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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0710/2008 af Peter Downes, irsk statsborger, om 
sikkerhedsstandarder for ridehjelme

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at standarden for ridehjelme EN 1384 ikke overholder 
sikkerhedskravene i direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler (PV-direktivet). 
Andrageren forklarer, at han påbegyndte sine tiltag om dette spørgsmål, efter at hans søn var 
kommet dødeligt til skade, og han minder om, at der som et resultat af det første andragende, 
der blev fremsat til Europa-Parlamentet (1030/96) i 1996, blev fastsat en ny 
sikkerhedsstandard: EN 14572. Ifølge andrageren har ingen producent til dato kunnet 
fremstille en hjelm, der er i overensstemmelse med den nye sikkerhedsstandard, og det vil 
være umuligt at gøre det med den nuværende teknologi. Andrageren anmoder Parlamentet om 
at sørge for, at de kompetente organer træffer de nødvendige foranstaltninger for at rette op på 
denne situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008.

"Den 28. april 1998, efter at hans søn var kommet dødeligt til skade i en ulykke, hævdede 
andrageren, Peter Downes, i andragende 1030/96, at standard EN 1384 – Beskyttelseshjelme 
til brug ved rideaktiviteter – ikke opfyldte kravene i direktiv 89/686/EØF om personlige 
værnemidler (PV-direktivet).

Som følge af en undersøgelse vedrørende dette spørgsmål gav Kommissionen Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) (M/281) mandat til at ændre standard EN 
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1384 for at øge sikkerheden af disse hjelme. CEN valgte at benytte dette mandat til ikke at 
revidere standard EN 1384, men i stedet udarbejde en ny europæisk standard EN 14572 –
Ridehjelme med høj ydeevne. Referencen til denne standard blev offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende (EUT) den 6. oktober 2005. Som følge heraf forudsætter 
anvendelse af standarden overensstemmelse med de relevante væsentlige sundheds- og 
sikkerhedskrav, der fastsættes i direktiv 89/686/EØF.

Andrageren anfører i sit nye andragende 710/2008, at der ikke er fremstillet hjelme, der 
opfylder standard EN 14572, fordi det ikke er muligt at opfylde kravene med den eksisterende 
teknologi. Han anfører også, at han flere gange forgæves har forsøgt at gøre det relevante 
tekniske udvalg under CEN (CEN TC 158) opmærksom på problemet.

Kommissionen har kontaktet flere af de involverede parter, bl.a. CEN TC 158 – WG 5, 
repræsenter for producenter af ridehjelme og koordineringsgruppen for notificerede organer 
på europæisk plan (VG1) med ansvar for at godkende PV-kravene for hovedbeskyttelse. 

Kommissionen kan på baggrund af de modtagne svar bekræfte, at der ikke er fremstillet eller 
godkendt hjelme i henhold til standard EN 14572. Flere af de eksperter, der er blevet hørt, 
mener, at anvendelsen af bestemmelser i denne standard vil resultere i en alt for tung og 
ukomfortabel hjelm. En sådan hjelm ville muligvis yde en bedre beskyttelse mod 
hovedskader, men ville samtidig øge risikoen for andre skader, som f.eks. rygskader. 
Eksperterne påpeger også, at selv ikke en hjelm, der er fremstillet i overensstemmelse med 
standard EN 14572, vil kunne beskytte mod risikoen for, at hesten lander oven på rytteren.

CEN TC 158 har bekræftet, at de problemstillinger, som andrageren rejser, er blevet drøftet 
adskillige gange i TC, og at den irske repræsentant er blevet anmodet om at fremlægge forslag 
til løsning af problemet. 

Konklusioner

Ridehjelme, der er fremstillet i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 1384, 
er ganske udbredte i EU. Disse hjelme yder en væsentlig bedre beskyttelse end de fleste af de 
ridehjelme, der blev benyttet inden indførelsen af PV-direktivet og den harmoniserede 
standard EN 1384. Kommissionen bemærker, at beskyttelsesniveauet under PV-direktivet 
begrænses af kravet om, at udstyret skal kunne forenes med udøvelsen af den aktivitet, til 
hvilken det bæres.

Ifølge Kommissionens undersøgelse har forsøget på at opnå en bedre beskyttelse af ryttere 
ved at udarbejde en særlig standard for ridehjelme med "høj ydeevne" ikke ført til opfyldelse 
af det ønskede mål. På den ene side er der tilsyneladende ingen efterspørgsel efter ridehjelme 
med "høj ydeevne". På den anden side er der tvivl om, hvorvidt bestemmelserne i standard 
EN 14572 fuldt ud lever op til alle sundheds- og sikkerhedskravene i bilag II til PV-direktivet, 
som f.eks. følgende:

1.1.1 Ergonomi
PV skal konstrueres og fremstilles således, at brugeren under forudsigelige anvendelsesforhold 
på normal måde kan udføre det arbejde, der udsætter ham for risici, med en beskyttelse af 
passende art og på så højt niveau som muligt.
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1.1.2.1 Højst mulige beskyttelsesniveau
For at opnå et optimalt beskyttelsesniveau skal der ved konstruktionen lægges følgende til 
grund: ulemperne ved at bære PV må ikke stille sig hindrende i vejen for, at brugeren faktisk 
anvender dem, så længe han er udsat for risiko, eller når han udfører arbejdet på normal måde.

3.1.1 Slag som følge af genstandes fald eller udslyngning og en legemsdels sammenstød med en 
hindring
Værnemidler til imødegåelse af denne form for risici skal kunne afbøde virkningerne af et slag 
og hindre enhver læsion, særlig ved brud på eller indtrængen i den beskyttede del, i hvert fald 
indtil et vist energiniveau for slaget; ud over dette niveau ville den afbødende mekanismes 
tilsvarende meget store dimensioner eller masse være uforenelig med effektiv anvendelse af 
udstyret under den forventede nødvendige anvendelsesperiode.

Kommissionen vil derfor indbringe standard EN 14572 for det udvalg, der er nedsat ved 
direktiv 98/34/EF, i overensstemmelse med den procedure, der fastsættes i artikel 6, stk. 1, i 
PV-direktivet, med det formål at få referencen til standarden fjernet fra den liste, der er 
offentliggjort i EUT.

Kommissionen vil desuden anmode CEN om, inden for rammerne af mandat M/281, at 
genbehandle muligheden for at gøre ridehjelme mere sikre ved hjælp af den eksisterende 
teknologi, med henblik på en tilsvarende ændring af standard EN 1384."


