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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0710/2008, adresată de Peter Downes, de cetățenie irlandeză, 
referitoare la standardul de siguranță pentru căștile de protecție pentru 
sporturile hipice

Petiția nr 0326/2013, adresată de Ulf Olsson, de cetățenie suedeză, privind 
siguranța căștilor de protecție pentru sporturile hipice. 

1. Rezumatul petiției nr. 0710/2008 

Petiționarul susține că standardul EN 1384 pentru căștile de protecție pentru sporturi hipice nu 
îndeplinește cerințele de siguranță prevăzute de Directiva 89/686/CEE privind echipamentul 
individual de protecție (Directiva EIP). Petiționarul explică faptul că a început demersurile 
privind această chestiune după ce fiul său a fost rănit mortal și amintește că, în urma adresării 
unei prime petiții către Parlamentul European (1030/96) în 1996, a fost stabilit un nou 
standard de siguranță (EN 14572). Potrivit petiționarului, niciun producător nu a putut fabrica 
până în prezent o cască care să corespundă acestui nou standard de siguranță, întrucât acest 
lucru este imposibil de realizat cu tehnologia existentă. Petiționarul solicită Parlamentului 
European să ceară organismelor competente să ia măsurile necesare pentru a remedia această 
situație.

Rezumatul petiției nr. 0326/2013 

Petiționarul contestă siguranța căștilor de protecție pentru sporturile hipice care respectă 
standardul EN 1384 (cască de protecție pentru sporturi hipice) care, conform acestuia, nu sunt 
în conformitate cu Directiva în vigoare privind siguranța produselor.
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2. Admisibilitate

Petiția nr. 0710/2008 a fost declarată admisibilă la 22 octombrie 2008. 
Petiția nr. 0326/2013 a fost declarată admisibilă la 8 noiembrie 2013.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2008.

La data de 28 aprilie 1998, în urma unui accident mortal în care a fost implicat fiul său, 
petiționarul, dl Peter Downes, a susținut, în Petiția nr. 1030/96, că standardul EN 1384 – Căști 
de protecție pentru sporturi hipice – nu îndeplinește cerințele Directivei 89/686/CEE privind 
echipamentul individual de protecție (Directiva EIP).

În urma unei investigații privind această problemă, Comisia a însărcinat Comitetul European 
de Standardizare (CEN) (M/281) să revizuiască standardul EN 1384 pentru a îmbunătăți 
nivelul de protecție asigurat de aceste căști. Ca răspuns la mandat, CEN a decis să nu 
revizuiască standardul EN 1384, ci să elaboreze un nou standard european, EN 14572 – Căști 
de înaltă performanță pentru sporturi hipice. Referința acestui standard a fost publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) din 6 octombrie 2005. Prin urmare, aplicarea 
standardului conferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță 
din Directiva 89/686/CEE.

În noua sa petiție nr. 710/2008, petiționarul susține că nu au fost introduse pe piață căști 
proiectate conform standardului EN 14572, datorită faptului că specificațiile standardului sunt 
imposibil de îndeplinit cu tehnologia existentă. Acesta susține, de asemenea, că a încercat în 
mai multe rânduri să semnaleze problema Comitetului Tehnic pertinent al CEN (CEN TC 
158), fără succes.

Comisia a contactat mai multe părți interesate, inclusiv Comitetul Tehnic 158 al CEN –
Grupul de lucru 5, reprezentanți ai producătorilor de căști pentru sporturi hipice și Grupul de 
coordonare a organismelor notificate la nivel European (VG1) responsabil de certificarea 
cerințelor EIP pentru protecția capului. 

În urma răspunsurilor primite, Comisia poate confirma că nu au fost produse sau certificate 
căști care să corespundă standardului EN 14572. O parte dintre experții consultați consideră 
că aplicarea specificațiilor acestui standard ar avea drept rezultat o cască prea grea și 
inconfortabil de purtat. Deși o astfel de cască ar putea asigura un nivel mai ridicat de protecție 
împotriva riscului anumitor vătămări la cap, aceasta ar putea crește, de asemenea, riscul altor 
vătămări, cum ar fi cele ale coloanei vertebrale. Experții subliniază, de asemenea, că nici 
măcar o cască proiectată în conformitate cu EN 14572 nu ar asigura o protecție totală 
împotriva riscului de cădere a calului peste călăreț.

