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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Petições

28.2.2014

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0710/2008, apresentada por Peter Downes, de nacionalidade irlandesa, 
sobre a norma de segurança dos toques

Petição 0326/2013, apresentada por Ulf Olsson, de nacionalidade sueca, sobre a 
segurança do toque

1. Síntese da petição 0710/2008

O peticionário insiste em que a norma EN 1384 não respeita os requisitos de segurança 
consagrados na Diretiva 89/686/CEE, do Conselho, relativa à aproximação das legislações 
dos Estados-Membros respeitantes aos equipamentos de proteção individual (Diretiva EPI).  
O peticionário explica que iniciou diligências neste âmbito depois de o filho ter sofrido 
ferimentos mortais e recorda que, em resultado de uma primeira petição apresentada ao 
Parlamento Europeu (1030/96) em 1996, foi estabelecida uma nova norma de segurança (EN 
14572). Segundo o peticionário, até à data nenhum fabricante conseguiu fabricar capacetes 
em conformidade com esta nova norma de segurança, sendo tal impossível com a tecnologia 
atual. O peticionário exorta o Parlamento Europeu a velar por que as entidades competentes 
tomem as medidas necessárias para retificar esta situação.

Síntese da petição 0326/2013

O peticionário contesta a segurança do toque EN 1384 (capacete usado em equitação) que, 
segundo ele, não cumpre a diretiva aplicável relativa à segurança do produto.

2. Admissibilidade
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Petição 0710/2008 declarada admissível em 22 de outubro de 2008.
Petição 0326/2013 declarada admissível em 8 de novembro de 2013.

A Comissão foi instada a prestar informações (n.º 4 do artigo 192.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 17 de dezembro de 2008.

Em 28 de abril de 1998, na sequência de um acidente mortal que vitimou o seu filho, Peter 
Downes apresentou a Petição n.º 1030/96, na qual afirmava que a norma EN 1384 –
Capacetes de proteção para desportos hípicos – não satisfazia os requisitos da Diretiva
89/686/CEE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 
equipamentos de proteção individual (Diretiva EPI). 

No seguimento de uma investigação, a Comissão atribuiu um mandato ao Comité Europeu de 
Normalização (CEN) (M/281) para rever a norma EN 1384, com vista a aumentar o nível de 
proteção dos capacetes. No quadro do seu mandato, o CEN decidiu não rever a norma EN 
1384, mas elaborar uma nova norma europeia EN 14572 - Capacetes de alto desempenho para 
desportos hípicos. A referência desta norma foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia 
(JOUE), em 6 de Outubro de 2005. Consequentemente, a aplicação da norma confere uma 
presunção de conformidade com os requisitos básicos de saúde e segurança indicadas na 
Diretiva 89/686/CEE.

Na sua nova petição n.º 710/2008, o peticionário afirma que não foram colocados no mercado 
quaisquer capacetes fabricados em conformidade com a norma EN 14572 porque não é 
possível satisfazer as especificações da norma utilizando a tecnologia existente.  O 
peticionário afirma ainda que tentou, em vão, levantar esta questão junto do Comité Técnico 
relevante do CEN (CEN TC 158), por diversas vezes.

A Comissão contactou várias partes interessadas, incluindo o grupo de trabalho CEN TC 158 
- WG 5, representantes dos fabricantes de capacetes para equitação e o Grupo de Coordenação 
dos Organismos Notificados ao nível europeu (VG1), responsável pela certificação dos 
requisitos EPI em matéria de proteções para a cabeça. 

Com base nas respostas obtidas, a Comissão pode confirmar que não foram fabricados ou 
certificados quaisquer capacetes em conformidade com a norma EN 14572. Vários peritos 
consultados consideram que a aplicação das especificações desta norma resultaria num 
capacete demasiado pesado e desconfortável. Embora um tal capacete pudesse fornecer um 
nível de proteção mais elevado contra o risco de determinadas lesões na cabeça, este poderia, 
também, aumentar o risco de outras lesões, nomeadamente na coluna. Os peritos sublinham 
ainda, que mesmo um capacete concebido em conformidade com a norma EN 14572 não 
forneceria proteção total na eventualidade de um cavalo cair sobre o cavaleiro. 

