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Ref.: Petiția nr. 0710/2008 adresată de Peter Downes, de naționalitate irlandeză, 
privind standardul de siguranță privind căștile de protecție pentru sporturi 
hipice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că standardul EN 1384 pentru căștile de protecție pentru sporturi hipice nu 
îndeplinește cerințele de siguranță prevăzute de Directiva 89/686 privind echipamentul 
individual de protecție (Directiva EIP). Petiționarul explică că și-a început demersurile 
privind această chestiune după ce fiul său a fost rănit mortal și amintește că, în urma adresării
unei prime petiții către Parlamentul European (1030/96) în 1996, a fost stabilit un nou 
standard de siguranță (EN 14572). Potrivit petiționarului, niciun producător nu a putut fabrica 
până în prezent o cască care să corespundă acestui nou standard de siguranță, lucru imposibil 
de realizat cu tehnologia existentă. Petiționarul solicită Parlamentului European să ceară 
organismelor competente să ia măsurile necesare pentru a remedia această situație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2008

La data de 28 aprilie 1998, în urma unui accident mortal în care a fost implicat fiul său, 
petiționarul, dl. Peter Downes, a susținut în Petiția nr. 1030/96 că standardul EN 1384 – Căști 
de protecție pentru sporturi hipice – nu îndeplinea cerințele Directivei 89/686/CEE privind 
echipamentul individual de protecție (Directiva EIP).

În urma unei investigații privind această problemă, Comisia a mandatat Comitetul European 
de Standardizare (CEN) (M/281) să revizuiască standardul EN 1384 pentru a îmbunătăți 
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nivelul de protecție furnizat de aceste căști. Ca răspuns la mandat, CEN a decis să nu 
revizuiască standardul EN 1384, ci să elaboreze un nou standard european, EN 14572 – Căști 
de înaltă performanță pentru sporturi hipice. Referința acestui standard a fost publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) din 6 octombrie 2005. Prin urmare, aplicarea 
standardului acordă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță 
din Directiva 89/686/CEE.

În noua sa Petiție nr. 710/2008, petiționarul susține că nu au fost puse pe piață căști proiectate 
conform standardului EN 14572, datorită faptului că specificațiile standardului sunt imposibil 
de îndeplinit cu tehnologia existentă. Acesta susține, de asemenea, că a încercat în mai multe 
rânduri să semnaleze problema Comitetului Tehnic relevant al CEN (CEN TC 158), fără 
succes.

Comisia a contactat mai multe părți interesate, inclusiv CEN TC 158 – WG 5, reprezentanți ai 
producătorilor de căști pentru sporturi hipice și Grupul de coordonare a organismelor 
notificate la nivel European (VG1) responsabil de certificarea cerințelor EIP pentru protecția 
capului. 

În urma răspunsurilor primite, Comisia poate confirma că nu au fost produse sau certificate 
căști care să corespundă standardului EN 14572. O parte dintre experții consultați consideră 
că aplicarea specificațiilor acestui standard ar conduce la o cască ce ar fi prea grea și 
inconfortabil de purtat. În timp ce o astfel de cască ar putea furniza un nivel mai ridicat de 
protecție împotriva anumitor vătămări la cap, aceasta ar putea însă crește riscul altor vătămări, 
cum ar fi vătămări ale coloanei vertebrale. Experții subliniază, de asemenea, că și o cască 
proiectată în conformitate cu EN 14572 nu ar furniza protecție totală împotriva riscului de 
cădere a calului peste călăreț.

CEN TC 158 a confirmat că aspectele ridicate de petiționar au fost dezbătute de mai multe ori 
de către TC și că reprezentantul irlandez a fost invitat să prezinte propuneri de abordare a 
problemei.

Concluzii

Căștile pentru sporturi hipice proiectate în conformitate cu standardul armonizat EN 1384 
sunt fabricate și utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Aceste căști furnizează un 
nivel de protecție net superior celui prezentat de majoritatea căștilor pentru sporturi hipice,
utilizat înainte de aplicarea Directivei EIP și a standardului armonizat EN 1384. Comisia 
menționează că nivelul de protecție în temeiul Directivei EIP este limitat de cerința ca 
echipamentul să fie compatibil cu desfășurarea activității pentru care este purtat.

Conform unei anchete desfășurate de Comisie, se pare că încercarea de furniza o mai bună 
protecție călăreților prin elaborarea unui standard specific pentru căști „de înaltă performanță”
nu și-a atins obiectivul dorit. Pe de o parte, nu pare să existe o cerere pe piață pentru căști „de 
înaltă performanță”. Pe de altă parte, există îndoiala dacă specificațiile standardului EN 14572 
respectă în totalitate câteva cerințe esențiale de sănătate și siguranță din anexa II la Directiva 
EIP, cum ar fi, de exemplu:

1.1.1 Ergonomie
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EIP trebuie proiectate și fabricate astfel încât, în condiții previzibile de utilizare, utilizatorul să 
poată desfășura în mod normal activitatea care presupune riscuri, bucurându-se totodată de o 
protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.

1.1.2.1 Cel mai înalt nivel de protecție posibil
Nivelul optim de protecție care trebuie avut în vedere la proiectarea echipamentului este cel 
dincolo de care constrângerile rezultând din purtarea EIP ar contraveni utilizării sale eficiente 
pe durata expunerii la risc sau a desfășurării normale a activității.

3.1.1 Șocuri cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor și impactul părților corpului cu un 
obstacol
EIP adecvate pentru acest tip de risc trebuie să aibă o capacitate suficientă de absorbție a 
șocurilor pentru a preveni rănirile rezultate, în special, din zdrobirea sau penetrarea părții 
protejate, cel puțin până la un nivel al energiei de impact dincolo de care masa sau 
dimensiunile excesive ale dispozitivului de absorbție ar împiedica utilizarea eficientă a EIP pe 
perioada de purtare previzibilă.

Prin urmare, Comisia va transmite standardul EN 14572 către comitetul creat în temeiul 
Directivei 98/34/CE, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din 
Directiva EIP, în vederea retragerii referinței standardului din lista publicată în JOUE.

În același timp, Comisia va solicita CEN, în cadrul mandatului M/281, să reexamineze 
posibilitatea îmbunătățirii nivelului de protecție furnizat de căștile pentru sporturi hipice, 
utilizând tehnologia actuală, în vederea revizuirii standardului EN 1384 în mod corespunzător.


