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Lūgumrakstu komiteja

28.2.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0710/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Peter 
Downes, par jātnieku aizsargķiveru drošības standartu.

Lūgumraksts Nr. 0326/2013, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais 
Ulf Olsson, par jātnieku aizsargķiveru drošību.

1. Lūgumraksta Nr. 0710/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka jātnieku aizsargķiveru standarts EN 1384 neatbilst 
Direktīvā 89/686/EEK par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL direktīva) 
noteiktajām prasībām. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš sācis pētīt šo jautājumu pēc 
gadījuma, kad viņa dēls guva nāvējošu ievainojumu, un atgādina, ka pēc pirmā lūgumraksta 
(Nr. 1030/96) iesniegšanas Eiropas Parlamentam 1996. gadā tika noteikts jauns drošības 
standarts EN 14572. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, izmantojot pašreizējās 
tehnoloģijas, neviens ražotājs nevar izgatavot aizsargķiveri, kas atbilstu jaunajam drošības 
standartam. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt to, ka atbildīgās 
iestādes veic nepieciešamos pasākumus, lai mainītu šo situāciju.

Lūgumraksta Nr. 0326/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd jāšanas sporta aizsargķiveres EN 1384 (aizsargķivere 
jātniekam) drošību, kas pēc viņa domām neatbilst piemērojamajai Produktu drošības 
direktīvai.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0710/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. oktobrī.
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Lūgumraksts Nr. 0326/2013 atzīts par pieņemamu 2013. gada 8. novembrī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs Peter Downes 1998. gada 28. aprīlī pēc negadījuma, kurā gāja bojā 
viņa dēls, lūgumrakstā Nr. 1030/96 apgalvoja, ka standarts EN 1384 — Aizsargķiveres 
jāšanas sportam — neatbilst Direktīvā 89/686/EEK par individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem (IAL direktīva) noteiktajām prasībām.

Pēc lietas izmeklēšanas Komisija uzdeva Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) (M/281) 
pārskatīt standartu EN 1384, lai uzlabotu šo aizsargķiveru aizsardzības līmeni. Atbildot uz 
Komisijas noteikto uzdevumu, CEN izlēma nemainīt esošo standartu EN 1384, bet izstrādāt 
jaunu Eiropas standartu EN 14572 — Augstas efektivitātes aizsargcepures jāšanas sportam.
Atsauce uz standartu tika publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2005. gada 
6. oktobrī. Tādēļ standarta piemērošanai būtu jāatbilst attiecīgajām veselības aizsardzības un 
drošības prasībām, kas noteiktas Direktīvā 89/686/EEK.

Savā jaunajā lūgumrakstā Nr. 710/2008 lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tirgū nav laista 
neviena jaunajam standartam EN 14572 atbilstoša jātnieku aizsargķivere, jo izgatavot 
standarta specifikācijām atbilstošu aizsargķiveri ar pašreizējām tehnoloģijām nav iespējams.
Viņš arī apgalvo, ka vairākas reizes bez panākumiem ir vērsies ar šo jautājumu attiecīgajā 
CEN Tehniskajā komitejā (CEN TC 158).

Komisija ir sazinājusies ar vairākām ieinteresētajām pusēm, tostarp CEN TC 158 — WG 5, 
jātnieku aizsargķiveru ražotāju pārstāvjiem un Eiropas līmeņa pilnvaroto personu 
koordinatoru grupu (VG1), kas ir atbildīga par IAL prasību apstiprināšanu attiecībā uz galvas 
aizsardzību.

Pamatojoties uz saņemtajām atbildēm, Komisija var apstiprināt, ka saskaņā ar standartu 
EN 14572 nav tikusi ražota vai sertificēta neviena aizsargķivere. Vairāki no aptaujātajiem 
ekspertiem uzskata, ka standarta specifikācijām atbilstoša aizsargķivere būtu pārāk smaga un 
neērta valkāšanai. Lai gan šāda aizsargķivere nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni 
dažādu galvas traumu gadījumos, tā varētu palielināt citu traumu, piemēram, muguras 
traumas, gūšanas risku. Eksperti arī norāda, ka pat aizsargķivere, kas izstrādāta saskaņā ar 
standartu EN 14572, negarantētu pilnīgu aizsardzību gadījumā, ja zirgs uzkristu virsū 
jātniekam.

CEN TC 158 ir apstiprinājusi, ka par lūgumraksta iesniedzēja jautājumiem vairākas reizes 
diskutēts tehniskajā komitejā un ka Īrijas pārstāvis tika aicināts izteikt priekšlikumus šī 
jautājuma risināšanai.

