir Europos Parlamentui pateiks naujausią informaciją apie bet kokią pasiektą svarbią 
pažangą.“

7. Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2013 m. balandžio 30 d.

Standartas EN 1384 yra peržiūrimas. Per atitinkamos standartizavimo grupės, CEN TC 158 5 
darbo grupės, posėdį 2012 m. spalio mėnesį buvo apsvarstyti keli aspektai (skverbties 
bandymas, sukrėtimų absorbavimas). Vis dėlto, Komisija mano, kad šis procesas vyksta per 
lėtai.

2012 m. gruodžio mėnesį Komisija pareiškė oficialų prieštaravimą standartui EN 1384 
siekiant išbraukti iš ES OL nuorodą į jį. Šis oficialus prieštaravimas turės būti svarstomas su 
valstybių narių atstovais ir suinteresuotais subjektais per kitą AAP direktyvos darbo grupės 
susitikimą 2013 m. balandžio mėnesį.
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Komisija pateiks Europos Parlamentui naujausią informaciją apie bet kokią pasiektą svarbią 
pažangą.“

8. Komisijos atsakymas (REV V), gautas 2014 m. vasario 28 d.

Peticijos Nr. 710/2008 ir Nr. 326/2013

Abiejose peticijose teigiama, kad raitelių šalmai, pagaminti remiantis standartu EN 1384 
Raitelių šalmai, neatitinka taikomos Direktyvos 89/686/EEB dėl asmeninių apsaugos 
priemonių (APP direktyva) II priedo pagrindinių sveikatos apsaugos ir saugos darbe 
reikalavimų.

Komisija pradėjo oficialų prieštaravimą standartui EN 1384:1996. Tuo tarpu 2012 metų 
variantas pateikiamas ES OL, o kritikuojami elementai iš tiesų nebuvo pakeisti (išskyrus 
šalmo svorio žymėjimą). Todėl Komisija atnaujino oficialų prieštaravimą standartui EN 
1384:2012 siekdama iš ES OL išbraukti nuorodą į jį.

Šis klausimas buvo aptartas paskutiniame AAP darbo grupės posėdyje, vykusiame 2013 m. 
lapkričio 11 d., ir iš valstybių narių komentarų buvo matyti, kad aiški dauguma palaiko 
atnaujintą oficialų prieštaravimą. Komisija rengia daugumos nuomonę atitinkantį sprendimą. 
Nuorodos į standartą išėmimas iš ES OL reiškia, kad EN 1384:2012 daugiau negalės 
užtikrinti prielaidos, kad atitinkami pagal AAP direktyvą taikomi pagrindiniai sveikatos 
apsaugos ir saugos reikalavimai, todėl gamintojai šiuo tikslu negalės naudotis standartu. 
Praktiniu požiūriu, gamintojai ir paskelbtosios įstaigos turės tiesiogiai įvertinti gaminių atitiktį 
pirmiau paminėtiems Direktyvos reikalavimams, kad būtų užtikrinta aukščiausio lygio sauga. 

Dėl toliau vykdomos CEN TC 158 5 darbo grupės atliekamos peržiūros, valstybės narės 
sutarė padėti atitinkamai darbo grupei ekspertais, ypač turinčiais biomechanikos patirties. 
Komisija toliau atidžiai stebės EN 1384 peržiūros procesą, kad būtų pasiektas geresnis 
tinkamo saugumo lygio standartas, atitinkantis pagal AAP direktyvą taikomus pagrindinius 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus bei šiuolaikines technologijas.

Kai procesas bus baigtas, ES OL bus galima pateikti peržiūrėto EN 1384, kaip darniojo 
standarto, nuorodą.

Komisija pateiks Europos Parlamentui atnaujintą informaciją apie bet kokią pasiektą svarbią 
pažangą.