Comitetul Tehnic 158 al CEN a confirmat că aspectele ridicate de petiționar au fost dezbătute 
de mai multe ori și că reprezentantul irlandez a fost invitat să prezinte propuneri de abordare a 
problemei.
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Concluzii

Căștile pentru sporturi hipice proiectate în conformitate cu standardul armonizat EN 1384 
sunt fabricate și utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Aceste căști asigură un nivel 
de protecție net superior față de majoritatea căștilor pentru sporturi hipice, utilizate înainte de 
aplicarea Directivei EIP și a standardului armonizat EN 1384. Comisia menționează că nivelul 
de protecție în temeiul Directivei EIP este limitat de cerința ca echipamentul să fie compatibil 
cu desfășurarea activității pentru care este purtat.

Conform unei anchete desfășurate de Comisie, se pare că încercarea de a asigura o mai bună 
protecție a călăreților prin elaborarea unui standard specific pentru căști „de înaltă 
performanță” nu și-a atins obiectivul dorit. Pe de o parte, nu pare să existe o cerere pe piață 
pentru căști „de înaltă performanță”. Pe de altă parte, există îndoieli cu privire la faptul că 
specificațiile standardului EN 14572 respectă în totalitate anumite cerințe esențiale de sănătate 
și siguranță din anexa II la Directiva EIP, cum ar fi, de exemplu:

1.1.1 Ergonomie
EIP trebuie proiectate și fabricate astfel încât, în condiții previzibile de 
utilizare, utilizatorul să poată desfășura în mod normal activitatea care 
presupune riscuri, bucurându-se totodată de o protecție adecvată de cel mai 
înalt nivel posibil.

1.1.2.1 Cel mai înalt nivel de protecție posibil
Nivelul optim de protecție care trebuie avut în vedere la proiectarea 
echipamentului este cel dincolo de care constrângerile rezultând din purtarea 
EIP ar contraveni utilizării sale eficiente pe durata expunerii la risc sau a 
desfășurării normale a activității.

3.1.1 Impactul cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor și lovirea părților 
corpului cu un obstacol
EIP adecvate pentru acest tip de risc trebuie să aibă o capacitate suficientă de 
absorbție a șocurilor pentru a preveni rănirile rezultate, în special, din zdrobirea 
sau penetrarea părții protejate, cel puțin până la un nivel al energiei de impact 
dincolo de care masa sau dimensiunile excesive ale dispozitivului de absorbție 
ar împiedica utilizarea eficientă a EIP pe perioada de purtare previzibilă.

Prin urmare, Comisia va transmite standardul EN 14572 către comitetul creat în temeiul 
Directivei 98/34/CE, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din 
Directiva EIP, în vederea retragerii referinței standardului din lista publicată în JOUE.

În același timp, Comisia va solicita CEN, în cadrul mandatului M/281, să reexamineze 
posibilitatea îmbunătățirii nivelului de protecție asigurat de căștile pentru sporturi hipice, 
utilizând tehnologia actuală, în vederea revizuirii standardului EN 1384 în mod corespunzător.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 24 iunie 2010.

Comisia a cerut Organizației Europene de Standardizare CEN să nu mai comunice referința 
standardului EN 14572 - Căști de înaltă performanță pentru sporturi hipice - pentru 
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publicarea în JOUE. CEN a răspuns că va continua să comunice referința, dar, ținând cont de 
opiniile divergente în această privință, a invitat serviciile Comisiei să participe la reuniunea 
plenară privind „Protejarea capului” a Comitetului Tehnic 158 al CEN, la 15 iunie 2010.

De asemenea, Comisia a lansat o procedură de ofertare pentru asistență tehnică cu scopul de a 
stabili:

 dacă standardele EN 1384 și EN 14572 sunt adecvate în raport cu cerințele esențiale de 
sănătate și siguranță (BHSR)1 stipulate de Directiva EIP, ținând seama de tehnologia 
existentă;

 dacă standardul EN 14572 ar trebui eliminat din JOUE;

 dacă unul dintre standardele în cauză sau ambele ar trebui modificate, pentru a 
îmbunătăți protecția călăreților.

Comisia va informa în continuare Comisia pentru petiții în legătură cu evoluțiile ulterioare.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 29 martie 2011.

