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Temats: Lūgumraksts Nr. 0605/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Mariella 
Cappai, pieprasot tiesību aktus, kas paredz obligātu redzes aizsardzības 
programmatūras uzstādīšanu datoriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz datoru ražotājus uzstādīt programmatūru, kas ik pēc divām 
stundām brīdina lietotājus par vajadzību pēc pārtraukuma, lai pasargātu viņu redzi; jo īpaši to 
attiecinot uz bērnu veselības aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Komisijas apsvērumi

ES tiesību akti drošības pasākumu jomā1, kas piemērojami elektroiekārtām2, pieprasa 

                                               
1 Piemēram, Produktu vispārējas drošības direktīva (2001/95/EK) vai Radioiekārtu un telekomunikāciju 
termināla iekārtu direktīva (1999/5/EK), vai Zema sprieguma direktīva (2006/95/EK). 
2 Ietverot ekrāna iekārtas, piemēram, datorus, klēpjdatorus utt. Šādas iekārtas Rotaļlietu drošuma 
direktīvas 2009/48/EK izpratnē netiek uzskatītas par rotaļlietām un tādējādi neietilpst tās darbības jomā. Tomēr, 
ja šāda iekārta ir īpaši veidota un paredzēta bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, un tai pašai par sevi ir rotaļu 
vērtība, tā tiek uzskatīta par rotaļlietu. Šādas iekārtas piemērus var atrast Norādījumu dokumentā Nr. 16, kas 
pieejams vietnē http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. Šādā gadījumā uz iekārtu attiecas Rotaļlietu 
drošuma direktīvas vispārējā drošuma prasība, ar kuru noteikts, ka rotaļlietas neapdraud lietotāju vai trešo 
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ražotājiem izvietot tirgū izstrādājumus, kuri atbilst prasībām, tātad ir droši, un sniegt 
informāciju, kas nepieciešama šo izstrādājumu nekaitīgas lietošanas nodrošināšanai.
Gan uzņēmējiem, gan dalībvalstu varas iestādēm ir pienākums nekavējoties iejaukties, lai 
ierobežotu vai novērstu bīstamu izstrādājumu nonākšanu tirgū. 
Darba ņēmēju veselības aprūpes un darba drošības aizsardzības jomā ar Padomes 
Direktīvu 90/270/EEK (1990. gada 29. maijs) ir noteikti konkrēti darba devēju pienākumi 
papildus vispārējiem noteikumiem attiecībā uz darbinieku veselību un drošību, lai aizsargātu 
darbinieku, kas lieto ar displeja ekrānu aprīkotas iekārtas, drošību un veselību. 
Šajā direktīvā tiek noteikts tās aptvertais personu loks — tie ir darbinieki, kas pastāvīgi lieto 
displeja ierīces kā sava parastā darba būtisku sastāvdaļu1. Turklāt darba devējiem ir 
pienākums veikt darba iecirkņu analīzi, lai novērtētu veselības un drošības apstākļus, ko viņi 
rada saviem darba ņēmējiem, īpaši saistībā ar iespējamo risku, kam pakļauta redze, kā arī ar 
fiziskās slodzes un garīga stresa problēmām2. Visbeidzot, darba devējam ir jāplāno darba 
ņēmēju, kuri izmanto displeja ierīces, ikdienas darbība tādā veidā, lai ikdienas darbā pie 
displeja ekrāna būtu periodiski pārtraukumi vai darbības maiņa3.

Secinājums
Nobeigumā jāsecina, ka ES tiesību akti drošības pasākumu jomā, kas piemērojami 
elektroiekārtām un rotaļlietām, nodrošina to, ka tiem atbilstīgie izstrādājumi, nonākot ES 
tirgū, ir nekaitīgi.
Saistībā ar darba ņēmēju veselības un darba drošības aspektiem Direktīva 90/270/EEK jau 
paredz pienākumu periodiski pārtraukt darbu pie ekrāna. Dalībvalstīm, uz kurām attiecas 
prasība uzturēt vai ieviest stingrākus aizsardzības pasākumus, nekā minētajā direktīvā 
noteikts, šī direktīva ir jātransponē un jāīsteno.
Tādējādi nav vajadzības ES līmenī noteikt īpašu tiesisko regulējumu, ar kuru tiktu pieprasīts, 
lai displeja ekrānu iekārtas būtu aprīkotas ar iepriekš minēto programmatūru.

                                                                                                                                                  
personu drošību vai veselību, ja tiek lietotas paredzētajā nolūkā un paredzamā veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību. 
1 Direktīvas 90/270/EEK 2. panta c) punkts. 
2 Direktīvas 90/270/EEK 3. panta 1. punkts.
3 Direktīvas 90/270/EEK 7. pants.


