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Utskottet för framställningar

28.2.2014

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0710/2008, ingiven av Peter Downes, irländsk medborgare, om 
ridhjälmars säkerhet

Framställning 0326/2013, ingiven av Ulf Olsson, svensk medborgare, om 
ridhjälmars säkerhet

1. Sammanfattning av framställning 0710/2008 

Framställaren hävdar att ridhjälmsstandarden EN 1384 inte uppfyller de säkerhetskrav som 
anges i direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig 
skyddsutrustning. Framställaren förklarar att han började ägna sig åt denna fråga sedan hans 
son dött i sviterna efter en ridolycka och påminner om att till följd av en första framställning 
som ingavs till Europaparlamentet 1996 (1030/96) har den nya säkerhetsstandarden EN 14572 
tagits fram. Enligt framställaren har hittills ingen tillverkare framställt en hjälm som uppfyller 
denna nya säkerhetsstandard eftersom det är omöjligt med befintlig teknik. Framställaren ber 
Europaparlamentet att se till att behöriga organ vidtar de åtgärder som krävs för att komma till 
rätta med detta problem.

Sammanfattning av framställning 0326/2013 

Framställaren bestrider säkerheten hos ridhjälmar enligt standard EN 1384, som enligt honom 
inte uppfyller kraven i det tillämpliga direktivet om produktsäkerhet.
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2. Tillåtlighet

Framställning 0710/2008 förklarades tillåtlig den 22 oktober 2008. 

Framställning 0326/2013 förklarades tillåtlig den 8 november 2013.

Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 december 2008

”Den 28 april 1998, efter att hans son hade råkat ut för en dödsolycka, ansåg framställaren 
Peter Downes i framställning 1030/96 att standarden EN 1384 – Ridhjälmar – inte uppfyllde 
kraven i direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig 
skyddsutrustning.

Efter att ha undersökt frågan gav kommissionen i uppdrag åt 
Europeiska standardiseringskommittén (CEN) (M/281) att revidera standard EN 1384 för att 
förbättra nivån på det skydd som dessa hjälmar ger. Som svar på uppdraget beslutade CEN att 
i stället för att revidera standard EN 1384 utveckla den nya europeiska standarden EN 14572 
– Ridhjälmar med extra hög skyddsförmåga. Beteckningen på denna standard offentliggjordes 
i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) den 6 oktober 2005. Följaktligen förutsätts 
tillämpningen av denna standard vara i överensstämmelse med de relevanta grundkraven för 
hälsa och säkerhet i direktiv 89/686/EEG.

I sin nya framställning 710/2008 hävdar framställaren att inga hjälmar som har utformats 
enligt standard EN 14572 finns på marknaden eftersom det är omöjligt att uppfylla kraven i 
standarden med befintlig teknik. Han hävdar också att han vid ett flertal tillfällen har försökt 
ta upp frågan med CEN:s ansvariga tekniska kommitté (CEN TC 158) utan framgång.

Kommissionen har tagit kontakt med flera berörda parter, däribland CEN TC 158 – WG 5, 
företrädare för tillverkare av ridhjälmar och samordningsgruppen för anmälda organ på 
EU-nivå (VG1), som ansvarar för certifieringen av kraven på huvudskydd på området 
personlig skyddsutrustning. 

På grundval av de svar som har inkommit kan kommissionen bekräfta att inga hjälmar har 
tillverkats eller certifierats enligt EN 14572. Flera av de experter som rådfrågades anser att en 
tillämpning av specifikationerna i denna standard skulle resultera i en hjälm som skulle bli för 
tung och obekväm att bära. Även om en sådan hjälm skulle ge ett bättre skydd mot risken att 
drabbas av vissa huvudskador, skulle den också kunna öka risken för andra skador som till 
exempel ryggradsskador. Experterna påpekar också att inte ens en hjälm tillverkad enligt 
EN 14572 skulle kunna skydda helt mot risken att en häst faller över sin ryttare.

CEN TC 158 har bekräftat att de frågor som har tagits upp av framställaren har diskuterats vid 
ett flertal tillfällen inom den tekniska kommittén och att den irländske företrädaren har 
erbjudits att lämna in förslag på hur frågan skulle kunna lösas.

