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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyságban a bútorok és bútorszövetek 
tűzbiztonságának tesztelésére alkalmazott eljárások nem felelnek meg a törvényi 
előírásoknak, és hogy a tesztlaboratóriumok nem a jogi szinten előírt tesztanyagokat 
használják, mivel azok nem már állnak rendelkezésre. A rendelkezéseket ezért megfelelően 
módosítani kell. A petíció benyújtója szerint erre azonban nem kerül sor, mert a hatóságok 
attól tartanak, hogy „Európa” kihasználja majd az alkalmat, hogy az Egyesült Királyságok az 
általa kereskedelemkorlátozó hatásúnak tartott szabályok eltörlésére kényszerítse.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyságban a bútorok és kárpitozott 
bútorok tűzbiztonsági vizsgálati eljárásai nem teljesítik a jogszabályban előírt 
követelményeket, és a vizsgálati laboratóriumok nem alkalmazzák a jogszabályban előírt 
vizsgálati anyagokat, mert ez utóbbiak már nem érhetők el.
A petíció benyújtójának véleménye szerint ez potenciálisan befolyásolhatja a laboratóriumok 
által készített vizsgálati jelentések érvényességét. 
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A petíció benyújtója az Egyesült Királyság tűzbiztonsági szabályzatának módosítását sürgeti.

Petíciójának alátámasztásaként a petíció benyújtója az UKTLF (UK Textile Laboratory 
Forum (az Egyesült Királyság Textilipari Laboratóriumi Fóruma), a vizsgálati laboratóriumok 
egyesült királyságbeli szakmai szövetsége) sajtóközleményét1 idézi, amely azt állítja, hogy a 
vizsgálati eljárások hiányosságai miatt az Egyesült Királyság jelenlegi szabályzata adott 
esetben végrehajthatatlan, így ezek a hiányosságok veszélyeztetik a fogyasztók biztonságát. 

A Bizottság előtt teljes mértékben ismert a petíció benyújtója által felvetett kérdés. 2009 
szeptemberében a Bizottság foglalkozott egy felkéréssel, amely ugyanezeket a kérdéseket 
vetette fel, és ugyanazt a sajtóközleményt említette, amelyet a petícióhoz is csatoltak. 

Mivel az ügy nemzeti jogszabály végrehajtását érinti egy tagállamban, a Bizottság 
továbbította a kérést az illetékes egyesült királyságbeli hatóságokhoz (BIS –
Vállalkozáspolitikai, Innovációs és Szakképzési Minisztérium), és megfelelően tájékoztatta a 
levélírót. 

A levélírónak küldött válaszukban az Egyesült Királyság nemzeti hatóságai megerősítették, 
hogy a kárpitozott bútorok bélésanyagainak és közbéléseinek gyúlékonysági vizsgálatához 
használt különleges takarószövet már nem érhető el. Az Egyesült Királyság hatóságai 
kifejtették, hogy ez a körülmény nem befolyásolja a fogyasztók biztonságát, mivel ez csak a 
szövet technikai összetételét és szövését érinti, ami nem módosítja lényegesen a vizsgálati 
eredményeket. 

Az Egyesült Királyság hatóságai 2009. november 12-én nyilvános konzultációt 
kezdeményeztek azzal a céllal, hogy módosítsák az Egyesült Királyság tűzbiztonsági 
szabályzatának 1. és 3. mellékletét. A javasolt módosítás megváltoztatja a vizsgálati 
takarószövet eredeti specifikációit, hogy azok lehetővé tegyék azoknak a kereskedelmi 
forgalomban elérhető szöveteknek a használatát, amelyeket a vizsgálati eljárásokban jelenleg 
is alkalmaznak. Az Egyesült Királyság hatóságai által igénybe vett független tudományos 
tanácsadás szerint nincs jelentős eltérés e szövetek biztonsági teljesítményében.

Emellett a 2005. évi általános termékbiztonsági rendelet szerint, amely az általános 
termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelvet2 hajtotta végre az Egyesült Királyságban, 
minden gazdasági szereplő csak biztonságos termékeket hozhat forgalomba és bocsáthat a 
fogyasztók rendelkezésére. 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció benyújtója által bemutatott kérdések a nemzeti 
jogszabályok hatálya alá tartoznak. Mindazonáltal a Bizottság rendszeres kapcsolatban marad 
az Egyesült Királyság hatóságaival, amelyek már intézkedéseket tettek az ügyben.

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

2 HL L 11., 2002.1.15., 4. o.


