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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0710/2008, ktorú predkladá Peter Downes, írsky štátny občan, 
o bezpečnostných normách pre jazdecké prilby

Petícia 0326/2013, ktorú predkladá Ulf Olsson, švédsky štátny občan, 
o bezpečnosti jazdeckej prilby

1. Zhrnutie obsahu petície 0710/2008

Predkladateľ petície tvrdí, že norma EN 1384 pre jazdecké prilby nespĺňa bezpečnostné 
požiadavky stanovené v smernici ES 89/686 o osobných ochranných prostriedkoch.
Predkladateľ petície vysvetľuje, že sťažnosti v tejto veci začal predkladať po smrteľnom úraze 
svojho syna, a pripomína, že v dôsledku jeho prvej petície predloženej Európskemu 
parlamentu (1030/96) v roku 1996 bola zavedená nová bezpečnostná norma (EN 14572).
Podľa predkladateľa petície nebol dodnes žiadny výrobca schopný vyrobiť prilbu 
zodpovedajúcu tejto novej bezpečnostnej norme a so súčasnými technológiami to ani nie je 
možné. Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby zabezpečil, aby príslušné orgány 
podnikli potrebné kroky na nápravu tejto situácie.

Zhrnutie obsahu petície 0326/2013

Predkladateľ petície spochybňuje bezpečnosť jazdeckej prilby EN 1384 (prilba na jazdu na 
koni), ktorá podľa jeho názoru nespĺňa platnú smernicu o bezpečnosti výrobkov.

2. Prípustnosť
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Petícia 0710/2008 bola uznaná ako prípustná 22. októbra 2008.
Petícia 0326/2013 bola uznaná ako prípustná 8. novembra 2013.

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 17. decembra 2008

Predkladateľ petície, pán Peter Downes, v petícii 1030/96 z 28. apríla 1998 predloženej 
po smrteľnej nehode svojho syna tvrdil, že norma EN 1384 – Prilby na jazdecký šport –
nespĺňa požiadavky smernice 89/686/EHS o osobných ochranných prostriedkoch.

Po preskúmaní záležitosti udelila Komisia mandát Európskemu výboru pre normalizáciu 
(CEN) (M/281), aby revidoval normu EN 1384 s cieľom zlepšiť úroveň ochrany, ktorú tieto 
prilby poskytujú. V reakcii na mandát sa výbor CEN rozhodol nerevidovať normu EN 1384, 
ale vypracovať novú európsku normu EN 14572 – Vysokofunkčné helmy na jazdecký šport.
Odkaz na túto normu bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ) 
6. októbra 2005. Uplatňovanie normy predpokladá dodržiavanie príslušných základných 
zdravotných a bezpečnostných požiadaviek smernice 89/686/EHS.

Predkladateľ petície vo svojej novej petícii 710/2008 tvrdí, že na trh neboli uvedené žiadne 
prilby navrhnuté podľa normy EN 14527, pretože súčasnými technológiami nie je možné 
splniť špecifikácie tejto normy. Zároveň tvrdí, že sa opakovane, ale neúspešne pokúšal 
upozorniť na túto otázku príslušnú technickú komisiu výboru CEN (CEN TC 158).

Komisia sa obrátila na viacero zúčastnených strán vrátane pracovnej skupiny 5 technickej 
komisie CEN TC 158, predstaviteľov výrobcov jazdeckých prílb a koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov na európskej úrovni (VG 1), ktorá zodpovedá za osvedčovanie 
osobných ochranných prostriedkov na ochranu hlavy.

Na základe doručených odpovedí môže Komisia potvrdiť, že podľa normy EN 14572 neboli 
vyrobené ani osvedčované žiadne prilby. Viacero odborníkov, s ktorými sa konzultovalo, sa 
domnieva, že uplatňovanie špecifikácií tejto normy by viedlo k výrobe prilby, ktorá by bola 
na nosenie príliš ťažká alebo nepohodlná Takáto prilba by na jednej strane mohla poskytnúť 
vyššiu úroveň ochrany proti riziku niektorých úrazov hlavy, ale mohla by zároveň zvýšiť 
riziko iných poranení, napríklad úrazov chrbtice. Odborníci tiež upozorňujú, že dokonca ani 
prilba navrhnutá podľa normy EN 14572 by neposkytovala úplnú ochranu proti riziku, že kôň 
padne na jazdca.

Technická komisia CEN TC 158 potvrdila, že o otázkach, na ktoré upozornil predkladateľ 
petície, opakovane diskutovala, a že írsky zástupca bol vyzvaný, aby predložil návrhy 
na riešenie tejto záležitosti.