Slutsatser
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Ridhjälmar utformade i enlighet med den harmoniserade standarden EN 1384 tillverkas och 
används i stor utsträckning i Europeiska unionen. Sådana hjälmar ger ett skydd som är långt 
bättre än det som gavs av de flesta ridhjälmar som användes före tillämpningen av direktivet 
om personlig skyddsutrustning och den harmoniserade standarden EN 1384. Kommissionen 
noterar att skyddsnivån enligt direktivet om personlig skyddsutrustning begränsas av kravet 
på att utrustningen måste vara förenlig med utförandet av den verksamhet för vilken den är 
avsedd.

Enligt den undersökning som kommissionen har genomfört verkar det som om försöket att ge 
ryttare bättre skydd genom att utveckla en särskild standard för hjälmar med ”extra hög 
skyddsförmåga” inte har uppnått det önskade målet. Å ena sidan verkar det inte finnas någon 
efterfrågan på hjälmar med ”extra hög skyddsförmåga”. Å andra sidan är det tveksamt om 
specifikationerna i standard EN 14572 är helt förenliga med flera av grundkraven för hälsa 
och säkerhet i bilaga 2 till direktivet om personlig skyddsutrustning. Det gäller till exempel 
följande krav:

1.1.1 Ergonomi
En personlig skyddsutrustning ska vara utformad och tillverkad så att 
användaren under de förutsägbara användningsförhållandena för vilka den är 
avsedd kan utföra den riskfyllda verksamheten på ett normalt sätt och samtidigt 
få högsta möjliga skydd.

1.1.2.1 Högsta möjliga skyddsnivå
Den optimala skyddsnivå som ska beaktas vid utformningen är den över vilken 
de olägenheter som bärandet av en personlig skyddsutrustning innebär skulle 
förhindra en effektiv användning av utrustningen under den tid användaren 
exponeras för en risk eller utför normalt arbete.

3.1.1 En stöt som orsakats av fallande eller flygande föremål och kollision mellan 
delar av kroppen och ett hinder
Lämplig personlig skyddsutrustning för denna typ av risk ska vara tillräckligt 
stötabsorberande för att förhindra skador bl.a. krossning eller penetrering av 
den kroppsdel som ska skyddas. Detta gäller till en stötenerginivå, där måtten 
och/eller vikten hos skyddsutrustningen skulle bli så stora att den inte används 
effektivt under den förutsägbara period som den ska användas.

Kommissionen kommer därför enligt förfarandet i artikel 6.1 i direktivet om personlig 
skyddsutrustning att hänskjuta standard EN 14572 till den kommitté som bildats enligt 
direktiv 98/34/EG, så att standarden kan strykas från den förteckning som offentliggjordes i 
EUT.

Samtidigt kommer kommissionen att uppmana CEN att inom ramen för uppdrag M/281 än en 
gång undersöka möjligheten att förbättra ridhjälmarnas skyddsnivå med hjälp av befintlig 
teknik, så att standard EN 1384 kan revideras därefter.”

4. (REV) Kommissionens svar, mottaget den 24 juni 2010

”Kommissionen uppmanade CEN att inte längre lämna in hänvisningen till standard EN 
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14572 – Ridhjälmar med extra hög skyddsförmåga – för offentliggörande i EUT. CEN 
svarade att man kommer att fortsätta lämna in hänvisningen, men eftersom det rådde olika 
meningar i frågan bjöd CEN in kommissionens avdelningar att närvara vid 
plenarsammanträdet i CEN TC 158 Huvudskydd den 15 juni 2010.

Kommissionen har dessutom inlett ett anbudsförfarande för att få teknisk hjälp med att 
bedöma 

 om standarderna EN 1384 och EN 14572 är adekvata när det gäller grundkraven för 
hälsa och säkerhet1 i direktivet om personlig skyddsutrustning, med hänsyn till den 
befintliga tekniken,

 om standarden EN 14572 bör strykas från förteckningen i EUT,

 om den ena eller båda berörda standarderna bör ändras för att ge ryttare ett bättre skydd.