Secinājumi

Jātnieku aizsargķiveres, kas izstrādātas atbilstoši saskaņotajam standartam EN 1384, tiek plaši 
ražotas un lietotas Eiropas Savienībā. Šādas aizsargķiveres nodrošina ievērojami lielāku 
aizsardzības līmeni par lielāko daļu iepriekš lietoto jātnieku aizsargķiveru, pirms tika 
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piemērota IAL direktīva un saskaņotais standarts EN 1384. Komisija atzīmē, ka IAL direktīvā 
noteikto aizsardzības līmeni ierobežo prasība, ka aprīkojums jāpielāgo attiecīgajai aktivitātei, 
kurā to paredzēts valkāt.

Saskaņā ar Komisijas veikto izmeklēšanu var secināt, ka mēģinājums nodrošināt jātnieku 
labāku aizsardzību, izstrādājot specifisku standartu „augstas efektivitātes” aizsargķiverēm, 
nav sasniedzis vēlamo mērķi. No vienas puses, nešķiet, ka tirgū ir pieprasījums pēc „augstas 
efektivitātes” aizsargķiverēm. No otras puses, ir šaubas, vai standarta EN 14572 specifikācijas 
pilnībā atbilst vairākām IAL direktīvas II pielikumā noteiktajām veselības un drošības 
prasībām, piemēram:

1.1.1. Ergonomika
IAL jāprojektē un jāražo tā, lai tam paredzamajos lietošanas apstākļos lietotājs var normāli 
veikt ar risku saistītas darbības, baudot piemērotu aizsardzību pēc iespējas augstākā līmenī.

1.1.2.1. Iespējamais augstākais aizsardzības līmenis
Optimālais aizsardzības līmenis, kas jāņem vērā projektēšanā, ir tas, ka sakarā ar IAL 
valkāšanu uzspiestos ierobežojumus novērstu to efektīva lietošana tad, kad ir apdraudējums, 
vai normāli veicot darbu.

3.1.1. Iedarbība, ko rada priekšmetu krišana vai izvirzīšanās uz āru un ķermeņa daļu sadursme ar 
šķērsli
Lai pasargātu no ievainojumiem, ko rada aizsargātās daļas saspiešana vai iespiešana, šāda 
veida apdraudējumiem piemērotiem IAL jābūt pietiekami amortizējošiem vismaz līdz trieciena 
enerģijas līmenim, kuru pārsniedzot absorbējošās ierīces pārmērīgie izmēri vai masa varētu 
kavēt IAL efektīvu lietošanu paredzamajā laikposmā.

Tāpēc, lai no saraksta svītrotu standarta atsauci, kas publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī, 
Komisija saskaņā ar IAL direktīvas 6. panta 1. daļā noteikto procedūru nosūtīs standartu 
EN 14572 komitejai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK.

Tajā pašā laikā Komisija lūgs CEN uzdevuma M/281 ietvaros pārskatīt iespēju uzlabot 
jātnieku aizsargķiveru aizsardzības līmeni, izmantojot pašreizējās tehnoloģijas, lai attiecīgi 
pārstrādātu standartu EN 1384.

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā.

Komisija pieprasīja Eiropas Standartizācijas iestādei (CEN) izbeigt norādīt atsauci uz 
standartu EN 14572 — Augstas efektivitātes aizsargcepures jāšanas sportam — publicēšanai 
ES Oficiālajā Vēstnesī. CEN atbildēja, ka turpinās norādīt šo atsauci, bet, ņemot vērā dažādos 
uzskatus par šo jautājumu, CEN uzaicināja Komisijas dienestus 2010. gada 15. jūnijā 
apmeklēt CEN TC 158 plenārsēdi „Galvas aizsardzība”.

Turklāt Komisija ir izsludinājusi konkursu, kura mērķis ir atrast tehnisko palīdzību, lai 
novērtētu:

 EN 1384 un EN 14572 standartu atbilstību IAL direktīvā noteiktajām veselības 
aizsardzības un drošības pamatprasībām1, ņemot vērā pašreizējās tehnoloģijas;

                                               
1 Veselības aizsardzības un drošības pamatprasības, kas izklāstītas Direktīvas 89/686/EEK II pielikumā.
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 vai no ES Oficiālā Vēstneša būtu jāsvītro standarts EN 14572;

 vai viens vai arī abi šie standarti būtu jāgroza, lai jātniekiem nodrošinātu labāku 
aizsardzību.

