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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0605/2012 af Mariella Cappai, italiensk statsborger, om anmodning 
om lovgivning, der stiller krav om installation af software til beskyttelse af synet 
på computere

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om at få computerproducenter til at installere software, der hver anden 
time advarer brugerne om, at de skal holde en pause for at beskytte deres syn.  Dette tager 
navnlig sigte på at beskytte børns sundhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionens bemærkninger

Sikkerhedslovgivningen1 i EU for elektrisk udstyr2 stiller krav til producenterne om at 
                                               
1 Såsom direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (2001/95/EF) eller direktivet om radio- og 
teleterminaludstyr (1999/5/EF) eller direktivet om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse 
spændingsgrænser (2006/95/EF). 
2 Herunder skærmudstyr såsom computere, laptop-computere osv. Denne form for udstyr betragtes ikke som 
legetøj i henhold til direktivet om sikkerhedskrav til legetøj (2009/48/EF) og falder dermed ikke ind under dette 
direktivs anvendelsesområde. Hvis denne form for udstyr imidlertid er særlig beregnet til og tager sigte på børn 
under 14 år og i sig selv har en legeværdi, betragtes det som legetøj. Eksempler på denne form for udstyr kan 
findes i Kommissionens Guidance Document No. 16, der findes under 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. I sidstnævnte tilfælde er udstyret dækket af 
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markedsføre produkter, der opfylder bestemmelserne og dermed er sikre, og om at 
tilvejebringe alle de nødvendige sikkerhedsinformationer, således at disse produkter kan 
anvendes på sikker måde.

Både erhvervsdrivende og medlemsstaternes myndigheder har pligt til omgående at gribe ind 
med henblik på at begrænse eller forhindre markedsføring af farlige produkter. 

For så vidt angår beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, pålægges 
arbejdsgivere i Rådets direktiv (90/270/EØF) specifikke forpligtelser, udover de almene 
bestemmelser om arbejdstageres sundhed og sikkerhed, til at beskytte arbejdstagere på 
arbejdspladser, hvor der anvendes skærmterminaler. 

Dette direktivs anvendelsesområde er begrænset til arbejdstagere, der regelmæssigt og i en 
ikke ubetydelig del af deres normale arbejdstid anvender en skærmterminal 1.  Desuden er 
arbejdsgiverne forpligtet til at foretage en undersøgelse af arbejdsstationerne for at vurdere, 
hvordan de påvirker arbejdstagerne med hensyn til sikkerhed og sundhed, især for så vidt 
angår eventuel risiko for synet, fysiske problemer og psykiske belastninger2. Endelig er 
arbejdsgiveren forpligtet til at tilrettelægge arbejdstagerens aktiviteter således, at det daglige 
arbejde ved skærmterminaler afbrydes regelmæssigt af pauser eller af andre former for 
aktiviteter3. 

Konklusion

Det kan således konkluderes, at EU’s sikkerhedslovgivning om elektrisk udstyr og legetøj 
sikrer, at produkter, der opfylder kravene, er sikre, når de markedsføres i EU.

For så vidt angår aspekter i forbindelse med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
indeholder direktiv (90/270/EØF) allerede en forpligtelse til regelmæssigt at afbryde arbejdet 
ved skærmterminaler. Dette direktiv skal omsættes i den nationale lovgivning og gennemføres 
af medlemsstaterne, som har beføjelser til at indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger 
end dem, der er fastsat i ovennævnte direktiv.

Der er således ikke behov for på EU-niveau at vedtage en specifik lovgivning med krav om, at 
skærmterminaler udstyres med det ovennævnte software.

                                                                                                                                                  
de generelle sikkerhedskrav i direktivet om sikkerhedskrav til legetøj, hvori det fastsættes, at legetøj ikke må 
indebære fare for sikkerheden eller sundheden for brugerne eller andre personer, når det anvendes til det 
beregnede formål eller på en måde, som børn må forventes at anvende det på. 
1Artikel 2, litra c), i direktiv 90/270/EØF. 
2 Artikel 3, stk. 1, i direktiv 90/270/EØF.
3 Artikel 7 i direktiv 90/270/EØF.