Závery

Jazdecké prilby navrhnuté v súlade s harmonizovanou normou EN 1384 sa v Európskej únii 
vo veľkom vyrábajú a používajú. Takéto prilby poskytujú omnoho vyššiu úroveň ochrany ako 
väčšina jazdeckých prílb, ktoré sa používali pred uplatňovaním smernice o osobných 
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ochranných prostriedkoch a harmonizovanej normy EN 1384. Komisia pripomína, že úroveň 
ochrany podľa smernice o osobných ochranných prostriedkoch je obmedzená požiadavkou, že 
vybavenie musí byť zlučiteľné s vykonávaním činnosti, na ktorú je určené.

Na základe vyšetrovania, ktoré vykonala Komisia, sa ukazuje, že pokus zabezpečiť lepšiu 
ochranu pre jazdcov vypracovaním osobitnej normy pre „vysokofunkčné“ prilby nedosiahol 
požadovaný cieľ. Na jednej strane sa zdá, že neexistuje trhový dopyt po „vysokofunkčných“ 
prilbách. Na druhej strane existujú pochybnosti o tom, či sú špecifikácie normy EN 14572 
v plnom súlade s viacerými základnými zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami 
prílohy II k smernici o osobných ochranných prostriedkoch, akými sú napríklad:

1.1.1 Ergonómia
OOP sa musí navrhnúť a vyrábať tak, aby v podmienkach predpokladaného 
užívania, do ktorých je navrhnuté, mohol užívateľ vykonávať nebezpečnú 
prácu, pričom má zabezpečenú maximálnu ochranu.

1.1.2.1 Najvyššia možná úroveň ochrany
Optimálna úroveň ochrany, ktorá sa berie do úvahy pri navrhovaní, je taká, že 
pri jej prekročení by obmedzenia spôsobené užívaním OOP zabránili jeho 
efektívnemu používaniu počas vystavenia nebezpečenstvu a počas normálneho 
priebehu činnosti.

3.1.1 Náraz spôsobený padajúcim alebo vymršteným objektom a kolízie častí tela 
s prekážkami
OOP vhodné na tento druh rizika musia dostatočne pohlcovať náraz tak, aby 
zamedzili zraneniu spôsobenému najmä rozdrvením alebo prerazením 
chránenej časti tela aspoň do takej úrovne energie nárazu, pri prekročení ktorej 
by nadmerný objem alebo hmotnosť absorbujúceho prístroja vylúčili účinné 
použitie OOP počas predpokladanej doby nosenia.

Komisia preto predloží normu EN 14572 výboru vytvorenému podľa smernice 98/34/ES 
v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 1 smernice o osobných ochranných 
prostriedkoch s cieľom odstrániť odkaz na túto normu zo zoznamu uverejneného v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Komisia zároveň požiada výbor CEN, aby v rámci mandátu M/281 opätovne preskúmal 
možnosť zlepšenia úrovne ochrany, ktorú poskytujú jazdecké prilby, s použitím súčasných 
technológií s cieľom revidovať zodpovedajúcim spôsobom normu EN 1384.

4. Revidovaná odpoveď Komisie, doručená 24. júna 2010

Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu CEN, aby prestal uvádzať odkaz 
na normu EN 14572 – Vysokofunkčné helmy na jazdecký šport v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Výbor CEN vo svojej odpovedi uviedol, že bude odkaz aj naďalej uvádzať, ale 
vzhľadom na rôznosť názorov v tejto otázke vyzval útvary Komisie, aby sa zúčastnili 
na plenárnej schôdzi technickej komisie CEN TC 158 na tému ochrany hlavy, ktorá sa 
uskutočnila 15. júna 2010.
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Komisia okrem toho uverejnila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom získať technickú 
pomoc na posúdenie:

 primeranosti noriem EN 1384 a EN 14572 vzhľadom na základné zdravotné 
a bezpečnostné požiadavky1 smernice o osobných ochranných prostriedkoch 
s prihliadnutím na súčasné technológie;

 skutočnosti, či sa norma EN 14572 má odstrániť z Úradného vestníka Európskej únie;

 skutočnosti, či by sa jedna alebo obe príslušné normy mali zmeniť s cieľom zabezpečiť 
pre jazdcov lepšiu ochranu.

Komisia bude výbor informovať o ďalšom vývoji.

