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VÉLEMÉNYEK 

BIZOTTSÁG 

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

a 89/686/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában az Egyesült Királyság hatóságai által a 
„Beijing FIE 800N” típusú vívókabát és vívónadrág védőfelszerelésre vonatkozóan elfogadott tiltó 

intézkedésről 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 237/01) 

1. Értesítés az Egyesült Királyság hatóságaitól 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/686/EGK irányelv 
7. cikkének (1) bekezdése értelmében, amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy egy CE-jelöléssel ellátott 
és rendeltetésszerűen használt egyéni védőeszköz veszélyeztetheti az egyének, a háziállatok vagy javak 
biztonságát, meghozza a szükséges intézkedéseket az egyéni védőeszköz forgalomból történő kivonására, 
és megtiltja annak forgalomba hozatalát vagy szabad mozgását. 

Az irányelv 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az érintett felekkel folytatott konzultációt 
követően nyilatkozik arról, hogy a kérdéses intézkedést indokoltnak tartja-e vagy sem. Ha az intézkedést 
indokoltnak tartja, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, hogy azok a 2. cikk (1) bekezdésében előírt 
kötelezettségeiknek megfelelően minden megfelelő intézkedést meghozhassanak az érintett felszerelés vonat
kozásában. 

2009. január 29-én az Egyesült Királyság hatóságai értesítették az Európai Bizottságot, hogy a Wuxi 
Husheng Sports Goods Plant (Donghu Industrial District, Donghutang, Wuxi, Jiangsu, Kína) által gyártott 
és a Liam Patterson Associates (LLP T/a Jiang-UK, 9 Spencer Road, Buxton, Derbyshire, Egyesült Királyság) 
által importált „Beijing FIE 800N” típusú vívókabát és vívónadrág védőfelszerelés forgalomba hozatalát tiltó 
intézkedést hoztak. A Bizottsághoz benyújtott dokumentumok szerint a CRITT Sports et Loisirs (0501) e 
vívóknak szánt védőruházatról az alábbi EK–típusvizsgálati tanúsítványt állította ki: 

— sz. 0501/161/1106/090, 

— sz. 0501/162/1106/089. 

2. A bejelentett intézkedés okai 

Az Egyesült Királyság hatóságai jelezték, hogy döntésüket arra a tényre alapozták, hogy az érintett termékek 
nem feleltek meg a 89/686/EGK irányelv 3. cikkében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek, mivel az irányelv 5. cikkében említett szabványokat nem megfelelően alkalmazták. 

Az Egyesült Királyság hatóságai pontosabban azt jelezték, hogy a vívóknak szánt védőruházat nem felelt 
meg az EN 13567:2002 szabványban előírt nyomásellenállásnak. 

3. A Bizottság véleménye 

A Bizottság 2009. március 9-én írásban felkérte a gyártót és az EK–típusvizsgálati tanúsítványt kiállító 
bejelentett szervezetet, hogy közölje észrevételeit az egyesült királyságbeli hatóságok által hozott intézkedés 
tekintetében.
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A CRITT 2009. április 2-án kelt válaszában megerősítette, hogy a fent nevezett tanúsítványokat a CRITT 
2006-ban kiállította. Mint írta, a Bizottság kérésének kézhezvételekor felkérték a gyártót a referenciaminták 
visszaküldésére, illetve új minták küldésére annak érdekében, hogy további vizsgálatokat végezhessenek el. 

E vizsgálatok feltárták, hogy a 2006-ban tesztelt referenciaminta továbbra is megfelel az EN 13567 szab
vány követelményeinek és az irányelvnek, azonban a 2007-ben gyártott minták nem feleltek meg a szab
ványban előírt nyomásellenállásnak. Állításának alátámasztásaképpen a CRITT benyújtotta a vonatkozó 
tesztelési jelentést. 

2009. április 6-án kelt válaszában a gyártó jelezte, hogy találkozni kíván a Bizottság szolgálataival, ennek 
érdekében azonban semmit sem tett. 

A rendelkezésre álló dokumentumokra és az érintett felek megjegyzéseire tekintettel a Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy az Egyesült Királyság hatóságai bebizonyították: a „Beijing FIE 800N” típusú vívókabát és 
vívónadrág védőruházat nem felel meg a 89/686/EGK irányelvben meghatározott alapvető egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeknek. 

A szükséges eljárások után a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság hatóságai által elrendelt tiltó 
intézkedés indokolt. 

Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 30-án. 

a Bizottság részéről 
Günter VERHEUGEN 

alelnök
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