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Θέμα: Αναφορά 0954/2009, του P. C., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις διαδικασίες 
δοκιμής πυρασφάλειας για έπιπλα στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι διαδικασίες δοκιμής πυρασφάλειας για έπιπλα και υφάσματα 
επιπλώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολείπονται των νομοθετικών απαιτήσεων και ότι τα 
εργαστήρια δοκιμών δεν χρησιμοποιούν τα υλικά δοκιμής που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, διότι τα υλικά αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Κατά συνέπεια, οι σχετικές 
διατάξεις θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν πραγματοποιούνται λόγω ανησυχιών ότι η «Ευρώπη» θα 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία ώστε να αναγκάσει το Ηνωμένο Βασίλειο να καταργήσει κανόνες 
που θεωρείται ότι περιορίζουν τις εμπορικές συναλλαγές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες δοκιμής πυρασφάλειας για έπιπλα και υφάσματα 
επιπλώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολείπονται των νομοθετικών απαιτήσεων και ότι τα 
εργαστήρια δοκιμών δεν χρησιμοποιούν τα υλικά δοκιμής που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, διότι τα υλικά αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα.
Αυτό ενδέχεται, κατά την άποψη του αναφέροντα, να πλήττει την εγκυρότητα των εκθέσεων 
δοκιμών που εκπονούν τα εργαστήρια.

Ο αναφέρων ζητεί την τροποποίηση των κανονισμών πυρασφάλειας του Ηνωμένου 
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Βασιλείου.

Προς επίρρωση της αναφοράς του, ο αναφέρων παραπέμπει σε δελτίο Τύπου1 που εξέδωσε το 
UKTLF (φόρουμ εργαστηρίων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου -
μια επαγγελματική ένωση εργαστηρίων δοκιμών του Ηνωμένου Βασιλείου), όπου αναφέρεται 
ότι οι ελλείψεις κατά τις διαδικασίες των δοκιμών ενδέχεται να καταστήσουν εντέλει τους 
ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου ανεφάρμοστους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η Επιτροπή είναι πλήρως ενήμερη για τα θέματα που θίγει ο αναφέρων. Τον Σεπτέμβριο του 
2009 ασχολήθηκε με ερώτημα που αφορούσε τα ίδια ζητήματα και περιλάμβανε το ίδιο 
δελτίο Τύπου με αυτό που επισυνάπτεται στην αναφορά.

Καθώς το θέμα αφορούσε την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας στην επικράτεια κράτους 
μέλους, η Επιτροπή διαβίβασε την ερώτηση στις αρμόδιες εθνικές αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου (BIS- υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων), και ενημέρωσε 
σχετικά τον αποστολέα.

Στην απάντησή τους στον αποστολέα, οι εθνικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ύφασμα επιπλώσεων με το οποίο πραγματοποιούνται οι 
δοκιμές αναφλεξιμότητας για υλικά πλήρωσης και ενισχυτικά υφασμάτων επιπλώσεων δεν 
είναι πλέον διαθέσιμο. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν ότι αυτό δεν επηρεάζει 
την ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς αφορά μόνον ζήτημα τεχνικής σύνθεσης και 
ύφανσης του υφάσματος που δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της δοκιμής.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δρομολόγησαν στις 12 Νοεμβρίου 2009 διαδικασία 
δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την τροποποίηση των καταλόγων 1 και 3 των κανονισμών 
πυρασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η προτεινόμενη τροποποίηση πρόκειται να 
μεταβάλει τις αρχικές προδιαγραφές του υφάσματος επιπλώσεων δοκιμής, ούτως ώστε να 
επιτραπεί η χρήση υφασμάτων που διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται επί του 
παρόντος στις διαδικασίες δοκιμών. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβαν ανεξάρτητες 
επιστημονικές συμβουλές σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά όσον 
αφορά τις επιδόσεις ασφάλειας των εν λόγω υφασμάτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων που 
εκδόθηκαν το 2005, μέσω των οποίων εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο η οδηγία 
2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων2, όλοι οι οικονομικοί παράγοντες πρέπει 
να διαθέτουν στην αγορά και να θέτουν στη διάθεση των καταναλωτών μόνο ασφαλή 
προϊόντα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ζητήματα που παρουσιάζει ο αναφέρων εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας. Εντούτοις, η Επιτροπή διατηρεί τακτική επικοινωνία με 
τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες έχουν ήδη αναλάβει δράση εν προκειμένω.

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

2 ΕΕ L 11 της 15.01.2002, σ. 4.


