
CM\759796MT.doc PE418.081v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

17.12.2008

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0710/2008, ippreżentata minn Peter Downes, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar l-istandard tas-sikurezza għall-elmi ta’ dawk li jirkbu ż-
żwiemel.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-istandard EN 1384 dwar l-elmi ta’ dawk li jirkbu ż-żwiemel ma 
jilħaqx ir-rekwiżiti tas-sigurtà stipulata fid-Direttiva tal-KE 89/686 dwar it-Tagħmir għall-
Protezzjoni Personali (Direttiva dwar il-PPE). Il-petizzjonant jispjega li hu beda l-manuvri 
politiċi tiegħu dwar dan is-suġġett wara li t-tifel tiegħu weġġa’ fatalment u jgħid illi, bħala 
riżultat tal-ewwel petizzjoni sottomessa lill-Parlament Ewropew (1030/96) fl-1996, kien 
stabbilit standard tas-sigurtà ġdid (EN 14572). Skont il-petizzjonant, sal-lum l-ebda produttur 
ma kien kapaċi jipproduċi elmu li jikkorrispondi ma’ dan l-istandard tas-sigurtà l-ġdid u hu 
impossibbli li jsir dan bit-teknoloġija eżistenti. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex ikollu l-entitajiet kompetenti sabiex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi kkoreġuta s-
sitwazzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2008.

Fit-28 ta’ April 1998, wara inċident fatali li kellu t-tifel tiegħu, Mr. Peter Downes fil-
Petizzjoni nru. 1030/96 qal li l-istandard EN 1384 – Elmi għall-irkib taż-żwiemel – ma kinux 
jilħqu r-rekwiżiti tad-Direttiva 89/686/KEE dwar it-Tagħmir għall-Protezzjoni Personali (id-
Direttiva dwar il-PPE).

Wara investigazzjoni tal-kwistjoni, il-Kummissjoni tat mandat lill-Kumitat Ewropew għall-
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Istandardizzazzjoni (CEN) (M/281) biex jirrevedi l-istandard EN 1384 sabiex itejjeb il-livell 
ta’ protezzjoni pprovdut minn dawn l-elmi. B’risposta għall-mandat, is-CEN iddeċidiet li ma 
tirrevedix l-istandard EN 1384 iżda li tiżviluppa standard Ewropew ġdid EN 14572 – Elmi 
għal prestazzjoni għolja għall-irkib taż-żwiemel. Ir-referenza ta’ dan l-istandard kienet 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠUUE) tas-6 ta’ Ottubru 2005. 
Konsegwentement, l-applikazzjoni tal-istandard toħloq preżunzjoni ta’ konformità mar-
Rekwiżiti Bażiċi dwar is-Saħħa u s-Sigurtà relevanti tad-Direttiva 89/686/KEE. 

Fil-petizzjoni ġdida tiegħu nru. 710/2008, il-petizzjonant jgħid li l-ebda elmu ddisinjati skont 
l-istandard EN 14572 ma tpoġġa fuq is-suq minħabba li hu impossibbli li jintlaħqu l-
ispeċifikazzjonijiet tal-istandard bit-teknoloġija eżistenti. Hu jgħid ukoll li hu pprova jqajjem 
is-suġġett diversi drabi mal-Kumitat Tekniku relevanti tas-CEN (CEN TC 158) mingħajr 
suċċess.

Il-Kummissjoni kkuntattjat diversi persuni li għandhom interess, inkluż is-CEN TC 158 –
WG 5, rappreżentanti tal-produtturi tal-elmi tal-irkib taż-żwiemel u l-Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Entitajiet Notifikati fuq livell Ewropew (VG1) li għandhom l-inkarigu li 
jiċċertifikaw ir-rekwiżiti tal-PPE għall-protezzjoni tar-ras.

Mit-tweġibiet li waslu, il-Kummissjoni hi kapaċi tikkonferma li l-ebda elmu ma ġie prodott 
jew iċċertifikat skont l-EN 14572. Uħud mill-esperti kkonsultati jikkunsidraw li l-
applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ dan l-istandard kienu jirriżultaw f’elmu li jkun tqil u 
skomdu wisq biex jintlibes. Filwaqt li dan it-tip ta’ elmu jista’ jipprovdi livell ta’ protezzjoni 
akbar mir-riskju ta’ ċerti ferimenti fir-ras, jista’ wkoll iżid ir-riskju ta’ ferimenti oħra bħal 
ferimenti tas-sinsla tad-dahar. L-esperti jgħidu wkoll li anki elmu ddisinjat skont l-EN 14572 
ma jipproteġix b’mod sħiħ mir-riskju li żiemel jaqa’ fuq ir-rikkieb tiegħu.