Comisia a întreprins o anchetă în rândul părților interesate relevante și a mandatat un expert 
independent să examineze specificațiile tehnice ale standardelor în cauză, având în vedere 
stadiul actual al tehnologiei și cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa II la 
Directiva 89/686/CEE privind echipamentul individual de protecție.

CEN a invitat serviciile Comisiei să participe la ședința plenară a Comitetului Tehnic 158 al 
CEN, care a avut loc la 15 iunie 2010. În cadrul acestei reuniuni, membrii Comitetului Tehnic 
au căzut de acord asupra necesității unor acțiuni ulterioare. Grupului de lucru 5 al CEN TC 
158 (WG5) i s-a solicitat să organizeze o reuniune și să ia o decizie cu privire la modul în care 
trebuie să se procedeze în continuare.

În cadrul reuniunii Grupului de lucru 5 care a avut loc la 11 octombrie 2010, majoritatea 
delegațiilor prezente au convenit revizuirea standardului EN 1384 și retragerea referinței 
standardului EN 14572 din JOUE. Toate delegațiile au fost invitate să-și transmită 
propunerile secretariatului Comitetului Tehnic. Conform informațiilor de care Comisia 
dispune până în prezent, o singură delegație a transmis o propunere de îmbunătățire a 
standardului EN 1384.

Comisia consideră că lipsa progreselor de la ultima reuniune a Grupului de lucru 5 pune în 
pericol sănătatea și siguranța utilizatorilor căștilor care fac obiectul standardelor menționate 
mai sus. Acest lucru este deosebit de îngrijorător, având în vedere perioada lungă de timp care 
s-a scurs de la prima petiție adresată Parlamentului European în 1998.

În prezent, Comisia a primit evaluarea tehnică din partea expertului său independent, care 
confirmă că îmbunătățirea standardului EN 1384 este atât posibilă, cât și necesară.

                                               
1

Cerințele esențiale de sănătate și siguranță, stabilite în anexa II la Directiva 89/686/CEE.
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Prin urmare, Comisia Europeană va lansa obiecții formale împotriva celor două standarde în 
cauză în vederea retragerii referințelor acestora din JOUE. Acest lucru înseamnă că cele două 
standarde nu vor mai conferi prezumția de conformitate, cu alte cuvinte, conformitatea cu 
cerințele Directivei EIP nu va beneficia în mod automat de această prezumție în cazul căștilor 
produse exclusiv conform standardelor menționate anterior. În același timp, Comisia va emite 
către CEN un nou mandat privind îmbunătățirea standardului EN 1384, întemeiat pe mandatul 
său inițial M/281.

Comisia va urmări îndeaproape procesul de revizuire a standardului și va informa Parlamentul 
European în legătură cu evoluția acestuia.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 27 ianuarie 2012.

Observațiile Comisiei

Comisia și-a anunțat intenția de a lansa obiecții formale împotriva ambelor standarde vizate. 
În urma discutării aspectului în cadrul grupului de lucru EIP și pentru a evita procedurile 
inutile de durată, Comisia a solicitat în primă instanță CEN să retragă ambele standarde din 
lista care urmează să fie publicată în JOUE.

În noiembrie 2011, CEN a decis retragerea standardului EN 14572.

În cazul standardului EN 1384, în iunie 2011, Comitetul Tehnic 158 al CEN a decis revizuirea 
EN 1384, dar nu și retragerea acestuia din lista care urmează să fie publicată în JOUE.

Prima întâlnire a Grupului de lucru 5 din cadrul Comitetului Tehnic 158 al CEN privind 
revizuirea standardului EN 1384 a avut loc în octombrie 2011. Au fost discutate propunerile 
din partea mai multor organisme membre și a fost stabilit un plan de lucru cu următoarele 
etape de revizuire. Următoarea reuniune a Grupului de lucru 5 va avea loc în februarie 2012.

Concluzii

În urma retragerii EN 14572 de către CEN, acest standard nu va fi publicat în următoarea listă 
consolidată a JOUE.

Începerea revizuirii standardului EN 1384 este un pas înainte, dar nu este suficient. Având în 
vedere concluziile expertului tehnic al Comisiei, aceasta consideră că EN 1384 nu este la 
nivelul stadiului actual al tehnologiei și, prin urmare, nu este suficientă prezumția de 
conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță din Directiva EIP. În consecință, 
Comisia va lansa o obiecție formală împotriva EN 1384, iar la finalizarea acesteia, referința 
va fi eliminată din lista consolidată din JOUE.