5. Revidovaná odpoveď Komisie (2. revízia), doručená 29. marca 2011

Komisia uskutočnila prieskum medzi príslušnými zainteresovanými subjektmi a poverila 
nezávislého experta, aby preskúmal technické špecifikácie príslušných noriem vzhľadom 
na najnovší technologický vývoj a základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky prílohy II 
k smernici 89/686/EHS o osobných ochranných prostriedkoch.

Výbor CEN vyzval útvary Komisie, aby sa zúčastnili na plenárnej schôdzi technickej komisie 
CEN TC 158, ktorá sa uskutočnila 15. júna 2010. Na tejto schôdzi sa členovia technickej 
komisie zhodli, že sú potrebné ďalšie opatrenia. Pracovná skupina 5 technickej komisie 
CEN TC 158 (PS5) bola požiadaná o zvolanie schôdze, aby rozhodla, ako zabezpečiť ďalší 
pokrok.

Schôdza pracovnej skupiny 5 sa uskutočnila 11. októbra 2010, pričom väčšina prítomných 
delegácií súhlasila s revíziou normy EN 1384 a s odstránením odkazu na normu EN 15472 
z Úradného vestníka Európskej únie. Všetky delegácie boli vyzvané, aby zaslali svoje návrhy 
sekretariátu technickej komisie. Podľa informácií Komisie k dnešnému dňu zaslala návrh 
na zlepšenie normy EN 1384 len jedna delegácia.

Podľa odhadov Komisie nedostatočný pokrok od poslednej schôdze pracovnej skupiny 5 
ohrozuje zdravie a bezpečnosť používateľov prílb, na ktoré sa vzťahujú uvedené normy.
Osobitne znepokojivé je to vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré uplynulo od predloženia prvej 
petície Európskemu parlamentu v roku 1998.

Komisii už bol doručený technický posudok jej nezávislého experta, v ktorom sa potvrdzuje, 
že zlepšenie normy EN 1384 je možné a potrebné.

Európska komisia preto predloží formálne námietky proti obom príslušným normám s cieľom 
odstrániť odkazy na ne z Úradného vestníka EÚ. To znamená, že tieto dve normy by už 
neobsahovali predpoklad zhody, čiže zhoda s požiadavkami smernice o osobných ochranných 
prostriedkoch by sa automaticky nepredpokladala v prípade, keď sa prilby vyrábajú len podľa 
uvedených noriem. Komisia zároveň udelí výboru CEN nový mandát v nadväznosti na jeho 

                                               
1

Základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky stanovené v prílohe II k smernici 89/686/EHS.
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pôvodný mandát M/281 na zlepšenie normy EN 1384.

Komisia bude pozorne sledovať revíziu tejto normy a bude informovať Európsky parlament 
o dosiahnutom pokroku.

6. Revidovaná odpoveď Komisie (3. revízia), doručená 27. januára 2012

Poznámky Komisie

Komisia oznámila svoj zámer predložiť formálne námietky proti obom príslušným normám.
Po prediskutovaní témy pracovnou skupinou pre osobné ochranné prostriedky a s cieľom 
zabrániť zbytočným zdĺhavým postupom Komisia najprv požiadala výbor CEN o stiahnutie 
oboch noriem zo zoznamu, ktorý sa má uverejniť v Úradnom vestníku EÚ.

Výbor CEN sa v novembri 2011 rozhodol stiahnuť normu EN 14572.

V prípade normy EN 1384 sa technická komisia CEN TC 158 v júni 2011 rozhodla revidovať 
túto normu, ale nestiahnuť ju zo zoznamu, ktorý sa má uverejniť v Úradnom vestníku EÚ.

Prvá schôdza pracovnej skupiny 5 technickej komisie CEN TC 158 týkajúca sa revízie normy 
EN 1384 sa uskutočnila v októbri 2011. Prediskutovali sa návrhy viacerých členských 
orgánov a určil sa pracovný plán s nasledujúcimi krokmi revízie. Ďalšia schôdza pracovnej 
skupiny 5 sa uskutoční vo februári 2012.

Záver

Po stiahnutí normy EN 14572 výborom CEN sa táto norma neuverejní v nasledujúcom 
konsolidovanom zozname v Úradnom vestníku EÚ.

Začiatok revízie normy EN 1384 je krokom vpred, ale nepostačuje. Vzhľadom na závery 
svojho technického experta Komisia zastáva názor, že norma EN 1384 nepredstavuje najnovší 
technologický vývoj a preto nepostačuje na zabezpečenie predpokladu zhody so základnými 
zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami smernice. Komisia preto predloží formálnu 
námietku proti norme EN 1384, a keď sa námietke vyhovie, odkaz sa odstráni 
z konsolidovaného zoznamu v Úradnom vestníku EÚ.