CEN TC 158 ikkonfermat li l-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant ġew diskussi diversi 
drabi mit-TC u li r-rappreżentant Irlandiż ġie mistieden biex jissottometti proposti biex 
jittratta l-kwistjoni.

Konklużjonijiet

Elmi għall-irkib taż-żwiemel iddisinjati skont l-istandard armonizzat EN 1384 huma 
manifatturati u wżati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni Ewropea. Dawn it-tip ta’ elmi jipprovdu 
livell ta’ protezzjoni ferm superjuri għal dak ipprovdut mill-biċċa l-kbira tal-elmi li kienu 
wżati qabel id-Direttiva tal-PPE u l-istandard armonizzat EN 1384. Il-Kummissjoni tinnota li 
l-livell ta’ protezzjoni skont id-Direttiva tal-PPE hi limitata mill-ħtieġa li t-tagħmir ikun 
kompatibbli mal-prestazzjoni tal-attività li għaliha jrid jintlibes.

Skont l-inkjesta li saret mill-Kummissjoni, jidher li l-attentat li tiġi pprovduta protezzjoni 
aħjar għar-rikkieba taż-żwiemel bl-iżvilupp ta’ standard speċifiku għal elmi għal ‘prestazzjoni 
għolja’ għadha ma laħqitx l-oġġettiv mixtieq minnha. Fuq in-naħa l-waħda, m’hemmx 
domanda fis-suq għal elmi ta’ ‘prestazzjoni għolja’. Fuq in-naħa l-oħra, hemm dubbju dwar 
jekk l-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard EN 14572 jikkonformawx b’mod sħiħ ma’ diversi 
rekwiżiti bażiċi tas-saħħa u s-sigurtà tal-Anness II tad-Direttiva tal-PPE, bħal per eżempju:

1.1.1 Ergonomija



CM\759796MT.doc 3/3 PE418.081v01-00

MT

PPE għandha tkun iddisinjata u manifatturata b’mod li fil-kundizzjonijiet tal-użu previsti li 
għalih tkun intenzjonata, l-utent jista’ jwettaq l-attività relatata mar-riskju b’mod normali 
filwaqt li jgawdi protezzjoni xierqa tal-ogħla livell possibbli.

1.1.2.1 L-ogħla livell ta’ protezzjoni possibbli
L-ogħla livell ta’ protezzjoni li għandu jittieħed in kunsiderazzjoni fid-disinn hu dak li jmur lil 
hinn mir-restrizzjonijiet imposti mill-ilbies tal-PPE u li ma jippermettix l-użu effettiv tiegħu 
matul il-perijodu tal-espożizzjoni għar-riskju jew prestazzjoni normali tal-attività.

3.1.1 Impatt ikkawżat mill-waqgħa jew mill-projezzjoni ta’ oġġetti u l-kolliżjoni ta’ partijiet tal-
ġisem ma’ xi ostaklu
PPE xieraq għal dan it-tip ta’ riskju għandu jkun kapaċi jassorbi x-xokkijiet b’mod xieraq biex 
jipprevjeni ferimenti li jirriżultaw, b’mod partikolari, mit-tgħaffiġ jew il-penetrazzjoni tal-parti 
protetta, tal-anqas sa livell ta’ impatt tal-enerġija li ’il fuq minnu d-dimensjonijiet eċċessivi jew 
il-massa tat-tagħmir li jassorbi ma tippermettix l-użu effettiv tal-PPE għall-perjodu previst tal-
ilbies.

Il-Kummissjoni għalhekk tirreferi l-istandard EN 14572 lill-Kumitat maħluq in segwitu għad-
Direttiva 98/34/KE, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-PPE, in 
vista tat-tneħħija tar-referenza tal-istandard mil-lista ppubblikata mill-ĠUUE.

Fl-istess ħin, il-Kummissjoni ssaqsi lis-CEN, fil-qafas tal-mandat M/281, biex teżamina mill-
ġdid il-possibilità li jittejjeb il-livell ta’ protezzjoni pprovdut mill-elmi ta’ dawk li jirkbu ż-
żwiemel bl-użu tat-teknoloġija kurrenti, bil-ħsieb li jiġi rivedut l-istandard EN 1384 bl-istess 
mod.