Referința standardului revizuit poate fi introdusă în lista din JOUE atunci când CEN 
finalizează revizuirea EN 1384, iar nivelul de siguranță prevăzut de standard este suficient.

Comisia va urmări îndeaproape procesul de revizuire a standardului EN 1384 demarat de 
Grupul de lucru 5 din cadrul Comitetului Tehnic 158 al CEN și va transmite o actualizare 
Parlamentului European privind toate progresele semnificative înregistrate.
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7. Răspunsul Comisiei (REV IV), primit la 30 aprilie 2013

Revizuirea standardului EN 1384 este în curs de desfășurare. În cadrul reuniunii din 
octombrie 2012 a grupului de standardizare relevant - Grupul de lucru 5 din cadrul 
Comitetului Tehnic 158 al CEN -, au fost dezbătute mai multe aspecte (testul de penetrare, 
capacitatea de absorbție a șocurilor). Cu toate acestea, Comisia a considerat că procesul 
avansează într-un ritm prea lent.

În decembrie 2012, Comisia a emis o obiecție formală împotriva standardului EN 1384 pentru 
ca referința acestuia să fie retrasă din JOUE. Această obiecție formală trebuie dezbătută cu 
reprezentanți ai statelor membre și cu părțile interesate relevante în cadrul următoarei reuniuni 
a grupului de lucru responsabil pentru Directiva EIP în aprilie 2013.

Comisia va furniza Parlamentului European informații actualizate cu privire la progresele 
semnificative realizate.

8. Răspunsul Comisiei (REV V), primit la 28 februarie 2014

Petițiile nr. 710/2008 și 326/2013

Potrivit ambelor petiții, căștile pentru sporturi hipice proiectate în conformitate cu standardul 
EN 1384 - Căști de protecție pentru sporturi hipice - nu corespund cerințelor esențiale de 
sănătate și siguranță din anexa II la Directiva 89/686/CEE privind echipamentul individual de 
protecție (Directiva EIP).

Comisia a emis o obiecție formală împotriva standardului EN 1384:1996. Între timp, 
versiunea din 2012 este inclusă în JOUE, întrucât elementele criticate nu s-au schimbat 
efectiv (cu excepția indicării greutății căștii pe aceasta). Astfel, Comisia a actualizat obiecția 
formală împotriva standardului EN 1384:2012 pentru a i se retrage referința din JOUE.

Acest aspect a fost discutat în cadrul celei mai recente reuniuni a grupului de lucru EIP, la 11 
noiembrie 2013, iar observațiile din partea statelor membre au arătat o majoritate clară în 
favoarea actualizării obiecției formale. Comisia elaborează în prezent o decizie în 
conformitate cu avizul majorității. Retragerea referinței standardului din JOUE înseamnă că 
EN 1384:2012 nu va mai fi în măsură să confere prezumția de conformitate cu cerințele 
esențiale de sănătate și siguranță ale Directivei EIP, astfel încât acesta nu poate fi utilizat de 
către producători în acest scop. Din punct de vedere practic, producătorii și organismele 
notificate vor trebui să evalueze conformitatea produselor în conexiune directă cu cerințele 
directivei menționate anterior pentru a garanta cel mai înalt nivel de securitate.

În ceea ce privește munca de revizuire aflată în curs în curs de desfășurare în cadrul 
Comitetului Tehnic 158 al CEN, statele membre au convenit asupra sprijinirii grupului de 
lucru relevant format din experți, în special din experți specializați în biomecanică. Comisia 
va continua să urmărească îndeaproape procesul de revizuire a standardului EN 1384 pentru a 
obține un standard îmbunătățit, cu un nivel corespunzător de siguranță, în conformitate cu 
cerințele esențiale de sănătate și siguranță ale Directivei EIP, precum și cu stadiul actual al 
tehnologiei.
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La încheierea procesului, trimiterea la noul standard revizuit EN 1384 poate fi introdusă în 
JOUE, ca standard armonizat.

Comisia va furniza Parlamentului European informații actualizate cu privire la progresele 
semnificative realizate.


