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Asia: Vetoomus nro 0710/2008, Peter Downes, Irlannin kansalainen, 
ratsastuskypäröiden turvamääräyksistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että ratsastuskypäröiden standardi EN 1384 ei vastaa EY:n 
henkilönsuojaimista annetun EY:n direktiivin 89/686 turvamääräyksiä. Vetoomuksen esittäjä 
kertoo, että hän alkoi tutkia asiaa hänen poikansa loukkaannuttua kuolettavasti, ja hän 
muistuttaa, että vuonna 1996 Euroopan parlamentille lähetetyn ensimmäisen vetoomuksen 
(1030/1996) seurauksena annettiin uusi turvallisuusstandardi EN 14572. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan tähän päivään mennessä yksikään ratsastuskypärien valmistaja ei ole 
valmistanut kyseisen turvallisuusstandardin mukaista kypärää, eikä se nykyteknologian avulla 
olisi edes mahdollista. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentin toimivaltaisia 
elimiä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. joulukuuta 2008

Poikansa kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen vetoomuksen esittäjä Peter Downes 
väitti 28. huhtikuuta 1998 vetoomuksessa nro 1030/96, että standardi EN 1384 –
Ratsastuskypärät – ei täytä henkilönsuojaimista annetun direktiivin 89/686/ETY vaatimuksia.

Asiaa seuranneen tutkimuksen jälkeen komissio antoi Euroopan standardointikomitealle 
(CEN) (M/281) tehtäväksi tarkistaa standardi EN 1384 kyseisten kypäröiden suojaustason 
parantamiseksi. Euroopan standardointikomitea (CEN) ei kuitenkaan tarkistanut 
standardia EN 1384, vaan kehitti uuden eurooppalaisen standardin EN 14572 – Korkean 
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suojauskyvyn ratsastuskypärät. Standardia koskeva viittaus julkaistiin Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (EUVL) 6. lokakuuta 2005. Kyseisen standardin soveltaminen edellyttää 
vaatimustenmukaisuusolettamusta direktiivin 89/686/ETY terveyttä ja turvallisuutta 
koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti.

Uudessa vetoomuksessaan nro 0710/2008 vetoomuksen esittäjä väittää, ettei 
standardin EN 14572 mukaista kypärää ole saatettu markkinoille, koska nykyteknologialla ei 
ole mahdollista täyttää standardin mukaisia vaatimuksia. Vetoomuksen esittäjä toteaa myös, 
että on hän on yrittänyt useita kertoja ottaa kysymyksen esille asianomaisen Euroopan 
standardointikomitean teknisen komitean (CEN TC 158) kanssa, mutta tuloksetta.

Komissio on ottanut yhteyttä useisiin sidosryhmiin, mukaan lukien CEN TC 158 - WG 5, 
ratsastuskypärien valmistajien edustajiin ja eurooppalaisten ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmään (VG1), joka vastaa pään suojausta koskevien henkilösuojaimien 
vaatimusten varmentamisesta. 

Saatujen vastausten perusteella komissio voi vahvistaa, että kypäriä ei ole valmistettu tai 
hyväksytty standardin EN 14572 mukaisesti. Useat kuulluista asiantuntijoista olivat sitä 
mieltä, että kyseisen standardin määräysten soveltamisen lopputuloksena olisi kypärä, joka 
olisi liian raskas ja epämukava. Vaikka tällainen kypärä antaisi korkeamman suojaustason 
tiettyjen päävammojen osalta, se saattaisi kuitenkin lisätä muuta loukkaantumisen vaaraa, 
kuten selkäydinvammoja. Asiantuntijat myös huomauttavat, että standardin EN 14572 
mukaisesti suunniteltu kypärä ei kuitenkaan täysin suojaisi siltä riskiltä, että hevonen käy 
ratsastajan kimppuun.

CEN TC 158 on vahvistanut, että vetoomuksen esittäjän esille ottamista kysymyksistä on 
teknisessä komiteassa keskusteltu useaan otteeseen ja että Irlannin edustajaa on pyydetty 
tekemään ehdotuksia asian käsittelemiseksi.

Päätelmät

Yhdenmukaistetun standardin EN 1384 mukaan suunniteltuja ratsastuskypäriä valmistetaan ja 
käytetään laajalti Euroopan unionissa. Kyseiset kypärät antavat paremman suojaustason kuin 
useimmat niistä ratsastuskypäristä, joita käytettiin ennen henkilönsuojaimista annetun 
direktiivin ja yhdenmukaistetun standardin EN 1384 soveltamista. Komissio huomauttaa, että 
henkilönsuojaimista annetun direktiivin mukaista suojaustasoa rajoittaa vaatimus siitä, että 
laitteen on oltava yhteensopiva sen toiminnan kanssa, johon sitä käytetään.

Komission suorittaman kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että yritys parantaa ratsastajien 
suojausta kehittämällä erityinen standardi "korkean suojauskyvyn" kypäröille ei ole 
saavuttanut tavoitettaan. Markkinoilla ei myöskään näyttäisi olevan kysyntää "korkean 
suojauskyvyn" kypäröille. Toisaalta on myös epäilys siitä, noudattavatko 
standardin EN 14572 vaatimukset täysin henkilönsuojaimista annetun direktiivin liitteessä II 
mainittuja useita terveyttä ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia, joita ovat esimerkiksi:

1.1.1 Ergonomia
Henkilönsuojaimet on suunniteltava ja valmistettava siten, että käyttötarkoituksen mukaisissa 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa käyttäjä voi suorittaa vaaran alaisena tehtävää toimintaa 
tavanomaisesti suojaustason ollessa mahdollisimman korkea.
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1.1.2.1 Korkein mahdollinen suojaustaso
Suunnittelussa huomioon otettava optimaalinen suojaustaso on sellainen, että 
henkilönsuojaimen käytön aiheuttamat rajoitukset eivät estä sen tehokasta käyttöä vaaralle 
altistumisen aikana tai toiminnan tavanomaisen suorituksen aikana.

3.1.1 Putoavien tai sinkoavien esineiden aiheuttama isku ja ruumiinosien törmääminen esteeseen
Tällaisiin vaaroihin sopivan henkilönsuojaimen on vaimennettava riittävästi iskuja erityisesti 
suojatun ruumiinosan ruhjoutumisen tai tunkeutumisesta aiheutuvan vamman syntymisen 
estämiseksi; ainakin iskuenergiatason on oltava niin korkea, että vasta sen ylittyessä 
absorboivan aineen suuri koko tai massa haittaisi henkilönsuojaimen tehokasta käyttöä sen 
ennakoitavana käyttöaikana.

Tästä syystä komissio siirtää standardin EN 14572 komitealle, joka on perustettu 
direktiivin 98/34/EY nojalla henkilösuojaimista annetun direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti ja poistaa standardia koskevan viittauksen EUVL:ssä 
julkaistulta listalta.

Samanaikaisesti komissio pyytää Euroopan standardointikomiteaa toimeksiannon M/281 
mukaisesti käsittelemään uudelleen ratsastuskypäröiden suojaustason parantamisen 
mahdollisuutta nykyteknologiaa hyödyntäen ja tarkistamaan standardia EN 1384 vastaavasti.


