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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0605/2012, adresată de Mariella Cappai, de cetățenie italiană, 
privind solicitarea unei legislații care să impună instalarea în calculatoare a 
unui program de protecție a vederii

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită ca producătorii de calculatoare să instaleze un program informatic care să 
avertizeze utilizatorii, la fiecare 2 ore, de nevoia de a lua o pauză pentru a-și proteja vederea; 
această măsură are ca scop protejarea îndeosebi a sănătății copiilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Observațiile Comisiei

Legislația UE privind siguranța1, aplicabilă echipamentelor electrice2, le solicită 

                                               
1 Precum Directiva privind siguranța generală a produselor (2001/95/CE), Directiva privind echipamentele 
terminalele de radio și telecomunicații (1999/5/CE) sau Directiva privind echipamentele electrice destinate 
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (2006/95/CE).
2 Inclusiv echipamentele cu ecran precum calculatoarele, calculatoarele portabile etc. Aceste echipamente nu 
sunt considerate jucării în temeiul Directivei 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor și, prin urmare nu intră în 
domeniul de aplicare al acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care asemenea echipamente sunt concepute special 
pentru cu vârsta mai mică de 14 ani și au în sine o valoare ludică, ele pot fi considerate jucării. Exemple de 
asemenea echipamente pot fi găsite în Documentul orientativ nr. 16, disponibil la adresa: 
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. În cel din urmă caz, echipamentele fac 
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producătorilor să introducă pe piață produse conforme, prin urmare, sigure, și să furnizeze 
orice informație referitoare la siguranță necesară pentru a asigura utilizarea în condiții de 
securitate a acestor produse.
Atât operatorii economici, cât și autoritățile din statele membre sunt obligați să intervină 
imediat pentru a restricționa sau a preveni introducerea pe piață a produselor periculoase.
În domeniul protecției sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă, 
Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 stabilește obligații specifice pentru 
angajatori în plus față de dispozițiile generale referitoare la sănătatea și securitatea 
lucrătorilor, pentru a proteja siguranța și sănătatea lucrătorilor care utilizează echipamente cu 
ecran de vizualizare.
Această directivă delimitează sfera de aplicare proprie la lucrătorii care utilizează în mod 
obișnuit echipamente cu ecran de vizualizare ca parte importantă a activității lor obișnuite1. În 
plus, angajatorii sunt obligați să efectueze o analiză a posturilor de lucru pentru a evalua 
condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează pentru lucrători, în special cu 
privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice și probleme de stres2. În cele din 
urmă, angajatorul trebuie să planifice activitatea zilnică a lucrătorilor care utilizează 
echipamente cu ecran de vizualizare astfel încât activitatea zilnică desfășurată la un monitor 
să fie întreruptă de pauze sau de schimbări ale activității3.

Concluzii
În concluzie, legislația UE privind siguranța, aplicabilă echipamentelor electrice și jucăriilor, 
asigură faptul că, atunci când sunt introduse pe piață, produsele conforme sunt sigure.
Referitor la aspectele privind sănătatea și securitatea lucrătorilor la locul de muncă, 
Directiva 90/270/CEE prevede deja obligația de a întrerupe periodic activitatea desfășurată la 
un monitor. Această directivă trebuie transpusă și pusă în aplicare de statele membre care au 
libertatea să mențină sau să introducă măsuri de protecție mai stricte decât cele stabilite de 
directiva menționată anterior.
Astfel, nu este necesar să se adopte, la nivelul Uniunii, o legislație specifică care să solicite ca 
echipamentele cu ecran de vizualizare să fie echipate cu programul informatic menționat 
anterior.

                                                                                                                                                  
obiectul cerinței generale de siguranță prevăzute de Directiva privind siguranța jucăriilor, care prevede că 
jucăriile nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a terților atunci când sunt utilizate
în conformitate cu destinația într-un mod previzibil, având în vedere comportamentul copiilor.
1Articolul 2 litera (c) din Directiva 90/270/CEE.
2 Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 90/270/CEE.
3 Articolul 7 din Directiva 90/270/CEE.


