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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0710/2008, imressqa minn Peter Downes, ta’ ċittadinanza Irlandiża, 
dwar l-istandard tas-sikurezza għall-elmi ta’ dawk li jirkbu ż-żwiemel.

Petizzjoni 0326/2013, imressqa minn Ulf Olsson, ta’ ċittadinanza Svediża, 
dwar is-sikurezza tal-elmu ekwestru 

1. Sommarju tal-petizzjoni 0710/2008 

Il-petizzjonant isostni li l-istandard EN 1384 dwar l-elmi ta’ dawk li jirkbu ż-żwiemel ma 
jilħaqx ir-rekwiżiti tas-sikurezza stipulati fid-Direttiva tal-KE 89/686 dwar it-Tagħmir għall-
Protezzjoni Personali (Direttiva dwar il-PPE). Il-petizzjonant jispjega li hu beda l-manuvri 
politiċi tiegħu dwar dan is-suġġett wara li t-tifel tiegħu weġġa’ fatalment u jgħid illi, bħala 
riżultat tal-ewwel petizzjoni sottomessa lill-Parlament Ewropew (1030/96) fl-1996, kien 
stabbilit standard tas-sikurezza ġdid (EN 14572). Skont il-petizzjonant, sal-lum l-ebda 
produttur ma kien kapaċi jipproduċi elmu li jikkorrispondi ma’ dan l-istandard tas-sikurezza l-
ġdid u hu impossibbli li jsir dan bit-teknoloġija eżistenti. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex ikollu l-entitajiet kompetenti sabiex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi 
kkoreġuta s-sitwazzjoni.

Sommarju tal-petizzjoni 0326/2013 

Il-petizzjonant qed jikkontesta s-sikurezza tal-elmu ekwestru EN 1384 (elmu għall-irkib taż-
żwiemel) li, skontu, ma jissodisfax id-direttiva dwar is-sikurezza ġenerali tal-prodotti 
applikabbli.
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2. Ammissibilità

Petizzjoni 0710/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2008. 
Petizzjoni 0326/2013 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Novembru 2013.

Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2008.

Fit-28 ta’ April 1998, wara inċident fatali li kellu t-tifel tiegħu, is-Sur Peter Downes fil-
Petizzjoni nru 1030/96 qal li l-istandard EN 1384 – Elmi għall-irkib taż-żwiemel – ma kinux 
jilħqu r-rekwiżiti tad-Direttiva 89/686/KEE rigward l-Apparat Personali Protettiv (id-Direttiva 
dwar il-PPE).

Wara investigazzjoni tal-kwistjoni, il-Kummissjoni tat mandat lill-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN) (M/281) biex jirrevedi l-istandard EN 1384 sabiex itejjeb il-livell 
ta’ protezzjoni pprovdut minn dawn l-elmi. B’risposta għall-mandat, is-CEN iddeċieda li ma 
jirrevedix l-istandard EN 1384 iżda li jiżviluppa standard Ewropew ġdid EN 14572 – Elmi 
għal prestazzjoni għolja għall-irkib taż-żwiemel. Ir-referenza ta’ dan l-istandard kienet 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠUUE) tas-6 ta’ Ottubru 2005. 
Konsegwentement, l-applikazzjoni tal-istandard toħloq preżunzjoni ta’ konformità mal-
Ħtiġijiet Bażiċi dwar is-Sigurtà u s-Saħħa rilevanti tad-Direttiva 89/686/KEE.

Fil-petizzjoni ġdida tiegħu nru 710/2008, il-petizzjonant jgħid li l-ebda elmu ddisinjat skont l-
istandard EN 14572 ma tpoġġa fuq is-suq minħabba li hu impossibbli li jintlaħqu l-
ispeċifikazzjonijiet tal-istandard bit-teknoloġija eżistenti. Hu jgħid ukoll li hu pprova jqajjem 
is-suġġett diversi drabi mal-Kumitat Tekniku rilevanti tas-CEN (CEN TC 158) mingħajr 
suċċess.

Il-Kummissjoni kkuntattjat diversi persuni li għandhom interess, inkluż is-CEN TC 158 –
WG 5, rappreżentanti tal-produtturi tal-elmi tal-irkib taż-żwiemel u l-Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Entitajiet Notifikati fuq livell Ewropew (VG1) li għandhom l-inkarigu li 
jiċċertifikaw ir-rekwiżiti tal-PPE għall-protezzjoni tar-ras. 

