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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0605/2012 г. от Мариела Капаи, с италианско гражданство, 
относно призив за приемане на законодателство, което да предвижда 
задължително инсталиране на компютрите на софтуер за защита на 
зрението

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията иска производителите на компютри да инсталират софтуер, 
който да предупреждава потребителите да почиват на всеки два часа с оглед 
предпазване на зрението им; тази мярка е насочена по-специално към опазване на 
здравето на децата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Наблюдения на Комисията

Законодателството на ЕС в областта на безопасността 1, приложимо към 
електрическото оборудване 2, изисква производителите да пускат на пазара продукти, 
                                               
1 Като Директивата относно общата безопасност на продуктите (2001/95/EО)  или Директивата за 

радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване (1999/5/EО) или 
Директивата за ниското напрежение (2006/95/EО).

2 Включително екранно оборудване като компютри, лаптопи и пр. Подобно оборудване не се счита за 
играчки по смисъла на Директива № 2009/48/EО относно безопасността на детските играчки и 
следователно е извън приложното ѝ поле.  Въпреки това, ако подобно оборудване е специално 
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които отговарят на изискванията и следователно са безопасни и да предоставят 
всякаква информация относно безопасността, която е необходима за гарантиране на 
безопасното използване на тези продукти.
Както стопанските субекти, така и органите на държавите членки имат задължението да 
се намесват незабавно, за да ограничат или предотвратят пускането на пазара на опасни 
продукти. 
В областта на защитата на здравето и безопасността на работниците на работното им 
място Директива 90/270/EИО на Съвета от 29 май 1990 г.  предвижда специфични 
задължения за работодателите в допълнение към общите разпоредби за защита на 
безопасността и здравето на работниците при работа с екранно оборудване.  
Приложното поле на тази директива обхваща работниците, които обичайно използват 
екранно оборудване като съществена част от нормалната си работа. 1. Освен това 
работодателите са длъжни да извършат анализ на работните места с цел оценка на 
условията за здравословен и безопасен труд, които създават за своите работници, 
особено по отношение на възможните рискове за зрението, физически проблеми и 
проблеми, свързани с умствен стрес. 2 На последно място работодателят трябва да 
планира дневните дейности на работниците, които използват екранно оборудване, по 
такъв начин, че дневната работа с екранно оборудване периодично да се прекъсва от 
почивки или смяна на дейността, които да намаляват работата на екран.3.

Заключение
В заключение, законодателството на ЕС, приложимо по отношение на електрическото 
оборудване и детските играчки, гарантира, че продуктите, отговарящи на изискванията, 
когато са пуснати на пазара на ЕС, са безопасни.
По отношение на въпросите, свързани със здравето и безопасността на работниците на 
работното място, Директива 90/270/EИО вече предвижда задължението за периодично 
прекъсване на работата с екранно оборудване. Тази директива трябва да бъде 
транспонирана и приложена от държавите членки, които имат свободата да запазят или 
въведат по-строги мерки за защита от тези, предвидени в споменатата директива.
Ето защо не е необходимо да се въвежда на равнище на ЕС специално законодателство, 
което да изисква екранното оборудване да бъде снабдено с гореспоменатия софтуер.

                                                                                                                                                  
проектирано и предназначено за деца на възраст под 14 години и има самостоятелна игрова стойност, 
се счита за играчка  Примери за подобно оборудване могат да се открият в Ръководство № 16, 
достъпно на http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf . В последния случай оборудването 
попада в приложното поле на изискването за обща безопасност на Директивата относно 
безопасността на детските играчки, която предвижда, че играчките не застрашават здравето на 
потребителите или на трети лица, когато се използват по предназначение, по предвидим начин, като 
се взема предвид поведението на децата.    

1 Член 2, буква в) от Директива 90/270/EИО. 
2 Член 3, параграф 1 от Директива 90/270/ЕИО
3 Член 7 от Директива 90/270/EИО.