Ak sa po skončení revízie normy EN 1384 výborom CEN ukáže, že úroveň bezpečnosti 
stanovená v norme je dostatočná, odkaz na revidovanú normu sa môže uviesť v Úradnom 
vestníku EÚ.

Komisia bude pozorne sledovať proces revízie normy EN 1384, ktorý sa začal v pracovnej 
skupine 5 technickej komisie CEN TC 158, a poskytne Európskemu parlamentu aktuálne 
informácie o dosiahnutí akéhokoľvek významného pokroku.

7. Revidovaná odpoveď Komisie (4. revízia), doručená 30. apríla 2013

Uskutočňuje sa revízia normy EN 1384. Na schôdzi príslušnej normalizačnej skupiny, 
pracovnej skupiny 5 technickej komisie CEN TC 158, ktorá sa uskutočnila v októbri 2012, sa 
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diskutovalo o viacerých aspektoch (skúška odolnosti na prienik, odolnosť voči nárazu).
Komisia sa však domnieva, že proces napreduje príliš pomaly.

V decembri 2012 predložila Komisia formálnu námietku proti norme EN 1384 s cieľom 
odstrániť odkaz na túto normu z Úradného vestníka EÚ. Táto formálna námietka sa teraz bude 
musieť prediskutovať so zástupcami členských štátov a príslušných zainteresovaných 
subjektov na nasledujúcej schôdzi pracovnej skupiny pre smernicu o osobných ochranných 
prostriedkoch, ktorá sa uskutoční v apríli 2013.

Komisia bude Európsky parlament informovať o dosiahnutí akéhokoľvek významného 
pokroku.

8. Revidovaná odpoveď Komisie (5. revízia), doručená 28. februára 2014

Petície 710/2008 a 326/2013

Obaja predkladatelia petícií tvrdia, že jazdecké prilby navrhnuté podľa normy EN 1384 –
Prilby na jazdecký šport nespĺňajú príslušné základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky 
prílohy II k smernici 89/686/EHS o osobných ochranných prostriedkoch.

Komisia predložila formálnu námietku proti norme EN 1384:1996. Medzitým zaradili verziu 
z roku 2012 na zoznam v Úradnom vestníku EÚ, zatiaľ čo sa kritizované prvky v skutočnosti 
nezmenili (s výnimkou označovania hmotnosti prilby na prilbe). Komisia preto obnovila 
formálnu námietku proti norme EN 1384:2012 s cieľom odstrániť odkaz na túto normu 
z Úradného vestníka EÚ.

Téma sa prediskutovala na poslednej schôdzi pracovnej skupiny pre osobné ochranné 
prostriedky 11. novembra 2013, a pripomienky členských štátov ukazujú, že s obnovenou 
formálnou námietkou súhlasí jasná väčšina. Komisia vypracúva návrh rozhodnutia v súlade 
s týmto jasným väčšinovým stanoviskom. Odstránenie odkazu na túto normu z Úradného 
vestníka EÚ znamená, že norma EN 1384:2012 už viac nebude obsahovať predpoklad zhody 
so základnými zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami smernice o osobných 
ochranných prostriedkoch, a tým pádom ju výrobcovia nebudú na tento účel využívať.
Prakticky by to znamenalo, že by výrobcovia a notifikované orgány museli pri výrobkoch 
priamo posudzovať dodržiavanie vyššie uvedených požiadaviek smernice s cieľom zaistiť čo 
najvyššiu úroveň bezpečnosti.

V súvislosti s prebiehajúcou revíziou v pracovnej skupine 5 technickej komisie CEN TC 158 
sa členské štáty dohodli na podpore príslušnej pracovnej skupiny poskytnutím odborníkov, 
predovšetkým z biomechanického odboru. Komisia bude pozorne sledovať proces revízie 
normy EN 1384 s cieľom dosiahnuť vylepšenú normu s primeranou úrovňou bezpečnosti, 
v súlade s príslušnými základnými zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami smernice 
o osobných ochranných prostriedkoch, ako aj so súčasným stavom technologického vývoja.

Po ukončení procesu môže byť odkaz na túto novo zrevidovanú normu EN 1384 uvedený 
v zozname Úradného vestníka EÚ ako harmonizovaná norma.

Komisia bude Európsky parlament ďalej informovať o dosiahnutí akéhokoľvek významného 
pokroku.