Mit-tweġibiet li waslu, il-Kummissjoni hi kapaċi tikkonferma li l-ebda elmu ma ġie prodott 
jew iċċertifikat skont l-EN 14572. Uħud mill-esperti kkonsultati jikkunsidraw li l-
applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ dan l-istandard kienu jirriżultaw f’elmu li jkun tqil u 
skomdu wisq biex jintlibes. Filwaqt li dan it-tip ta’ elmu jista’ jipprovdi livell ta’ protezzjoni 
akbar mir-riskju ta’ ċerti ferimenti fir-ras, jista’ wkoll iżid ir-riskju ta’ ferimenti oħra bħal 
ferimenti tas-sinsla tad-dahar. L-esperti jgħidu wkoll li anki elmu ddisinjat skont l-EN 14572 
ma jipproteġix b’mod sħiħ mir-riskju li żiemel jaqa’ fuq ir-rikkieb tiegħu.

Is-CEN TC 158 ikkonferma li l-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant ġew diskussi diversi 
drabi mit-TC u li r-rappreżentant Irlandiż ġie mistieden biex jissottometti proposti biex 
jittratta l-kwistjoni.

Konklużjonijiet
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Elmi għall-irkib taż-żwiemel iddisinjati skont l-istandard armonizzat EN 1384 huma 
manifatturati u użati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni Ewropea. Dawn it-tip ta’ elmi jipprovdu 
livell ta’ protezzjoni ferm superjuri għal dak ipprovdut mill-biċċa l-kbira tal-elmi li kienu 
użati qabel id-Direttiva dwar il-PPE u l-istandard armonizzat EN 1384. Il-Kummissjoni 
tinnota li l-livell ta’ protezzjoni skont id-Direttiva dwar il-PPE hi limitata mill-ħtieġa li t-
tagħmir ikun kompatibbli mal-prestazzjoni tal-attività li għaliha jrid jintlibes.

Skont l-inkjesta li saret mill-Kummissjoni, jidher li l-attentat li tiġi pprovduta protezzjoni 
aħjar għar-rikkieba taż-żwiemel bl-iżvilupp ta’ standard speċifiku għal elmi bi “prestazzjoni 
għolja” għadha ma laħqitx l-objettiv mixtieq minnha. Minn naħa, m’hemmx domanda fis-suq 
għal elmi bi “prestazzjoni għolja”. Min-naħa l-oħra, hemm dubju dwar jekk l-
ispeċifikazzjonijiet tal-istandard EN 14572 jikkonformawx b’mod sħiħ ma’ diversi ħtiġijiet 
bażiċi dwar is-sigurtà u s-saħħa tal-Anness II tad-Direttiva dwar il-PPE, bħal pereżempju:

1.1.1 Ergonomija
PPE għandha tkun iddisinjata u manifatturata b’mod li fil-kundizzjonijiet tal-
użu previsti li għalih tkun intenzjonata, l-utent jista’ jwettaq l-attività relatata 
mar-riskju b’mod normali filwaqt li jgawdi protezzjoni xierqa tal-ogħla livell 
possibbli.

1.1.2.1 L-ogħla livell ta’ protezzjoni possibbli
L-ogħla livell ta’ protezzjoni li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni fid-disinn hu 
dak li jmur lil hinn mir-restrizzjonijiet imposti mill-ilbies tal-PPE u li ma 
jippermettix l-użu effettiv tiegħu matul il-perijodu tal-espożizzjoni għar-riskju 
jew prestazzjoni normali tal-attività.

3.1.1 Impatt ikkawżat mill-waqgħa jew mill-projezzjoni ta’ oġġetti u l-kolliżjoni ta’ 
partijiet tal-ġisem ma’ xi ostaklu
PPE xieraq għal dan it-tip ta’ riskju għandu jkun kapaċi jassorbi l-impatti 
b’mod xieraq biex jipprevjeni ferimenti li jirriżultaw, b’mod partikolari, mit-
tgħaffiġ jew il-penetrazzjoni tal-parti protetta, tal-anqas sa livell ta’ impatt tal-
enerġija li ’l fuq minnu d-dimensjonijiet eċċessivi jew il-massa tat-tagħmir li 
jassorbi ma tippermettix l-użu effettiv tal-PPE għall-perjodu previst tal-ilbies.

