
CM\759796PL.doc PE418.081

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

17.12.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0710/2008, którą złożył Peter Downes (Irlandia), w sprawie normy 
bezpieczeństwa dotyczącej kasków do jazdy konnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że norma EN 1384 dotycząca kasków do sportów jeździeckich 
nie spełnia wymogów bezpieczeństwa określonych w dyrektywie WE 89/686 w sprawie
wyposażenia ochrony osobistej. Składający petycję wyjaśnia, że przedsięwziął kroki w tej 
sprawie po tym, jak jego syn odniósł śmiertelnie obrażenia i przypomina, że w wyniku 
pierwszej petycji złożonej w 1996 r. do Parlamentu Europejskiego (1030/96) ustanowiono 
nową normę bezpieczeństwa (EN 14572). Zdaniem składającego petycję dotychczas żaden 
producent nie był w stanie wyprodukować kasku, który odpowiadałby tej nowej normie i nie 
jest to możliwe przy użyciu istniejącej technologii. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o wezwanie właściwych organów do podjęcia działań niezbędnych 
do naprawienia tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

W dniu 28 kwietnia 1998 r., po śmiertelnym wypadku syna, składający petycję, Peter 
Downes, w petycji 1030/96 stwierdził, że norma EN 1384 – Kaski do sportów jeździeckich –
nie spełnia wymogów określonych w dyrektywie 89/686/EWG w sprawie wyposażenia 
ochrony osobistej.

Po zbadaniu sprawy Komisja poleciła Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) 
(M/281) zmienić normę EN 1384, aby zwiększyć poziom ochrony, jaki zapewniają te kaski. 
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W odpowiedzi na wspomniane polecenie CEN postanowił nie zmieniać normy EN 1384, ale 
opracować nową europejską normę EN 14572 - Kaski o wysokich parametrach użytkowych 
dla jeźdźców. Informacja o przedmiotowej normie ukazała się w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 6 października 2005 r. W rezultacie stosowanie tej normy potwierdza 
domniemanie zgodności z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określonymi w dyrektywie 89/686/EWG.

W nowej petycji 710/2008 składający petycję twierdzi, że nie wprowadzono na rynek
żadnego kasku zgodnego z normą EN 14572, ponieważ spełnienie jej wymogów nie jest 
możliwe przy użyciu istniejącej technologii. Utrzymuje, że kilkakrotnie próbował przedstawić 
tę kwestię przed komisją techniczną CEN (CEN TC 158), jednak bezskutecznie.

Komisja zwróciła się do szeregu organów, w tym komisji technicznej CEN 158 - WG 5, 
przedstawicieli producentów kasków jeździeckich oraz zespołu koordynującego jednostek 
notyfikowanych na szczeblu europejskim (VG1), który poświadcza wymogi ŚOI dla ochrony 
głowy. 

W świetle otrzymanych odpowiedzi Komisja może potwierdzić, iż nie wprowadzono na rynek
ani nie nadano certyfikatów żadnym kaskom odpowiadającym normie EN 14572. Kilku 
ekspertów, z którymi przeprowadzono konsultacje jest zdania, że zastosowanie wymogów 
normy sprawiłoby, że kask stałby się zbyt ciężki i niewygodny do noszenia. Podczas gdy taki 
kask może zapewnić wyższy poziom ochrony przed niektórymi urazami głowy, może również 
zwiększyć ryzyko wystąpienia innych urazów, np. urazów kręgosłupa. Eksperci twierdzą, że 
nawet kask spełniający wymogi normy EN 14572 nie zapewni całkowitej ochrony przed 
ryzykiem upadku konia na jeźdźca.

Komisja techniczna CEN 158 potwierdziła, iż kwestie poruszone przez składającego petycję
były kilkakrotnie przedmiotem dyskusji w komisji technicznej oraz że irlandzki 
przedstawiciel został poproszony o przedstawienie propozycji w celu rozwiązania tego
problemu.

Wnioski

Kaski jeździeckie zaprojektowane zgodnie z ujednoliconą normą EN 1384 są na szeroką skalę 
produkowane i używane w Unii Europejskiej. Takie kaski zapewniają znacznie wyższy 
poziom ochrony w porównaniu z większością kasków używanych zanim zaczęto stosować 
dyrektywę w sprawie wyposażenia ochrony osobistej i ujednoliconą normę EN 1384. Komisja 
zauważa, że poziom ochrony określony na mocy tej dyrektywy jest ograniczony ze względu 
na wymóg, zgodnie z którym wyposażenie musi odpowiadać rodzajowi czynności, do których
wykonywania jest on zakładany.

Według badania przeprowadzonego przez Komisję wydaje się, że próba zapewnienia 
jeźdźcom konnym lepszej ochrony poprzez opracowanie indywidualnej normy dla kasków 
„o wysokich parametrach użytkowych” nie przyniosła pożądanego skutku. Z jednej strony 
wydaje się, że na rynku nie ma zapotrzebowania na kaski „o wysokich parametrach 
użytkowych”. Z drugiej strony, istnieje wątpliwość, czy wymogi normy EN 14572 są w pełni 
zgodne z kilkoma podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określonymi w załączniku II przedmiotowej dyrektywy, na przykład:



CM\759796PL.doc 3/3 PE418.081

PL

1.1.1 Ergonomia
ŚOI powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przewidywanych 
warunkach użytkowania, do których są przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać 
wszystkie czynności związane z zagrożeniem, korzystając równocześnie z odpowiedniej 
ochrony na możliwie najwyższym poziomie.

1.1.2.1 Najwyższy możliwy poziom ochrony
Optymalnym poziomem ochrony, który powinien być wzięty pod uwagę przy projektowaniu, 
jest taki poziom, powyżej którego niedogodności związane z noszeniem ŚOI uniemożliwiają 
ich skuteczne używanie w okresie narażenia na zagrożenia lub uniemożliwiają normalne 
wykonywanie czynności.

3.1.1 Urazy spowodowane przez upadające lub wystające przedmioty i zderzenia części ciała z 
różnego typu przeszkodami
ŚOI odpowiednie do tego typu zagrożeń powinny zapewnić taką amortyzację uderzeń, aby 
zapobiegać zranieniom spowodowanym w szczególności przez zgniecenie lub przekłucie 
części chronionej, przynajmniej dla takiego poziomu energii uderzenia, powyżej którego 
nadmierne wymiary lub masa środka amortyzującego uniemożliwiałaby efektywne 
użytkowanie ŚOI w przewidywanym okresie użytkowania.

Komisja skieruje zatem sprawę w związku z normą EN 14572 do komisji utworzonej zgodnie 
z dyrektywą 98/34/WE, według procedury określonej w art. 6 ust. 1 dyrektywy w sprawie 
wyposażenia ochrony osobistej, w celu wycofania wzmianki o normie z listy opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednocześnie, w ramach polecenia M/281, Komisja zwróci się do CEN o ponowne zbadanie 
możliwości zwiększenia poziomu ochrony, jaki zapewniają kaski jeździeckie, przy użyciu 
istniejącej technologii w celu dokonania odpowiednich zmian w normie EN 1384.


