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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0954/2009, внесена от P.C., с британско гражданство, относно 
процедури за изпитване на пожарната безопасност на мебели в Обединеното 
кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че процедурите за изпитване на пожарната 
безопасност на мебели и тапицерии в Обединеното кралство не отговарят на 
законовите изисквания и че изпитателните лаборатории не използват предвидените по 
закон материали за изпитване, като последните вече не са достъпни. Следователно 
разпоредбите следва да бъдат изменени по съответен начин. Според вносителя, това не 
се прави по причина на страхове, че „Европа“ ще използва възможността да накара 
Обединеното кралство да премахне правила, които се разглеждат като ограничаващи 
търговията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителят на петицията твърди, че процедурите за изпитване на пожарната 
безопасност на мебели и тапицерии в Обединеното кралство не отговарят на 
законовите изисквания и че лабораториите за провеждане на изпитвания не използват 
предвидените по закон материали за изпитване, като последните вече не са достъпни.

Според вносителя това може да се отрази на валидността на докладите от изпитванията, 
които се предоставят от лабораториите.
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Вносителят призовава за изменение на Правилника за пожарна безопасност в 
Обединеното кралство.

В подкрепа на твърденията в петицията, вносителят цитира съобщение за пресата1

издадено от UKTLF (UK Textile laboratory Forum – търговско сдружение на 
лабораториите за провеждане на изпитвания в Обединеното кралство), в което се 
твърди, че недостатъците на процедурите по изпитване могат да доведат до 
неприложимостта на настоящите правила в Обединеното кралство, като по този начин 
застрашат безопасността на потребителите.

Комисията е добре запозната с повдигнатите от вносителя въпроси. През септември 
2009 г. тя разгледа запитване, свързано със същия въпрос и съдържащо същото 
съобщение за пресата, като приложеното в настоящата петиция.

Тъй като въпросът се отнасяше за прилагането на националното законодателство в 
държава-членка, Комисията предаде запитването на съответните национални органи в 
Обединеното кралство (BIS - Министерство на бизнеса, нововъведенията и уменията) и 
уведоми съответно лицето, изпратило запитването.

В отговора си до въпросното лице, националните органи на Обединеното кралство 
потвърдиха, че специфичното текстилно покритие за извършване на изпитвания за 
запалимост на пълнежи и подплати за тапицирани мебели вече не е налично. Органите 
на Обединеното кралство обясниха, че това обстоятелство не засяга безопасността на 
потребителите, тъй като е въпрос единствено на технически състав и изработване на 
материята, което не променя съществено резултатите от изпитванията.

На 12 ноември 2009 г .  органите на Обединеното кралство започнаха публична 
консултация с оглед изменение на приложения 1 и 3 от Правилника за пожарна 
безопасност на Обединеното кралство. Предложеното изменение ще промени 
първоначалната спецификация на текстилното покритие за изпитванията, за да позволи 
използването на налични на пазара материи, които в момента се използват за 
процедурите по изпитване. Органите в Обединеното кралство са получили независими 
научни консултации, според които няма съществена разлика в характеристиките на 
безопасност на тези материи.

Освен това съгласно Правилника за обща безопасност на продуктите от 2005 г., с който 
в Обединеното кралство се въвежда Директива 2001/95/ЕО за общата безопасност на 
продуктите2, всички икономически оператори следва да пускат на пазара и да предлагат 
на потребителите единствено безопасни продукти.

Според Комисията представените от вносителя въпроси попадат в обхвата на 
националното законодателство. Въпреки това Комисията поддържа редовен контакт с 

                                               
1 http://www.uktlf.com/flammability.htm

2 ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.
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органите на Обединеното кралство, които вече са предприели действия във връзка с 
този въпрос.