Il-Kummissjoni għalhekk tirreferi l-istandard EN 14572 lill-Kumitat maħluq insegwitu għad-
Direttiva 98/34/KE, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva dwar il-PPE, 
bil-ħsieb li titneħħa r-referenza tal-istandard mil-lista ppubblikata mill-ĠUUE.

Fl-istess ħin, il-Kummissjoni se titlob lis-CEN, fil-qafas tal-mandat M/281, jeżamina mill-
ġdid il-possibilità li jittejjeb il-livell ta’ protezzjoni pprovdut mill-elmi ta’ dawk li jirkbu ż-
żwiemel bl-użu tat-teknoloġija kurrenti, bil-ħsieb li l-istandard EN 1384 jiġi rivedut f’dan is-
sens.

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.

Il-Kummissjoni talbet lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) biex jieqaf 
jikkomunika r-referenza għall-istandard EN 14572 - Elmi għal prestazzjoni għolja għal 
attivitajiet ekwestri għal pubblikazjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠUUE). Is-
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CEN wieġeb illi sejjer ikompli jikkomunika r-referenza iżda minħabba l-opinjonijiet 
diverġenti dwar din il-kwistjoni, is-CEN stieden lis-Servizzi tal-Kummissjoni jattendu għal-
laqgħa plenarja tas-CEN TC 158 dwar il-“Protezzjoni għar-Ras” (Head Protection) fil-
15 ta’ Ġunju 2010.

Barra minn hekk il-Kummissjoni nediet sejħa għal offerta, bil-għan li tfittex għajnuna teknika 
sabiex tivvaluta:

 l-adegwatezza tal-istandards EN1384 u EN 14572 fir-rigward tal-BHSRs1 tad-Direttiva 
dwar il-PPE, b’kunsiderazzjoni tat-teknoloġija attwali;

 jekk l-istandard EN 14572 għandux jiġi rtirat mill-ĠUUE;

 jekk wieħed jew iż-żewġ standards ikkonċernati għandhomx jiġu emendati sabiex 
jipprovdu protezzjoni mtejba għar-rikkieba taż-żwiemel.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar kwalunkwe żviluppi 
futuri.

5. (REVII) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-Kummissjoni għamlet inkjesta fost il-partijiet interessati rilevanti u qabbdet espert 
indipendenti biex jeżamina l-ispeċifitajiet tekniċi tal-istandards ikkonċernati fid-dawl tal-
Ħtiġijiet Bażiċi dwar is-Sigurtà u s-Saħħa aġġornati tal-Anness II tad-Direttiva 89/686/KEE 
rigward l-apparat personali protettiv.

Is-CEN stieden lis-servizzi tal-Kummissjoni jattendu għal-laqgħa plenarja tas-CEN TC 158, li 
saret fil-15 ta’ Ġunju 2010. Waqt il-laqgħa, il-membri tat-TC qablu li jeħtieġ li tittieħed aktar 
azzjoni. Il-Grupp ta’ Ħidma 5 tas-CEN TC 158 (WG5) ġie mistieden jorganizza laqgħa u 
jiddeċiedi dwar kif jista’ jsir aktar progress.

Il-laqgħa tad-WG5 saret fil-11 ta’ Ottubru 2010 fejn il-maġġoranza tad-delegazzjonijiet 
preżenti qablu li jirrevedu l-istandard EN 1384 u li għandha titneħħa r-referenza għall-
istandard EN 15472 mill-ĠUUE. Id-delegazzjonijiet kollha kienu mistiedna jibagħtu l-
proposti tagħhom lis-segretarjat tat-TC. Skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, 
s’issa, delegazzjoni waħda biss bagħtet proposta biex jittejjeb l-istandard EN 1384.

Il-Kummissjoni tqis li n-nuqqas ta’ progress mill-aħħar laqgħa tad-WG5 ’l hawn qed 
jipperikola s-saħħa u s-sikurezza tal-utenti tal-elmi li huma soġġetti għall-istandards 
imsemmijin hawn fuq. Dan huwa partikolarment ta’ tħassib minħabba l-perjodu twil ta’ żmien 
li għadda minn meta ntbagħtet l-ewwel petizzjoni lill-Parlament Ewropew fl-1998.

