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Betreft: Verzoekschrift 0605/2012 ingediend door Mariella Cappai (Italiaanse), 
met een verzoek om wetgeving ter verplichting van de installatie op 
computers van software die het gezichtsvermogen beschermt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wil dat computerfabrikanten software installeren die gebruikers om de twee uur 
waarschuwt dat ze een pauze moeten inlassen indien ze hun gezichtsvermogen willen 
beschermen. Hierbij denkt ze in het bijzonder aan de gezondheid van kinderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Opmerkingen van de Commissie

De EU-veiligheidswetgeving1 die van toepassing is op elektrische apparatuur2 vereist van 

                                               
1 Zoals de richtlijn algemene productveiligheid (2001/95/EG) of de richtlijn inzake radio- en telecommunicatie-
eindapparatuur (1995/5/EG) of de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG).
2 Met inbegrip van schermapparatuur zoals computers, laptops, enz. Dergelijke apparatuur wordt niet 
beschouwd als speelgoed in de zin van Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed en valt dus 
niet binnen het toepassingsgebied daarvan. Als zulke apparatuur echter specifiek ontworpen is voor en bedoeld is 
voor kinderen jongeren dan 14 en een spelwaarde op zich heeft, wordt het wel beschouwd als speelgoed. 
Voorbeelden van zulke apparatuur zijn te vinden in Leidraad nr. 16, die beschikbaar is via 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. In het laatste geval wordt deze apparatuur 
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producenten dat zij producten in de handel brengen die voldoen aan de regels en dus veilig 
zijn, en alle veiligheidsinformatie verschaffen die nodig is voor een veilig gebruik van deze 
producten.
Zowel marktdeelnemers als instanties in de lidstaten zijn verplicht onmiddellijk maatregelen 
te nemen om de distributie van gevaarlijke producten te beperken of te voorkomen. 
Wat betreft de bescherming van de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk, legt 
Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 specifieke verplichtingen voor 
werkgevers vast in aanvulling op de algemene bepalingen inzake de gezondheid en veiligheid 
van werknemers ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers die 
gebruikmaken van beeldschermapparatuur. 
Het persoonlijke toepassingsgebied van deze richtlijn beperkt zich tot werknemers die 
gewoonlijk gebruikmaken van beeldschermapparatuur als een aanzienlijk onderdeel van hun 
normale werkzaamheden. 1 Verder zijn werkgevers verplicht een analyse van hun 
werkstations uit te voeren om de veiligheids- en gezondheidsomstandigheden te beoordelen 
waaraan zij hun werknemers blootstellen, voornamelijk wat betreft mogelijke risico’s voor het 
gezichtsvermogen, fysieke problemen en problemen van mentale stress. 2 Ten slotte moet de 
werkgever de dagelijkse werkzaamheden van werknemers die gebruikmaken van 
beeldschermapparatuur zodanig plannen dat dagelijks werk met een beeldscherm af en toe 
wordt onderbroken door een pauze of een verandering in activiteit. 3

Conclusie
De EU-veiligheidswetgeving die van toepassing is op elektrische apparatuur en speelgoed ziet 
er dus op toe dat conforme producten die op de EU-markt worden gebracht, veilig zijn.
Wat betreft de aspecten in verband met de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk, 
voorziet Richtlijn 90/270/EEG al in de verplichting om het werken met een beeldscherm af en 
toe te onderbreken. Deze richtlijn moet worden omgezet en uitgevoerd door de lidstaten die 
de bevoegdheid hebben om strengere beschermingsmaatregelen te handhaven of in te voeren 
dan die zijn vastgelegd in de genoemde richtlijn.
Er hoeft dus geen specifieke wetgeving te worden opgesteld op grond waarvan 
beeldschermapparatuur moet worden voorzien van de hierboven genoemde software.

                                                                                                                                                  
gedekt door het algemene veiligheidsvoorschrift van de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed, waarin 
wordt bepaald dat speelgoed geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid van gebruikers of derden mag 
opleveren, bij gebruik overeenkomstig de bestemming ervan of bij gebruik op een wijze die gezien het gangbare 
gedrag van kinderen te verwachten is.    
1Artikel 2, onder c), van Richtlijn 90/270/EEG. 
2 Artikel 3, lid 1, van Richtlijn 90/270/EEG.
3 artikel 7 van Richtlijn 90/270/EEG.


