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Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0924/2011, внесена от Dan Pescod, с британско гражданство, от 
името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален 
институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и 
други печатни продукти

1. Резюме на петицията

СОИС, Световната организация за интелектуална собственост, работи за създаването 
на закон за подобряване на достъпа до книги и други печатни продукти на слепите и 
хората с увредено зрение. Европейската комисия публикува Зелена книга „Отключване 
на потенциала на културните и творческите индустрии“ (COM (2010)183), а 
Европейският парламент прие доклада на Marie-Thérèse Sanchez-Schmid по същия 
въпрос през май 2011 г. Европейският парламент призовава Комисията и държавите 
членки да се присъединят към споразумението на СОИС. Въпреки това позицията на 
ЕС при преговорите е да бъдат договорени препоръки, а не обвързващ закон. 
Вносителят на петицията твърди, че неприсъединяването към закон е в нарушение на 
Хартата на основните права и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
и призовава Европейския парламент да гарантира, че преговарящите от страна на ЕС 
ще отидат на следващото заседание на СОИС през ноември 2011 г. с готовност да 
призоват договореният текст да се превърне в обвързващ договор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).
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3. Отговор от Комисията, получен на 16 2011 г.

Вносителят на петицията се позовава на провежданите понастоящем дискусии в 
Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право и 
хората със затруднения в четенето. Той подчертава позицията на Европейския 
парламент, който желае Комисията и държавите членки да се присъединят към 
споразумението на СОИС, и се позовава на предстоящите дискусии, които трябва да се 
проведат в СОИС през ноември.
Наблюдения на Комисията

Комисията предостави индикации за позицията си в отговор на неотдавна отправен 
парламентарен въпрос (E-6855/11). За Комисията, хората със затруднения в четенето 
трябва да могат да се възползват от достъп до книги в адаптирани формати и не е 
приемливо толкова малко книги да бъдат достъпни в такива формати.

Комисията има предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по 
която ЕС е страна. Съгласно Хартата на основните права Съюзът признава и зачита 
правата на хората с увреждания да се възползват от мерки, които гарантират тяхното 
участие в живота на общността. Комисията много сериозно насърчава и зачита 
основните права и в сътрудничество с държавите членки продължава да подпомага 
достъпа до книги за лица с увредено зрение. През май тази година Комисията се 
ангажира да вземе предвид основните права в оценките на въздействието на Комисията, 
включително правата, защитени от Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания или Хартата, като правата на хората с увреждания. 1В своята Европейска 
стратегия за хората с увреждания от ноември 2010 г., Комисията се ангажира да 
подобри достъпността до стоки и услуги в областта на свободното време и културата, 
по-специално чрез насърчаване на трансграничното прехвърляне на произведения, 
защитени с авторски права в достъпни формати, и насърчаване на използването на 
допустими изключения. През септември 2010 г., Комисията също така преразгледа 
заключението от Меморандума за разбирателство относно достъпа до произведения за 
читатели с дислексия или увредено зрение, което очертава система, в която 
произведения в достъпни формати, като брайлови книги и аудио книги, могат да бъдат 
много по-лесно разпространявани.

По отношение на провежданите обсъждания в рамките на СОИС, те имат за цел да се 
определи до каква степен международен подход относно този въпрос може да 
допринесе за подобряване на достъпа до книги за хората със затруднения в четенето.

Европейският съюз (ЕС) е участвал активно в неотдавнашните дискусии (юни 2011 г.) в 
СОИС, които достигнаха до компромисен текст, който поставя основа за бъдещи 
дискусии2. Този текст, който получи широка подкрепа, е признат като значителна 
стъпка напред, включително от Световния съюз на слепите.3 Той е от основно значение 
                                               
1 SEC(2011) 567 окончателен.
2 Документ на СОИС SCCR/22/15 Ред.1, Предложение относно международен инструмент относно 

ограниченията и изключенията за лицата със затруднения с буквите, представено от Аржентина, 
Австралия, Бразилия, Чили, Колумбия, Еквадор, Европейския съюз и неговите държави-членки,
Мексико, Норвегия, Парагвай, Руската федерация, Съединените американски щати и Уругвай.

3 Съобщение за пресата на Световния съюз на слепите, 30 юни 2011 г.
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за това да не се спира на този етап и да се продължат дискусиите въз основа на този 
текст.

Следователно Комисията продължава своите усилия с оглед намирането на 
балансирано, ефикасно и зачитащо интересите решение. 

Заключение

Комисията следи отблизо развитията по този въпрос.
Комисията поема проследяването на дискусиите със Световния съюз на слепите, който 
е основен партньор в провежданите дискусии. Тя ще взема предвид това по време на 
дискусиите си с държавите членки и в рамките на СОИС. 

Комисията подчертава накрая, че въвежда всички необходими средства за подобряване 
на същността и ефикасността на текста, независимо от неговия окончателен характер. 
При все това, при сегашното състояние на преговорите и на текста, Комисията счита, че 
е твърде рано да се произнесе.