Komisija informēs komiteju par turpmāko lietas gaitu.

5. (REV II) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Komisija apsekoja attiecīgās ieinteresētās puses un nolīga neatkarīgu ekspertu, lai pārbaudītu 
attiecīgo standartu tehniskās specifikācijas, ņemot vērā jaunākos sasniegumus un 
Direktīvas 89/686/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem II pielikumā noteiktās veselības aizsardzības un drošības 
pamatprasības.

CEN uzaicināja Komisijas dienestus piedalīties CEN TC 158 plenārsēdē, kas notika 
2010. gada 15. jūnijā. Sēdē TC locekļi vienojās, ka vajadzīga turpmāka rīcība. CEN TC 158 
5. darba grupai (WG5) prasīja rīkot sanāksmi un nolemt, kā rīkoties turpmāk.

WG5 sanāksme notika 2010. gada 11. oktobrī, un tajā lielākā daļa klātesošo delegāciju 
vienojās pārskatīt standartu EN 1384 un no ES Oficiālā Vēstneša svītrot atsauci uz standartu 
EN 15472. Visas delegācijas tika aicinātas nosūtīt to priekšlikumus TC sekretariātam. Cik 
Komisijai zināms, līdz šim tikai viena delegācija ir nosūtījusi priekšlikumu standarta EN 1384 
uzlabošanai.

Komisija uzskata, ka, ņemot vērā progresa trūkumu kopš pēdējās WG5 sanāksmes, tiek 
apdraudēta to personu veselība un drošība, kuras lieto aizsargķiveres, kas atbilst 
iepriekšminētajiem standartiem. Tas rada īpašas bažas, ņemot vērā ilgo laika periodu, kas 
pagājis, kopš Eiropas Parlamentā tika iesniegts pirmais lūgumraksts 1998. gadā.

Komisija ir saņēmusi tās neatkarīgā eksperta tehnisko novērtējumu, kurā apstiprināts, ka 
EN 1384 uzlabošana ir gan iespējama, gan nepieciešama.

Tāpēc Eiropas Komisija ierosinās oficiālus iebildumus pret abiem minētajiem standartiem, lai 
no ES Oficiālā Vēstneša svītrotu atsauces uz tiem. Tas nozīmē, ka abi standarti vairs neradītu 
atbilstības prezumpciju, t. i., atbilstība IAL direktīvas prasībām netiktu automātiski atzīta, ja 
aizsargķiveres ir ražotas atbilstīgi tikai iepriekšminētajiem standartiem. Vienlaikus Komisija 
dos jaunas pilnvaras CEN, pamatojoties uz tās sākotnējām pilnvarām M/281, lai uzlabotu 
standartu EN 1384.

Komisija rūpīgi sekos standarta pārskatīšanai un informēs Eiropas Parlamentu par virzību.

6. (REV III) Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Komisijas komentāri

Komisija paziņoja savu nodomu ierosināt oficiālus iebildumus pret abiem minētajiem 
standartiem. Pēc diskusijām par šo jautājumu IAL darba grupā un nolūkā izvairīties no 
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nevajadzīgām un laikietilpīgām procedūrām Komisija sākotnēji lūdza CEN atcelt abus 
standartus, kas ietverti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajā sarakstā.

CEN 2011. gada novembrī nolēma atcelt standartu EN 14572.

Standarta EN 1384 gadījumā CEN 158. tehniskā komiteja 2011. gada jūnijā nolēma to 
pārskatīt, taču neizslēgt no saraksta, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

CEN 158. tehniskās komitejas 5. darba grupas pirmā sanāksme par standarta EN 1384 
pārskatīšanu notika 2011. gada oktobrī. Tika apspriesti vairāku dalībstruktūru ieteikumi un 
noteikts darba plāns ar turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz pārskatīšanu. Nākamā 5. darba 
grupas sanāksme notiks 2012. gada februārī.

