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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0710/2008, του Peter Downes, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
πρότυπο ασφάλειας για τα κράνη ιππασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το πρότυπο EN 1384 σχετικά με τα κράνη ιππασίας δεν πληροί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στην κοινοτική οδηγία 89/686 για τα μέσα ατομικής 
προστασίας (οδηγία ΜΑΠ). Ο αναφέρων εξηγεί ότι είχε κινήσει διαδικασίες για το ζήτημα 
αυτό έπειτα από τον θανάσιμο τραυματισμό του γιου του και υπενθυμίζει ότι, λόγω της 
πρώτης αναφοράς που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1030/96) το 1996, θεσπίστηκε 
ένα νέο πρότυπο ασφαλείας (EN 14572). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, έως σήμερα κανένας 
κατασκευαστής δεν έχει καταφέρει να κατασκευάσει ένα κράνος που να ανταποκρίνεται σε 
αυτό το νέο πρότυπο ασφαλείας, κάτι αδύνατον με την υφιστάμενη τεχνολογία. Ο αναφέρων 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Στις 28 Απριλίου 1998, έπειτα από τον θανάσιμο τραυματισμό του γιου του, ο αναφέρων, κ. 
Peter Downes, ισχυρίστηκε στην αναφορά αριθ. 1030/96 ότι το πρότυπο EN 1384 –Κράνη για 
αθλήματα ιππασίας– δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της οδηγίας 89/686/EΟΚ σχετικά με τα 
μέσα ατομικής προστασίας (οδηγία ΜΑΠ).

Κατόπιν έρευνας επί του θέματος, η Επιτροπή έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) (M/281) να αναθεωρήσει το πρότυπο EN 1384 προκειμένου να 
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βελτιώσει το επίπεδο προστασίας που παρέχουν τα εν λόγω κράνη. Σε απάντηση στην εν 
λόγω εντολή, η CEN αποφάσισε να μην αναθεωρήσει το πρότυπο EN 1384 αλλά να 
αναπτύξει το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14572 – Κράνη υψηλής επίδοσης για ιππικές 
δραστηριότητες. Τα στοιχεία του εν λόγω προτύπου δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) της 6ης Οκτωβρίου 2005. Συνεπώς, η εφαρμογή του 
προτύπου προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας της οδηγίας 89/686/EΟΚ.

Στη νέα του αναφορά αριθ. 710/2008, ο αναφέρων δηλώνει ότι δεν έχουν διατεθεί στην 
αγορά κράνη που να έχουν σχεδιαστεί με βάση το πρότυπο EN 14572 διότι είναι αδύνατη η 
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προτύπου με τη χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας. 
Επίσης δηλώνει ότι έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να εγείρει το θέμα ενώπιον της 
αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής της CEN (CEN TC 158), χωρίς επιτυχία.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των CEN TC 
158 - WG 5, εκπροσώπων των κατασκευαστών κράνων ιππασίας και με την Ομάδα 
Συντονισμού Κοινοποιημένων Οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (VG1), αρμόδια για την 
πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις ΜΑΠ για την προστασία του κεφαλιού. 

Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν 
κατασκευάστηκαν ή πιστοποιήθηκαν κράνη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14572. Αρκετοί από 
τους εμπειρογνώμονες των οποίων ζητήθηκε η συμβουλή θεωρούν ότι η εφαρμογή των 
προδιαγραφών του εν λόγω προτύπου θα οδηγούσε στην κατασκευή ενός κράνους το οποίο 
θα ήταν πολύ βαρύ και καθόλου άνετο. Ενώ ένα τέτοιο κράνος μπορεί να παρέχει υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας έναντι του κινδύνου ορισμένων τραυματισμών στο κεφάλι, μπορεί 
επίσης να αυξάνει τον κίνδυνο άλλων τραυματισμών όπως οι τραυματισμοί στη σπονδυλική 
στήλη. Εμπειρογνώμονες επίσης επισημαίνουν ότι ακόμη και ένα κράνος σχεδιασμένο 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 14572 δεν θα προστάτευε πλήρως από τον κίνδυνο της 
καταπλάκωσης του αναβάτη από το άλογο.