Kommissionen kommer att informera utskottet om den framtida utvecklingen i frågan.”

5. (REV II) Kommissionens svar, mottaget den 29 mars 2011

”Kommissionen genomförde en undersökning bland de berörda aktörerna och gav en 
oberoende expert i uppdrag att undersöka de tekniska specifikationerna i de aktuella 
standarderna mot bakgrund av senaste teknik och grundkraven för hälsa och säkerhet i 
bilaga 2 till direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning.

CEN bjöd in kommissionens avdelningar att närvara vid plenarsammanträdet i CEN TC 158 
den 15 juni 2010. Vid sammanträdet kom ledamöterna i den tekniska kommittén överens om 
att ytterligare åtgärder måste vidtas. Arbetsgrupp 5 i CEN TC 158 (WG 5) uppmanades att 
anordna ett sammanträde och besluta om hur man skulle gå vidare.

Sammanträdet i WG 5 ägde rum den 11 oktober 2010. Merparten av de närvarande 
delegationerna gick med på att ändra EN 1384 och stryka hänvisningen till standard 
EN 15472 från EUT. Alla delegationer uppmanades att skicka in sina förslag till den tekniska 
kommitténs sekretariat. Efter vad kommissionen känner till har hittills bara en delegation 
skickat in ett förslag till förbättring av standarden EN 1384.

Kommissionen anser att bristen på framsteg sedan det senaste sammanträdet i WG 5 hotar 
hälsan och säkerheten för dem som använder de hjälmar som omfattas av ovannämnda 
standarder. Detta är särskilt oroväckande med tanke på att det gått så lång tid sedan den 
första framställningen gavs in till Europaparlamentet 1998.

Kommissionen har nu fått den tekniska bedömningen från sin oberoende expert, som 
bekräftar att det både är möjligt och nödvändigt att förbättra EN 1384.

Kommissionen kommer därför att göra en formell invändning mot de båda berörda 
standarderna i syfte att stryka hänvisningarna till dem i EUT. Detta innebär att man när det 

                                               
1

Grundkraven för hälsa och säkerhet i bilaga 2 till direktiv 89/686/EEG.
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gäller dessa båda standarder inte längre kan förutsätta överensstämmelse, dvs. att 
överensstämmelse med kraven i direktivet om personlig skyddsutrustning inte automatiskt 
kan förväntas när hjälmar har tillverkats enbart i enlighet med ovanstående standarder. 
Samtidigt kommer kommissionen att ge CEN ett nytt uppdrag att förbättra standarden 
EN 1384. Det nya uppdraget bygger på det ursprungliga uppdraget M/281.

Kommissionen kommer noga att följa översynen av standarden och informera 
Europaparlamentet om och när det görs några betydande framsteg.”

6. (REV III) Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012.

”Kommissionens kommentarer

Kommissionen har meddelat att den avser att göra en formell invändning mot de båda berörda 
standarderna. Efter att ha diskuterat frågan i arbetsgruppen för personlig skyddsutrustning och 
för att undvika onödigt tidsödande förfaranden uppmanade kommissionen först CEN att 
stryka båda standarderna från den förteckning som ska offentliggöras i EUT.

I november 2011 beslutade CEN att stryka EN 14572.

När det gäller EN 1384 beslutade CEN TC 158 i juni 2011 att se över EN 1384 men inte att 
stryka den från den förteckning som ska offentliggöras i EUT.

Det första sammanträdet i CEN TC 158 WG 5 om översynen av EN 1384 ägde rum i 
oktober 2011. Förslag från flera medlemsorgan diskuterades, och en arbetsplan med de 
kommande stegen i översynen fastställdes. Nästa sammanträde i WG 5 kommer att äga rum i 
februari 2012.

Slutsats

Eftersom CEN har dragit tillbaka EN 14572 kommer denna standard inte att offentliggöras i 
nästa konsoliderade förteckning i EUT.