Secinājums

Pēc tam, kad CEN atcēla standartu EN 14572, tas netiks publicēts nākamajā konsolidētajā 
sarakstā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Standarta EN 1384 pārskatīšanas uzsākšana ir solis uz priekšu, taču ar to nepietiek. Ņemot 
vērā Komisijas tehniskā eksperta secinājumus, Komisija uzskata, ka standarts 1384 
neatspoguļo tehniskos sasniegumus un tādēļ nenodrošina atbilstību IAL direktīvas pamata 
veselības un drošības standartiem. Tādēļ Komisija ierosinās oficiālus iebildumus pret 
standartu EN 1384, un pēc šīs procedūras noslēgšanas tiks svītrota attiecīgā atsauce 
konsolidētajā sarakstā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pēc tam, kad CEN būs pabeidzis standarta EN 1384 pārskatīšanu un tā drošības līmenis būs 
pietiekams, atsauci uz pārskatīto standartu varēs iekļaut Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Komisija cieši uzraudzīs CEN 158.tehniskās komitejas 5. darba grupas uzsākto standarta EN 
1384 pārskatīšanas procesu un sniegs Eiropas Parlamentam atjauninātu informāciju par 
jebkādu būtisku panākto progresu.

7. (REV IV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

EN 1384 standarts pašlaik tiek pārskatīts. Attiecīgā standartizācijas grupa — CEN TC 158 -
WG 5 — 2012. gada oktobra sanāksmē apsprieda vairākus aspektus (penetrācijas tests, 
trieciena absorbēšana). Tomēr Komisija uzskatīja, ka šis process notiek pārāk lēni.

Komisija 2012. gada decembrī oficiāli iebilda pret EN 1384 standartu, lai no ES Oficiālā 
vēstneša tiktu svītrota atsauce uz to. Šis oficiālais iebildums būs jāapspriež ar dalībvalstu 
pārstāvjiem un attiecīgajām ieinteresētajām personām nākamajā IAL direktīvas darba grupā 
2013. gada aprīlī.

Komisija turpinās informēt Eiropas Parlamentu par ikvienu jaunu norisi attiecībā uz šo 
jautājumu.

8. (REV V) Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī
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Lūgumraksti Nr. 710/2008 un Nr. 326/2013

Abos lūgumrakstos ir norādīts, ka standartam EN 14572 atbilstošas jātnieku aizsargķiveres —
aizsargķiveres jāšanas sportam — neatbilst piemērojamām veselības aizsardzības un drošības 
pamata prasībām, kas noteiktas Direktīvas 89/686/EEK par individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem (IAL Direktīvas) II pielikumā. 

Komisija ierosināja oficiālus iebildumus pret standartu EN 1384:1996. Tajā pašā laikā 
2012. gada versija ir iekļauta ES Oficiālajā vēstnesī, jo kritizētie aspekti faktiski nav 
mainījušies (izņemot marķējumu uz aizsargķiveres, uz kura norādīts tās svars). Līdz ar to 
Komisija oficiāli iebilda pret standartu EN 1384:2012, lai no ES Oficiālā vēstneša tiktu 
svītrota atsauce uz to.

Šis jautājums tika apspriests pēdējā IAL darba grupas sanāksmē 2013. gada 11. novembrī, un 
dalībvalstu komentāri apliecināja, ka lielākais vairākums atbalsta atjauninātos oficiālos 
iebildumus. Komisija izstrādā lēmumu, ievērojot šādu vairākuma viedokli. Svītrojot atsauci 
uz ES Oficiālajā vēstnesī iekļauto standartu EN 1384:2012, vairs nevarēs nodrošināt atbilsmi 
piemērojamām IAL Direktīvas veselības un drošības pamata prasībām, līdz ar to ražotāji to 
vairs nevarēs izmantot šajā nolūkā. No praktiskā viedokļa ražotājiem un paziņotajām 
struktūrām vajadzētu tieši novērtēt produktu atbilsmi iepriekš minētajām šīs direktīvas 
prasībām, lai nodrošinātu visaugstāko drošības līmeni.

Attiecībā uz CEN TC 158 - WG 5 pašreizējo darbu pārskatīšanas jomā dalībvalstis ir 
vienojušās par ekspertu, jo īpaši biomehānikas speciālistu, palīdzību attiecīgajai darba grupai 
Komisija turpinās cieši sekot standarta EN 1384 pārskatīšanas procesam, lai izveidotu 
uzlabotu standartu ar atbilstošu drošības līmeni saskaņā ar IAL Direktīvas piemērojamām 
veselības un drošības pamata prasībām, kā arī ņemot vērā jaunākos tehniskos sasniegumus.

Pēc procesa noslēgšanas atsauci uz jauno pārskatīto standartu EN 1384 var iekļaut ES 
Oficiālajā vēstnesī kā saskaņotu standartu.

Komisija turpinās informēt Eiropas Parlamentu par ikvienu būtisku norisi attiecībā uz šo 
jautājumu.
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