Η Τεχνική Επιτροπή 158 της CEN επιβεβαίωσε ότι τα θέματα που έθεσε ο αναφέρων είχαν 
συζητηθεί αρκετές φορές από την Τεχνική Επιτροπή και ότι ο ιρλανδός εκπρόσωπος κλήθηκε 
να υποβάλει προτάσεις αντιμετώπισης του θέματος.

Συμπεράσματα

Τα κράνη ιππασίας που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 1384 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια κράνη 
παρέχουν επίπεδο προστασίας σαφώς ανώτερο από αυτό που παρέχεται από τα περισσότερα 
κράνη ιππασίας που χρησιμοποιούνταν πριν από την εφαρμογή της οδηγίας ΜΑΠ και του 
εναρμονισμένου προτύπου EN 1384. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το επίπεδο προστασίας βάσει 
της οδηγίας ΜΑΠ περιορίζεται από την απαίτηση ότι ο εξοπλισμός πρέπει να είναι συμβατός 
με τις επιδόσεις της δραστηριότητας για την οποία χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από την Επιτροπή, φαίνεται ότι η προσπάθεια παροχής 
καλύτερης προστασίας στους ιππείς με την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προτύπου για 
κράνη «υψηλής επίδοσης» δεν πέτυχε τον επιδιωκόμενο σκοπό της. Αφενός δεν φαίνεται να 
υπάρχει ζήτηση στην αγορά για κράνη «υψηλής επίδοσης». Αφετέρου υπάρχει αμφιβολία ως 
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το προς το εάν οι προδιαγραφές του προτύπου EN 14572 συνάδουν πλήρως με αρκετές 
βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΜΑΠ, όπως για 
παράδειγμα:

1.1.1 Εργονομία
Τα ΜΑΠ πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε υπό τις προβλεπτές συνθήκες 
υπό τις οποίες προορίζονται να χρησιμοποιούνται, ο χρήστης να μπορεί να επιδίδεται ομαλά 
στη δραστηριότητα που είναι η αιτία έκθεσής του στους κινδύνους, προστατευόμενος 
καταλλήλως και σε βαθμό όσο το δυνατό υψηλότερο.

1.1.2.1 Επίπεδο προστασίας όσο το δυνατόν υψηλότερο
Το άριστο επίπεδο προστασίας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό είναι 
εκείνο πέραν του οποίου οι περιορισμοί που προκύπτουν από το γεγονός ότι ο χρήστης φορά ή 
φέρει το ΜΑΠ θα εμπόδιζαν την αποτελεσματική χρήση του κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
στον κίνδυνο, ή την ομαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας.

3.1.1 Κρούσεις που οφείλονται σε πίπτοντα ή εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα καθώς και σε 
πρόσκρουση μέρους του σώματος σε εμπόδιο
Τα κατάλληλα για αυτό το είδος κινδύνου ΜΑΠ πρέπει να μπορούν να αποσβένουν τις 
επιδράσεις μιας κρούσης προλαμβάνοντας κάθε κάκωση του προστατευόμενου μέρους του 
σώματος λόγω σύνθλιψης ή διάτρησης, τουλάχιστον για κρούσεις των οποίων η ενέργεια δεν 
υπερβαίνει κάποιο επίπεδο πέραν του οποίου λόγω των μεγάλων διαστάσεων ή της μάζας του 
συστήματος απόσβεσης η χρησιμοποίηση των ΜΑΠ δεν θα ήταν εφικτή κατά το χρονικό 
διάστημα που προβλέπεται ότι θα ήταν αναγκαία η χρήση τους.

Η Επιτροπή θα παραπέμψει συνεπώς το πρότυπο EN 14572 στην επιτροπή που συστήθηκε 
στο πλαίσιο της οδηγίας 98/34/EΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1, της οδηγίας ΜΑΠ, με σκοπό την απόσυρση των στοιχείων του προτύπου από 
τον κατάλογο που δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα ζητήσει από τη CEN, στο πλαίσιο της εντολής M/281, να 
επανεξετάσει τη δυνατότητα βελτίωσης του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τα 
κράνη ιππασίας με τη χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας, με σκοπό την αντίστοιχη 
αναθεώρηση του προτύπου EN 1384.