O CEN TC 158 confirmou que as questões levantadas pelo peticionário foram debatidas 
várias vezes pelo Comité Técnico e que o representante irlandês foi convidado a apresentar 
propostas de ação na matéria. 

Conclusões
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O fabrico e a utilização de capacetes para equitação concebidos em conformidade com a 
norma harmonizada EN 1384 estão amplamente disseminados na União Europeia. Estes 
capacetes fornecem um nível de proteção muito superior ao da maioria dos capacetes para 
equitação utilizados anteriormente à aplicação da Diretiva EPI e da norma harmonizada EN 
1384.  A Comissão observa que o nível de proteção ao abrigo da Diretiva EPI está limitado 
pela exigência de o equipamento ser compatível com o exercício da atividade para o qual é 
utilizado. 

Segundo o inquérito realizado pela Comissão, a tentativa de fornecer uma melhor proteção 
aos cavaleiros, através do desenvolvimento de uma norma específica para capacetes de "alto 
desempenho", não terá atingido o objetivo pretendido. Por um lado, parece não haver procura 
no mercado de capacetes de "alto desempenho". Por outro, persiste a questão sobre se as 
especificações da norma EN 14572 satisfazem inteiramente os requisitos essenciais de saúde e 
segurança do anexo II da Diretiva EPI, como por exemplo: 

1.1.1 Ergonomia
Os EPI devem ser concebidos e fabricados de tal modo que, nas condições de 
utilização previsíveis a que se destinam, o utilizador possa desenvolver 
normalmente a atividade que o expõe aos riscos a prevenir, dispondo de 
proteção de tipo adequado e de nível tão elevado quanto possível.

1.1.2.1 Níveis de proteção tão elevados quanto possível.
O nível de proteção ótimo a ter em conta na conceção é aquele a partir do qual 
os incómodos resultantes do porte do EPI se oporiam à sua utilização efetiva 
durante o tempo de exposição ao risco, ou ao desenvolvimento normal da 
atividade.

3.1.1 Choques resultantes de queda ou projeção de objetos e impactos de uma parte 
do corpo contra um obstáculo
Os EPI adequados a este género de riscos devem poder amortecer os efeitos de 
um choque, evitando quaisquer lesões em especial por esmagamento ou 
penetração da parte protegida, para valores da energia de choque inferiores ao 
nível para além do qual as dimensões ou a massa excessivas do dispositivo 
amortecedor se oporiam à eficaz utilização dos EPI durante o período 
necessário e previsível da sua utilização.

Por conseguinte, a Comissão remeterá a norma EN 14572 ao comité criado no quadro da 
Diretiva 98/34/CE, em conformidade com o procedimento estabelecido no n.º 1 do artigo 6.º 
da Diretiva EPI, com vista à eliminação da referência da norma da lista publicada no JOUE.

Ao mesmo tempo, a Comissão solicitará ao CEN, no quadro do mandato M/281, que avalie 
novamente a possibilidade de aumentar o nível de proteção dos capacetes para equitação com 
recurso à tecnologia atual, com vista a rever a norma EN 1384 em conformidade. 

4. (REV) Resposta da Comissão, recebida em 24 de junho de 2010.

A Comissão solicitou ao Organismo Europeu de Normalização (CEN) que deixasse de 
comunicar a referência da norma EN 14572 - Capacetes de alto desempenho para desportos 
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hípicos - para publicação no JOUE.  O CEN respondeu que vai continuar a comunicar a 
referência, mas que, tendo em conta os pontos de vista divergentes sobre a questão, convidou 
os serviços da Comissão para participarem na reunião plenária do CEN TC 158 "Proteção 
para a cabeça", em 15 de junho de 2010.

Além disso, a Comissão lançou um convite à apresentação de propostas a fim de ser 
encontrada assistência técnica para avaliar:

 adequação das normas EN 1384 e EN 14572 em relação aos EESS1 da Diretiva EPI, 
tendo em conta a tecnologia atual;

 se a norma EN 14572 deve ser retirada do JOUE;

 se uma ou ambas as normas em questão devem ser alteradas de forma a proporcionarem 
melhor proteção para os cavaleiros.