Il-Kummissjoni issa rċeviet il-valutazzjoni teknika tal-espert indipendenti tagħha li 
tikkonferma li t-titjib tal-EN 1384 huwa possibbli kif ukoll meħtieġ.

Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea se tagħmel oġġezzjonijiet formali għaż-żewġ standards 

                                               
1

Ħtiġijiet Bażiċi dwar is-Sigurtà u s-Saħħa spjegati fl-Anness II tad-Direttiva 89/686/KEE.
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ikkonċernati bl-għan li jitneħħew ir-referenzi għalihom mill-ĠUUE. Dan ifisser li dawn iż-
żewġ standards ma jibqgħux iwasslu għal preżunzjoni ta’ konformità, jiġifieri l-konformità 
mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-PPE ma tiġix preżunta awtomatikament f’każ li jiġu 
manifatturati elmi skont l-istandards imsemmija hawn fuq biss. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni 
se toħroġ mandat ġdid lis-CEN, li jkompli jibni fuq il-mandat orġinali tiegħu M/281, biex 
itejjeb l-istandard EN 1384.

Il-Kummissjoni se ssegwi r-reviżjoni tal-istandard mill-qrib u tinforma lill-Parlament 
Ewropew dwar il-progress li jsir.

6. (REV III) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012.

Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li tniedi oġġezzjonijiet formali kontra ż-żewġ 
standards ikkonċernati. Wara d-diskussjoni dwar is-suġġett fil-Grupp ta’ Ħidma dwar il-PPE 
u biex jiġu evitati proċeduri mhux meħtieġa ta’ ħela ta’ żmien, il-Kummissjoni l-ewwel talbet 
lis-CEN jirtira ż-żewġ standards mil-lista ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

F’Novembru 2011, is-CEN iddeċieda li jirtira l-EN 14572.

Fil-każ tal-EN 1384, is-CEN TC 158 iddeċieda f’Ġunju 2011 li jirrevedi l-EN 1384, iżda 
mhux li jirtirah mil-lista li kellha tkun ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-ewwel laqgħa tas-CEN TC 158 WG 5 dwar ir-reviżjoni tal-EN 1384 seħħet f’Ottubru 2011. 
Ġew diskussi l-proposti minn bosta gruppi ta’ membri u kien definit pjan ta’ ħidma bil-passi 
ulterjuri għal reviżjoni. Il-laqgħa li jmiss tad-WG 5 se ssir fi Frar 2012.

Konklużjoni

B’segwitu tal-irtirar tal-EN 14572 mis-CEN, dan l-istandard mhux se jkun ippubblikat fil-lista 
kkonsolidata li jmiss f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-bidu tar-reviżjoni tal-EN 1384 jirrappreżenta pass ’il quddiem għalkemm dan mhuwiex 
biżżejjed. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-espert tekniku tagħha, il-Kummissjoni hi tal-
opinjoni li l-EN 1384 ma jirrappreżentax l-iktar stat avvanzat u għalhekk mhuwiex suffiċjenti 
biex joffri preżunzjoni ta’ konformità għall-ħtiġijiet bażiċi dwar is-sigurtà u s-saħħa tad-
Direttiva dwar il-PPE. Konsegwentement, il-Kummissjoni għandha tniedi oġġezzjoni formali 
kontra l-EN 1384 u meta titlesta, għandha titneħħa r-referenza mil-lista kkonsolidata f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Meta s-CEN ikun temm ir-reviżjoni tal-EN 1384 u l-livell ta’ sikurezza li jipprovdi għalih l-
istandard jitqies bħala suffiċjenti, ir-referenza għall-istandard rivedut imbagħad tkun tista’ tiġi 
elenkata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni ser issegwi mill-qrib il-proċess ta’ reviżjoni tal-EN 1384 mibdi fis-CEN 
TC 158 WG 5 u għandha tipprovdi aġġornament lill-Parlament Ewropew dwar kwalunkwe 
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progress sinifikanti li jkun sar.

7. (REV IV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013.

