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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0605/2012, ktorú predkladá Mariella Cappai (talianska štátna 
občianka), o požiadavke na právne predpisy, ktorými by sa zaviedla 
povinnosť inštalovať do počítačov softvér na ochranu zraku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície požaduje, aby výrobcovia počítačov povinne do počítačov inštalovali 
softvér, ktorý každé dve hodiny upozorní používateľa, že potrebuje prestávku v záujme 
ochrany zraku; účelom je predovšetkým ochrana zdravia detí.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 19. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Pripomienky Komisie

V bezpečnostných právnych predpisoch Európskej únie1 týkajúcich sa elektrických zariadení2

                                               
1 Napríklad smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES), smernica o rádiovom zariadení 
a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (1999/5/ES) alebo smernica 
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na 
používanie v rámci určitých limitov napätia (2006/95/ES).
2 Vrátane zobrazovacích jednotiek ako sú počítače, prenosné počítače atď. Takéto zariadenia sa nepovažujú za 
hračky v zmysle smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek a nepatria do rozsahu jej pôsobnosti. Ak je však 
takéto zariadenie konkrétne určené pre deti mladšie ako 14 rokov a má samo osebe hernú hodnotu, považuje sa 
za hračku. Príklady takýchto zariadení možno nájsť v usmerneniach č. 16, dostupných na adrese
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
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sa požaduje, aby výrobcovia uvádzali na trh výrobky, ktoré sú v súlade s predpismi, a teda sú 
bezpečné, a poskytovali všetky bezpečnostné informácie nevyhnutné na zaistenie bezpečného 
používania uvedených výrobkov.
Hospodárske subjekty a členské štáty sú povinné ihneď zasiahnuť, aby obmedzili uvedenie 
nebezpečných výrobkov na trh alebo mu zabránili. 
Pokiaľ ide o oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v smernici Rady 90/270/EHS 
z 29. mája 1990 sa okrem všeobecných ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov stanovujú špecifické povinnosti zamestnávateľov na účely ochrany 
bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri používaní zobrazovacích jednotiek.
Rozsah pôsobnosti uvedenej smernice je obmedzený na zamestnancov, ktorí zvyčajne 
používajú zobrazovacie jednotky ako dôležitú súčasť svojej bežnej pracovnej činnosti1. 
Zamestnávatelia sú povinní vykonávať analýzu pracovných stanovísk na účely vyhodnotenia 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré vytvárajú svojim zamestnancom, najmä 
z hľadiska možných rizík pre zrak, fyzické problémy a problémy spôsobené psychickým 
stresom2. Napokon zamestnávateľ musí plánovať každodennú činnosť zamestnancov 
používajúcich zobrazovacie jednotky tak, aby práca so zobrazovacou jednotkou bola 
pravidelne prerušovaná prestávkami alebo zmenou činnosti3.

Záver
Bezpečnostnými právnymi predpismi Európskej únie týkajúcimi sa elektrických zariadení 
a hračiek sa zaisťuje bezpečnosť výrobkov uvádzaných na trh, ktoré sú v súlade s týmito 
predpismi.
Pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci, v smernici 
90/270/EHS je zahrnutá požiadavka na pravidelné prestávky pri práci s obrazovkou. Je nutné, 
aby táto smernica bola transponovaná a vykonávaná členskými štátmi, ktoré sú oprávnené 
dodržiavať alebo zavádzať prísnejšie ochranné opatrenia ako sú opatrenia stanovené v 
uvedenej smernici.
Preto nie je potrebné, aby sa na úrovni Európskej únie zavádzali osobitné právne predpisy 
vyžadujúce inštaláciu uvedeného softvéru pre zobrazovacie jednotky.

                                                                                                                                                  
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. V takom prípade sa na zariadenie vzťahuje 
požiadavka všeobecnej bezpečnosti uvedená v smernici o bezpečnosti hračiek, v ktorej sa stanovuje, že tieto 
zariadenia neohrozia bezpečnosť alebo zdravie používateľov alebo iných osôb, ak sa používajú v súlade 
s príslušným určením a predvídateľným spôsobom, pričom sa zoberie do úvahy správanie detí.
1Článok 2 písm. c) smernice 90/270/EHS. 
2 Článok 3 ods. 1 smernice 90/270/EHS.
3 Článok 7 smernice 90/270/EHS.


