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Suġġett: Petizzjoni 0605/2012 imressqa minn Mariella Cappai, ta' ċittadinanza 
Taljana, dwar talba għal leġiżlazzjoni li tirrikjedi l-installazzjoni ta' softwer 
fil-kompjuters għall-protezzjoni tal-vista tal-għajnejn

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed titlob lill-produtturi tal-kompjuters biex jinstallaw softwer li kull sagħtejn 
javża lill-utenti biex jieħdu pawża, biex jipproteġu l-vista tagħhom; dan huwa partikolarment 
intenzjonat li jipproteġi saħħet it-tfal.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' April 2013

L-Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sikurezza1 applikabbli għal tagħmir tal-elettriku2 teħtieġ li l-

                                               
1 Bħad-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti (2001/95/KE) jew id-Direttiva dwar it-tagħmir terminali 
tar-radju u tat-telekomunikazzjonijiet (1999/5/KE) jew id-Direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx (2006/95/KE).
2 Inkluż tagħmir bl-iskrins bħal kompjuters, laptops eċċ. Tagħmir bħal dan mhux ikkunsidrat bħala ġugarelli fit-
tifsira tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ġugarelli 2009/48/KE u b’hekk ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tagħha.  Madankollu, jekk tagħmir bħal dan jiġi ddisinjat speċifikament u mmirat għat-tfal iżgħar minn 14-il 
sena u għandu valur tal-logħob waħdu, huwa kkunsidrat bħala ġugarell. Eżempji ta’ tagħmir bħal dan jistgħu 
jinsabu fuq id-Dokument ta’ Gwida Nru 16, disponibbli fuq 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf  Fl-aħħar każ, it-tagħmir huwa kopert mir-
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produtturi jqiegħdu fis-suq prodotti li huma konformi, u għalhekk sikuri, u jipprovdu 
kwalunkwe informazzjoni ta’ sikurezza li hija meħtieġa biex tiżgura l-użu sikur ta’ dawn il-
prodotti.
Kemm l-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet tal-Istati Membri huma obbligati li jintervjenu 
immedjatament jew jipprevjenu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti perikolużi. 
Fil-qasam tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, id-
Direttiva tal-Kunsill 90/270/KEE tad-29 ta’ Mejju 1990 tistabbilixxi obbligi speċifiċi għal 
min iħaddem flimkien mad-dispożizzjonijiet ġenerali dwar is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema 
biex tkun protetta s-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema bl-użu tat-tagħmir tal-iskrins.  
Din id-Direttiva tiddelimita l-kamp ta’ applikazzjoni personali tagħha għal ħaddiema li 
abitwalment jużaw tagħmir b’displej skrin bħala parti sinifikanti mix-xogħol normali 
tagħhom1. Barra minn hekk, min iħaddem għandu l-obbligu li jagħmel analiżi tal-
workstations sabiex jivvaluta l-kundizzjonijiet ta' sikurezza u saħħa li dawn jista’ jkollhom 
fuq il-ħaddiema tiegħu, partikolarment fejn jidħlu riskji possibbli għall-vista, problemi fiżiċi u 
problemi ta' stress mentali2. Fl-aħħar nett, min iħaddem irid jippjana l-attivitajiet ta’ kuljum 
għal ħaddiema li jużaw it-tagħmir b’displej skrin b’tali mod li x-xogħol ta’ kuljum fuq id-
displej skrin jiġi interrott perjodikament b’pawżi jew bidliet fl-attività3.

Konklużjoni
B’konklużjoni, il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sikurezza applikabbli għat-tagħmir tal-elettriku
u għall-ġugarelli tiżgura li l-prodotti konformi, meta jitpoġġew fis-suq tal-UE, ikunu sikuri.
Fir-rigward tal-aspetti li għandhom x’jaqsmu mas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fuq il-
post tax-xogħol, id-Direttiva 90/270/KEE diġà tipprevedi l-obbligu li perjodikament jiġi 
interrott ix-xogħol tal-iskrin. Din id-Direttiva trid tkun trasposta u implimentata mill-Istati 
Membri li għandhom diskrezzjoni biex iżommu jew jintroduċu miżuri protettivi iktar stretti 
minn dawk stabbiliti f’din id-Direttiva.
Għalhekk, m’hemmx bżonn li titwaqqaf, fuq il-livell tal-UE, leġiżlazzjoni speċifika li teħtieġ 
li t-tagħmir ta’ displej skrin ikun mgħammar bis-softwer imsemmi hawn fuq.

                                                                                                                                                  
rekwiżit ġenerali tas-sigurtà tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ġugarelli li tistipula li l-ġugarelli m’għandhomx 
jipperikolaw is-sikurezza jew is-saħħa ta' utenti jew ta’ partijiet terzi meta jintużaw kif maħsub b’mod 
prevedibbli, meta wieħed iżomm f’moħħu l-imġiba tat-tfal.    
1L-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 90/270/KEE. 
2 L-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 90/270/KEE.
3 L-Artikolu 7 tad-Direttiva 90/270/KEE.


