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Tema: Peticija Nr. 0605/2012 dėl raginimo patvirtinti teisės aktus, pagal kuriuos 
būtų reikalaujama kompiuteriuose įdiegti regos apsaugos programas, kurią 
pateikė Italijos pilietė Mariella Cappai

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo, kad kompiuterių gamintojai įdiegtų programas, kurios kas dvi 
valandas įspėtų naudotojus, jog reikia padaryti pertrauką, siekiant apsaugoti jų regą; šiuo 
reikalavimu visų pirma siekiama apsaugoti vaikų sveikatą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Komisijos pastabos

Elektros įrangai1 taikytinuose ES saugos teisės aktuose2 iš gamintojų reikalaujama pateikti 
                                               
1 Įskaitant ekrano įrenginius, pvz., kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius ir pan. Tokie įrenginiai nelaikomi 
žaislais, kaip tai apibrėžta Žaislų saugos direktyvoje (Direktyvoje 2009/48/EB), todėl nepriskiriami jos taikymo 
sričiai. Tačiau, jei tokie įrenginiai specialiai sukurti ir skirti jaunesniems nei 14 metų vaikams ir savaime tinka 
žaidimams, jie laikomi žaislais. Tokių įrenginių pavyzdžių galima rasti Rekomendaciniame dokumente Nr. 16, 
su kuriuo galima susipažinti adresu http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. Pastaruoju atveju įrenginiams taikomi 
Žaislų saugos direktyvos bendrieji saugos reikalavimai, kuriuose nustatyta, kad žaislai neturi kelti pavojaus 
naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį numanomu būdu, 
atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną.
2 Pvz., Bendros gaminių saugos direktyvoje (Direktyvoje 2001/95/EB), Radijo ryšio įrenginių ir 
telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvoje (Direktyvoje 1999/5/EB) ar Žemosios įtampos direktyvoje 
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rinkai reikalavimus atitinkančius, taigi ir saugius, gaminius ir nurodyti visą saugos 
informaciją, būtiną saugiam šių gaminių naudojimui užtikrinti.
Ir ekonominės veiklos vykdytojai, ir valstybės narės valdžios institucijos turi nedelsdami 
įsikišti, kad apribotų pavojingų gaminių pateikimą rinkai arba užkirstų tam kelią.
Kiek tai sietina su darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga darbe, siekiant apsaugoti su 
displėjaus ekrano įrenginiais dirbančių darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, 1990 m. 
gegužės 29 d. Tarybos direktyvoje 90/270/EEB be bendrųjų nuostatų dėl darbuotojų sveikatos 
apsaugos ir saugos nustatyti ir konkretūs darbdavių įpareigojimai.
Šioje direktyvoje atskirai apibrėžiama jos taikymo sritis darbuotojams, kurie didelę savo 
įprasto darbo laiko dalį nuolat naudoja displėjaus ekrano įrenginius1. Be to, darbdaviai privalo 
ištirti darbuotojams sukurtas darbo vietas darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos požiūriu, 
ypač dėl galimo pavojaus regai, fizinių problemų ir dėl psichinio streso problemų2. Galiausiai 
darbdavys privalo suplanuoti su displėjaus ekrano įrenginiais dirbančių darbuotojų kasdienį 
darbą taip, kad kasdieniame darbe su displėjaus ekrano įrenginiais būtų periodiškai daromos 
pertraukos arba keičiama veikla3.

Išvada
Taigi pagal elektros įrangai ir žaislams taikomus ES saugos teisės aktus užtikrinama, kad 
reikalavimus atitinkantys gaminai juos pateikiant ES rinkai būtų saugūs.
Kalbant apie aspektus, susijusius su darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga darbe, Direktyvoje 
90/270/EEB jau nustatytas įpareigojimas dirbant su ekrano įrenginiais periodiškai daryti 
pertraukas. Valstybės narės turi perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti, taip 
pat teisę savo nuožiūra nustatyti ar taikyti griežtesnes apsaugos priemones, nei apibrėžta 
minėtoje direktyvoje.
Todėl nėra reikalo ES lygmeniu priimti konkrečius teisės aktus, pagal kuriuos būtų 
reikalaujama displėjaus ekrano įrenginiuose diegti pirmiau minėtas programas.“

                                                                                                                                                  
(Direktyvoje 2006/95/EB).
1 Direktyvos 90/270/EEB 2 straipsnio c punktas.
2 Direktyvos 90/270/EEB 3 straipsnio 1 dalis.
3 Direktyvos 90/270/EEB 7 straipsnis.


