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Tárgy: Mariella Cappai olasz állampolgár által benyújtott 0605/2012. számú petíció a 
számítógépekre telepített, látásvédelmet biztosító szoftverek alkalmazását előíró 
szabályok megalkotásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri a számítógépgyártóktól, hogy telepítsenek a számítógépekre olyan 
szoftvereket, melyek kétóránként arra figyelmeztetik a felhasználókat, hogy tartsanak egy kis 
szünetet szemük védelme érdekében. A petíció különösen a gyermekek egészségének 
védelmét célozza.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Bizottság észrevételei

A elektronikai berendezésekre1 alkalmazandó uniós biztonsági jogszabályok1 előírják, hogy a 
                                               
1 Ideértve a képernyős berendezéseket, így a számítógépeket, laptopokat stb. Ezek a berendezések a játékok 
biztonságáról szóló irányelv (2009/48/EK) értelmében nem tekintendők játékoknak, így nem tartoznak az 
irányelv hatálya alá.  Ha azonban a berendezést kifejezetten és célirányosan 14 éven aluli gyermekeknek 
tervezték, és önmagában véve játékként is lehet használni, játéknak kell tekinteni.  Ilyen berendezésekre példák 
találhatók az alábbi címen elérhető 16. számú útmutatóban: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
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gyártók az előírásoknak megfelelő és ezáltal biztonságos termékeket hozzanak forgalomba, és 
gondoskodjanak a termékek biztonságos használatához szükséges biztonsági információk 
rendelkezésre bocsátásáról.
A gazdasági szereplők és a tagállamok egyaránt kötelesek azonnal fellépni a veszélyes 
termékek forgalmazásának korlátozása, illetve megelőzése érdekében. 
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmére és biztonságára vonatkozóan az 1990. 
május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv a munkavállalók egészségvédelmét és biztonságát 
érintő általános rendelkezéseken túlmenően külön kötelezettségeket ír elő a munkáltatók 
számára a képernyő előtt dolgozó munkavállalók biztonságának és egészségének védelme 
érdekében.  
Az irányelv személyi hatálya azon munkavállalókra korlátozódik, akik szokásos munkájukat 
rendszeresen képernyő előtt végzik2. A munkáltatók emellett kötelesek elvégezni a 
munkaállomások elemzését, a munkavállalók számára biztosított biztonsági és 
egészségvédelmi feltételek értékelése céljából, különös tekintettel a látást érintő lehetséges 
kockázatokra, a fizikai problémákra és a mentális megterhelésre3. Végezetül a munkáltatónak 
oly módon kell megterveznie a képernyőt használó munkavállalók tevékenységét, hogy a 
képernyő előtt végzett napi munkát időszakonként szakítsák meg szünetekkel vagy a 
tevékenység megváltoztatásával4.

Következtetés
Összegezve megállapítható, hogy az elektronikai berendezésekre és a játékokra alkalmazandó 
uniós biztonsági jogszabályok biztosítják, hogy az előírásoknak megfelelő termékek 
forgalomba hozataluk esetén biztonságosak legyenek.
A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kérdések tekintetében a 
90/270/EGK irányelv már kötelezően előírja a képernyő előtt végzett munka időszakonkénti 
megszakítását. Az irányelvet a tagállamoknak kell átültetniük és végrehajtaniuk, akik 
szabadon dönthetnek az említett irányelvben meghatározottaknál szigorúbb védelmi 
intézkedések fenntartásáról, illetve bevezetéséről.
Következésképpen nincs szükség uniós szinten olyan külön jogszabályra, amely előírná a 
képernyővel rendelkező berendezések szóban forgó szoftverrel való felszerelését.

                                                                                                                                                  
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. Utóbbi esetben a berendezésre a játékok 
biztonságáról szóló irányelv általános biztonsági követelménye vonatkozik, amely szerint a játékok nem 
veszélyeztethetik a használók vagy harmadik személyek biztonságát vagy egészségét, ha a játékot a gyermekek 
viselkedését szem előtt tartva rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják.    
1 Például az általános termékbiztonságról szóló irányelv (2001/95/EK), a rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről szóló irányelv (1999/5/EK) vagy a kisfeszültségű villamossági berendezésekre vonatkozó 
irányelv (2006/95/EK).
2 A 90/270/EGK irányelv 2. cikkének c) pontja. 
3 A 90/270/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése.
4 A 90/270/EGK irányelv 7. cikke.


