
CM\802784DA.doc PE438.336

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

22.1.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0954/2009 af P. C., britisk statsborger, om procedurer for 
brandsikkerhedstester for møbler i Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at procedurerne for brandsikkerhedstester for møbler og møbelstoffer i 
Det Forenede Kongerige ikke udføres i overensstemmelse med de lovmæssige regler. Han 
hævder, at testlaboratorierne ikke anvender det i loven foreskrevne testmateriale. Det 
materiale, der er anført i loven, kan ikke længere erhverves. Bestemmelserne bør derfor 
ændres, men det sker ikke. Årsagen er ifølge andrageren frygt for, at "Europa" hermed kan se 
en anledning til at tvinge UK til at annullere bestemmelserne, da de kan betragtes som en 
handelshindring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andrageren hævder, at procedurerne for brandsikkerhedstest for møbler og polstermøbler i 
Det Forenede Kongerige ikke udføres i overensstemmelse med de lovmæssige regler, og at 
testlaboratorierne ikke anvender det i loven foreskrevne testmateriale. Sidstnævnte kan ikke 
længere erhverves.

Andrageren er af den opfattelse, at dette potentielt kan få indflydelse på laboratoriernes 
testrapporter.

Andrageren opfordrer til en ændring af Det Forenede Kongeriges forordninger om 
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brandsikkerhed.

For at underbygge sit andragende nævner andrageren en pressemeddelelse1 fra UKTLF (UK 
Textil Laboratory Forum - en branchesammenslutning af testlaboratorier i Det Forenede 
Kongerige), hvori det hævdes, at mangelfuldheder i testprocedurerne i sidste ende kan gøre 
Det Forenede Kongeriges forordninger umulige at håndhæve, hvilket sætter forbrugernes 
sikkerhed på spil.

Kommissionen er fuldt ud bekendt med de spørgsmål, som andrageren rejser. I september 
2009 behandlede den en henvendelse om samme spørgsmål, der indeholdt samme 
pressemeddelelse, som er vedlagt dette andragende.

Da sagen omhandlede gennemførelsen af national lovgivning i en medlemsstat, sendte 
Kommissionen spørgsmålet til de relevante nationale myndigheder i Det Forenede Kongerige 
(BIS - Department for Business, Innovation and Skills) og informerede brevskriveren herom.

I deres svar til brevskriveren bekræftede Det Forenede Kongeriges nationale myndigheder, at 
det særlige betræk, der anvendes til udførelse af flammeprøver for fyldmateriale og mellemfor 
til polstermøbler, ikke længere er til rådighed. Det Forenede Kongeriges myndigheder 
forklarede, at denne omstændighed ikke får indflydelse på forbrugernes sikkerhed, da det kun 
er et spørgsmål om teknisk sammensætning og vævning af stoffet, som ikke ændrer 
resultaterne af testen væsentligt.

Det Forenede Kongeriges myndigheder iværksatte en offentlig høring den 12. november 2009
med henblik på at ændre bilag 1 og 3 i Det Forenede Kongeriges forskrifter om 
brandsikkerhed. Den foreslåede ændring vil ændre den oprindelige specifikation af 
testbetrækket, således at der tillades anvendelse af stoffer af en teknisk sammensætning, som i 
øjeblikket anvendes i testprocedurer. Det Forenede Kongeriges myndigheder har fået 
uafhængig videnskabelig rådgivning om, at der ikke er væsentlig forskel på sikkerheden af 
disse stoffer.

Desuden må alle erhvervsdrivende kun markedsføre og stille sikre produkter til rådighed for 
forbrugerne i henhold til forordninger om produktsikkerhed i almindelighed 2005, som i Det
Forenede Kongerige gennemførte direktiv 2001/95/EF2 om produktsikkerhed i almindelighed.

Kommissionen mener, at de spørgsmål, som andrageren stiller, falder ind under den nationale 
lovgivnings kompetenceområde. Kommissionen opretholder alligevel en regelmæssig kontakt 
med Det Forenede Kongeriges myndigheder, som allerede har truffet foranstaltninger i denne 
sag."

                                               
1 http://www.uktlf.com/flammability.htm.
2 EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.