Ir-reviżjoni tal-EN 1384 għadha għaddejja. Waqt il-laqgħa ta’ Ottubru 2012 tal-grupp ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti, CEN TC 158 - WG 5, ġew diskussi għadd ta’ aspetti (test ta’ 
penetrazzjoni, l-assorbiment tal-impatti). Madankollu, il-Kummissjoni dehrilha li l-proċess 
miexi bil-mod wisq.

F’Diċembru 2012, il-Kummissjoni għamlet oġġezzjoni formali kontra l-EN 1384, bil-għan li 
r-referenza tiegħu tiġi rtirata mill-ĠUUE. Din l-oġġezzjoni formali issa se jkollha tiġi 
diskussa mar-rappreżentanti tal-Istati Membri u l-partijiet interessati rilevanti waqt il-laqgħa li 
jmiss tal-Grupp ta’ Ħidma dwar id-Direttiva dwar il-PPE f’April 2013.

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament Ewropew aġġornat bi kwalunkwe progress 
sinifikanti.

8. (REV V) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Petizzjonijiet 710/2008 u 326/2013

Iż-żewġ petizzjonijiet jiddikjaraw li l-elmi ekwestri ddisinjati skont l-istandard EN 1384 -
Elmi għall-irkib taż-żwiemel ma jissodisfawx il-Ħtiġijiet Bażiċi dwar is-Sigurtà u s-Saħħa tal-
Anness II tad-Direttiva 89/686/KEE rigward l-Apparat Personali Protettiv (id-Direttiva dwar 
il-PPE).

Il-Kummissjoni nediet oġġezzjoni formali kontra l-istandard EN 1384:1996. Sadanittant, il-
verżjoni tal-2012 hija elenkata fil-ĠUUE, fejn l-elementi kkritikati fil-verità ma nbidlux (ħlief 
għall-immarkar tal-elmu bil-piż tiegħu). Għalhekk, il-Kummissjoni aġġornat l-oġġezzjoni 
formali kontra l-EN 1384:2012 sabiex ir-referenza tiegħu tiġi rtirata mill-ĠUUE.

Din il-kwistjoni ġiet diskussa fl-aħħar laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-PPE fil-
11 ta’ Novembru 2013, u l-kummenti mill-Istati Membri wrew maġġoranza ċara favur l-
aġġornament tal-oġġezzjoni formali. Il-Kummissjoni qiegħda tabbozza deċiżjoni f’konformità 
ma’ tali opinjoni tal-maġġoranza. L-irtirar tar-referenza tal-istandard mill-ĠUUE jfisser li l-
EN 1384:2012 ma jkunx jista’ jibqa’ jipprovdi preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet bażiċi 
applikabbli dwar is-sigurtà u s-saħħa tad-Direttiva dwar il-PPE, u għalhekk ma jkunx jista’ 
jintuża mill-manifatturi għal dan l-għan. Minn perspettiva prattika, il-manifatturi u l-korpi 
notifikati jeħtieġu jivvalutaw il-konformità tal-prodotti direttament mal-ħtiġijiet tad-Direttiva 
msemmija hawn fuq, sabiex jiżguraw l-ogħla livell ta’ sikurezza.

Rigward il-ħidma għal reviżjoni li għaddejja fis-CEN TC 158 WG 5, l-Istati Membri qablu li 
jassistu lill-gruppi ta’ ħidma rilevanti b’esperti, b’mod partikolari b’esperjenza fil-
bijomekkanika. Il-Kummissjoni se tkompli ssegwi mill-qrib il-proċess ta’ reviżjoni tal-
EN 1384, sabiex tikseb standard imtejjeb f’livell adegwat ta’ sikurezza, f’konformità mal-
ħtiġijiet bażiċi applikabbli dwar is-sigurtà u s-saħħa tad-Direttiva dwar il-PPE, kif ukoll mal-
ogħla livell ta’ żvilupp tekniku attwali.

Meta l-proċess ikun konkluż, ir-referenza tal-EN 1384 rivedut il-ġdid ikun jista’ jiġi elenkat 
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fil-ĠUUE bħala standard armonizzat.

Se jiġu pprovduti aktar aġġornamenti mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew dwar 
kwalunkwe progress sinifikanti li jkun sar.

.