Översynen av EN 1384 har kommit en bit på väg men inte tillräckligt långt. Mot bakgrund av 
slutsatserna från den tekniska experten anser kommissionen att EN 1384 inte motsvarar den 
senaste tekniska utvecklingen och att tillämpningen av denna standard därför inte är tillräcklig 
för att överensstämmelse med grundkraven för hälsa och säkerhet i direktivet om personlig 
skyddsutrustning ska kunna förutsättas. Kommissionen kommer därför att göra en formell 
invändning mot EN 1384, och när det förfarandet har avslutats kommer hänvisningen att 
strykas från den konsoliderade förteckningen i EUT.

När CEN har slutfört översynen av EN 1384, och den säkerhetsnivå som ges i den standarden 
är tillräcklig, kan hänvisningen till den reviderade standarden föras upp på förteckningen i 
EUT.

Kommissionen kommer noga att följa den översyn av EN 1384 som inleddes i CEN TC 158 
WG 5 och kommer att informera Europaparlamentet om och när det görs några betydande 
framsteg.”



PE418.081v06-00 6/7 CM\1021988SV.doc

SV

7. (REV IV) Kommissionens svar, mottaget den 30 april 2013

”Översynen av EN 1384 pågår. Vid sammanträdet i den berörda standardiseringsgruppen, 
CEN TC 158 – WG 5, i oktober 2012 diskuterades flera aspekter (penetrationstest, 
stötabsorption). Kommissionen ansåg emellertid att processen går alltför långsamt.

I december 2012 gjorde kommissionen en formell invändning mot EN 1384 för att få 
hänvisningen till den standarden att strykas från EUT. Denna formella invändning måste nu 
diskuteras av medlemsstaternas företrädare och berörda aktörer under nästa sammanträde i 
arbetsgruppen för personlig skyddsutrustning i april 2013.

Kommissionen kommer att informera Europaparlamentet om och när det görs några 
betydande framsteg.”

8. (REV V) Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2014

”Framställningarna 710/2008 och 326/2013

I båda framställningarna hävdas att ridhjälmar som är utformade enligt standarden EN 1384 –
Ridhjälmar – inte uppfyller de tillämpliga grundkraven för hälsa och säkerhet i bilaga 2 till 
direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning.

Kommissionen gjorde en formell invändning mot standarden EN 1384:1996. Samtidigt står 
2012 års version med på förteckningen i EUT trots att de kritiserade delarna inte har ändrats i 
praktiken (bortsett från att hjälmens vikt anges). Kommissionen uppdaterade därför den 
formella invändningen mot EN 1384:2012 för att få hänvisningen till den standarden att 
strykas från EUT.

Frågan diskuterades under det senaste sammanträdet i arbetsgruppen för personlig 
skyddsutrustning den 11 november 2013, och medlemsstaternas kommentarer visade att det 
fanns en klar majoritet för den uppdaterade formella invändningen. Kommissionen utarbetar 
för närvarande ett beslut i linje med majoriteten. Om man stryker hänvisningen till 
EN 1384:2012 från EUT kan det inte längre förutsättas att tillämpningen av standarden är i 
överensstämmelse med de tillämpliga grundkraven för hälsa och säkerhet i direktivet om 
personlig skyddsutrustning, och standarden kan därmed inte användas av tillverkarna i detta 
syfte. Detta innebär i praktiken att tillverkarna och de anmälda organen skulle behöva bedöma 
produkternas direkta överensstämmelse med de ovannämnda kraven i direktivet för att 
garantera högsta säkerhetsnivå.

När det gäller den pågående översynen i CEN TC 158 WG 5 har medlemsstaterna kommit 
överens om att bistå den aktuella arbetsgruppen med experter, särskilt inom biomekanik. 
Kommissionen kommer att fortsätta att noga följa översynen av EN 1384 för att få en bättre 
standard med adekvat säkerhetsnivå, i enlighet med såväl de tillämpliga grundkraven för hälsa 
och säkerhet i direktivet om personlig skyddsutrustning som senaste teknik.

När processen är avslutad kan hänvisningen till den nya reviderade EN 1384 föras upp på 
förteckningen i EUT som en harmoniserad standard.
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Kommissionen kommer att informera Europaparlamentet ytterligare om och när det görs 
några betydande framsteg.”