A Comissão manterá o CEN informado sobre quaisquer futuros desenvolvimentos.

5. (REVII) Resposta da Comissão, recebida em 29 de março de 2011

A Comissão realizou um inquérito entre as partes interessadas e contratou um perito 
independente para examinar as especificações técnicas das normas em causa à luz dos 
progressos técnicos e dos requisitos básicos de saúde e segurança do anexo II da Diretiva 
89/686/CEE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 
equipamentos de proteção individual.

O CEN convidou os serviços da Comissão a participarem na reunião plenária do CEN TC 
158, que teve lugar em 15 de junho de 2010. Na reunião, os membros do TC acordaram que 
era necessário tomar medidas suplementares. O Grupo de Trabalho 5 do CEN TC 158 (GT5) 
foi convidado a organizar uma reunião para decidir sobre como avançar.

A reunião do GT5 realizou-se em 11 de outubro de 2010, tendo a maioria das delegações 
presentes concordado com a revisão da norma EN 1384 e a retirada do JOUE da referência à 
norma EN 15472. Todas as delegações foram convidadas a enviar as respetivas propostas ao 
secretariado do TC. Tanto quanto é do conhecimento da Comissão, até à data, apenas uma 
delegação enviou uma proposta de aperfeiçoamento da norma EN 1384.

A Comissão considera que a falta de progresso registada desde a última reunião do GT5 
compromete a saúde e segurança dos utilizadores de toques sujeitos às normas 
supramencionadas. Este facto é particularmente preocupante dado o longo período de tempo 
decorrido desde a apresentação da primeira petição ao Parlamento Europeu, em 1998.

A Comissão recebeu agora a avaliação técnica do seu perito independente, que confirma que o 
aperfeiçoamento da norma EN 1384 é possível e necessário.

Assim, a Comissão Europeia vai apresentar objeções formais contra ambas as normas em 
causa, com vista a retirar as respetivas referências do JOUE. Isto significa que as duas normas 

                                               
1

Requisitos básicos de saúde e segurança apresentados no anexo II da Diretiva 89/686/CEE.
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já não conferem presunção de conformidade, ou seja, a conformidade com os requisitos da 
diretiva EPI não é automaticamente presumida no caso de toques fabricados em conformidade 
só com as normas supra. Simultaneamente, a Comissão emitirá um novo mandato ao CEN, 
com base no mandato inicial M/281, para aperfeiçoar a norma EN 1384.

A Comissão acompanhará de perto a revisão da norma e informará o Parlamento Europeu 
sobre os progressos realizados.

6. (REV III) Resposta da Comissão, recebida em 27 de janeiro de 2012

Observações da Comissão

A Comissão anunciou a sua intenção de apresentar objeções formais contra as duas normas 
em causa. Na sequência do debate do assunto pelo Grupo de Trabalho EPI, e a fim de evitar
procedimentos morosos e desnecessários, a Comissão solicitou primeiro ao CEN retirar 
ambos as normas da lista a publicar no JOUE.

Em novembro de 2011, o CEN decidiu retirar a norma EN 14572.

No caso da norma EN 1384, o CEN TC 158 decidiu, em junho de 2011, rever a norma EN 
1384 mas não retirá-la da lista a publicar no JOUE.

A primeira reunião do Grupo de Trabalho 5 do GT5 CEN TC 158 WG 5 sobre a revisão da 
norma EN 1384 realizou-se em outubro de 2011. Foram debatidas propostas de diversos 
organismos membros e definido um plano de trabalho com as próximas etapas da revisão. A 
próxima reunião do GT 5 terá lugar em fevereiro de 2012.

Conclusão

Na sequência da retirada da norma EN 14572 pela CEN, a mesma deixará de ser publicada na 
próxima lista consolidada publicada no JOUE.

O início da revisão da norma EN 1384 constitui um passo em frente, mas não é suficiente. À 
luz das conclusões do seu perito técnico, a Comissão é de parecer que a norma EN 1384 não 
representa o progresso técnico e, portanto, não é suficiente para conferir presunção de 
conformidade com os requisitos básicos de saúde e segurança da diretiva EPI. 
Consequentemente, a Comissão apresentará uma objeção formal contra a norma EN 1384 e, 
após a sua conclusão, a referência será retirada da lista consolidada no JOUE.

