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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:  Petycja 0605/2012, którą złożyła Mariella Cappai (Włochy) w sprawie 
ustanowienia przepisów nakładających wymóg instalowania w komputerach 
programu mającego na celu ochronę wzroku

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję domaga się, aby producenci komputerów instalowali program, który co 
dwie godziny przypomina użytkownikom o potrzebie zrobienia przerwy w celu ochrony 
wzroku. W szczególności chodzi jej o ochronę zdrowia dzieci.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uwagi Komisji

Przepisy prawa UE dotyczące bezpieczeństwa1 mające zastosowanie do urządzeń 
elektrycznych2 nakładają na producentów wymóg wprowadzania do obrotu produktów, które 

                                               
1 Takie jak dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE), dyrektywa w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) lub dyrektywa o niskim napięciu 
(2006/95/WE).
2 W tym urządzenia wyposażone w monitory ekranowe, takie jak komputery, laptopy itp. Takie urządzenia nie są 
traktowane jak zabawki w rozumieniu dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE, a zatem nie 
wchodzą w jej zakres stosowania.   Jeśli jednak urządzenie takie jest specjalnie zaprojektowane z myślą o 
dzieciach poniżej czternastego roku życia i samo w sobie ma wartość zabawową, uznaje się je za zabawkę.  
Przykłady takich urządzeń można znaleźć w wytycznej nr 16 dostępnej na stronie: 
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są zgodne z przepisami, a zatem bezpieczne, oraz dostarczania informacji dotyczących 
bezpieczeństwa, niezbędnych do bezpiecznego używania tych produktów.
Zarówno podmioty gospodarcze, jak i władze państw członkowskich mają obowiązek 
bezzwłocznej interwencji w celu ograniczenia lub uniemożliwienia wprowadzenia do obrotu 
niebezpiecznych produktów. 
Jeśli chodzi o ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy dyrektywa 
Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r., poza ogólnymi przepisami dotyczącymi zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników, nakłada na pracodawców szczegółowe obowiązki dotyczące 
chronienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników używających urządzeń wyposażonych w 
monitory ekranowe.  
W zakres podmiotowy niniejszej dyrektywy wchodzą pracownicy, którzy zwykle korzystają z 
urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe przez znaczącą część swojego zwykłego czasu 
pracy1. Ponadto pracodawcy są zobowiązani przeprowadzać analizę stanowisk pracy w celu 
oceny warunków zdrowotnych i bezpieczeństwa, na które wystawiają pracowników, 
szczególnie w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla wzroku, problemów fizycznych i 
obciążeń psychicznych2. Ponadto pracodawca musi zaplanować czynności pracownika w taki 
sposób, aby codzienna praca przy monitorze ekranowym odbywała się z okresowymi 
przerwami lub by następowały zmiany charakteru czynności3. 

Podsumowanie
Przepisy prawa UE mające zastosowanie do urządzeń elektrycznych i zabawek gwarantują, że 
wykazujące zgodność produkty, przy wprowadzaniu ich do obrotu na rynku UE, są 
bezpieczne.
Jeśli chodzi o aspekty związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w miejscu 
pracy, dyrektywa 90/270/EWG przewiduje obowiązek robienia okresowych przerw w pracy 
przy monitorze ekranowym. Państwa członkowskie mają obowiązek dokonania transpozycji 
wspomnianej dyrektywy oraz wprowadzenia jej w życie, ale mogą też wprowadzić surowsze 
środki ochronne od tych, które są ustanowione we wspomnianej dyrektywie.
A zatem nie ma potrzeby przyjęcia na szczeblu UE szczegółowych przepisów zawierających 
wymóg instalowania w urządzeniach wyposażonych w monitory ekranowe ww. programu.

                                                                                                                                                  
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf . W takim przypadku urządzenie takie musi 
spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą dotyczącą bezpieczeństwa zabawek, która 
stanowi, że zabawki nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkowników lub osób 
trzecich wtedy, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia z 
uwzględnieniem normalnego zachowania dzieci.    
1 Art. 2 lit c) 2 dyrektywy 90/270/EWG. 
2 Art. 3 ust. 1 dyrektywy 90/270/EWG.
3 Art. 7 dyrektywy 90/270/EWG.