Quando o CEN concluir a revisão da norma EN 1384 e o nível de segurança previsto na 
norma for suficiente, a referência da norma revista pode ser apresentada na lista publicada no 
JOUE.

A Comissão acompanhará de perto o processo de revisão da norma EN 1384 iniciado pelo 
Grupo de Trabalho 5 do CEN TC 158 WG 5 e fornecerá ao Parlamento Europeu uma 
atualização sobre quaisquer progressos significativos realizados.

7. (REV IV) Resposta da Comissão, recebida em 30 de abril de 2013
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A revisão da norma EN 1384 está em curso. Na reunião do grupo de normalização pertinente 
(CEN TC 158 - WG 5) realizada em outubro de 2012, foram debatidos diversos aspetos (teste 
de penetração, absorção do choque). Não obstante, a Comissão considerou que o processo se 
desenrola com demasiada lentidão.

Em dezembro de 2012, a Comissão apresentou uma objeção formal contra a norma EN 1384, 
a fim de que a sua referência fosse retirada do JOUE. Essa objeção formal terá de ser debatida 
com os representantes dos Estados-Membros e as partes interessadas pertinentes na próxima 
reunião do Grupo de Trabalho sobre a diretiva EPI, em abril de 2013.

A Comissão fornecerá ao Parlamento Europeu uma atualização sobre quaisquer progressos 
significativos.

8. (REV V) Resposta da Comissão, recebida em 28 de fevereiro de 2014

Petições 710/2008 e 326/2013

Ambas as petições afirmam que os toques ao abrigo da norma EN 1384 (capacetes de 
proteção para desportos hípicos) não cumprem os requisitos básicos de Saúde e Segurança 
aplicáveis constantes do anexo II da Diretiva 89/686/CEE, relativa a Equipamento de 
Proteção Individual (Diretiva EPI).

A Comissão apresentou uma objeção formal contra a norma EN 1384:1996. Entretanto, a 
versão de 2012 é apresentada no JOUE, embora os elementos criticados não tenham 
realmente mudado (exceto no que respeita à indicação do respetivo peso no capacete). Por 
conseguinte, a Comissão apresentou uma objeção formal contra a norma EN 1384:2012, a fim 
de que a sua referência fosse retirada do JOUE.

O assunto foi debatido na última reunião do Grupo de Trabalho EPI realizada em 11 de 
novembro de 2013, tendo as observações dos Estados-Membros demonstrado uma clara 
maioria a favor da objeção formal atualizada. A Comissão elabora presentemente uma decisão 
em consonância com esse parecer maioritário. A retirada do JOUE da referência à norma EN 
1384:2012 significa que esta deixará de conferir presunção de conformidade com os 
requisitos de saúde e segurança básicos aplicáveis da diretiva EPI, pelo que não pode ser 
usada pelos fabricantes para este objetivo. De um ponto de vista prático, os fabricantes e os 
organismos notificados teriam de avaliar a conformidade dos produtos diretamente em relação 
aos requisitos da diretiva supramencionados, a fim de garantir o mais alto nível de segurança.

No que respeita ao trabalho de revisão em curso no seio do grupo de Trabalho 5 do CEN TC 
158 WG 5, os Estados-Membros concordaram em prestar assistência ao grupo de trabalho 
relevante disponibilizando especialistas com antecedentes em biomecânica, em particular. A 
Comissão continuará a acompanhar de perto o processo de revisão da norma EN 1384, a fim 
de obter uma norma aperfeiçoada com um nível adequado de segurança, em conformidade 
com os requisitos aplicáveis básicos de saúde e segurança da diretiva EPI, bem como com os 
atuais progressos técnicos.

Uma vez concluído o processo, a referência da nova norma EN 1384 revista pode ser 
apresentada no JOUE na qualidade de norma harmonizada.
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A Comissão fornecerá ao Parlamento Europeu uma atualização sobre quaisquer progressos 
significativos.


