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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for "European Blind 
Union" (EBU) og "Royal National Institute of Blind People" (RNIB), om blindes 
adgang til bøger og andre trykte produkter

1. Sammendrag

Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) har arbejdet hen imod 
indførelsen af en lov til forbedring af blindes og synshæmmede personers adgang til bøger og 
andre trykte produkter. Kommissionen offentliggjorde grønbogen "Frigørelse af de kulturelle 
og kreative industriers potentiale" (COM(2010)0183), og Parlamentet godkendte Marie-
Thérèse Sanchez-Schmids betænkning om samme emne i maj 2011. Parlamentet opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at underskrive WIPO-aftalen. EU's 
forhandlingsposition er dog at vedtage anbefalinger og ikke en bindende lov. Andrageren 
hævder, at manglende undertegnelse af en lov er et brud på EU's charter om grundlæggende 
rettigheder og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, og anmoder 
Parlamentet om at sikre, at EU's forhandlere deltager i næste WIPO-møde i november 2011 
og er villige til at gøre den aftalte tekst til en bindende traktat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011



PE478.607v01-00 2/3 CM\887658DA.doc

DA

Andrageren refererer til de igangværende drøftelser ved Verdensorganisationen for 
Intellektuel Ejendomsret om ophavsret og læsebesværede personer. Han nævner Europa-
Parlamentets holdning om, at Kommissionen og medlemsstaterne bør undertegne WIPO-
aftalen, og refererer til de kommende drøftelser i WIPO i november. 

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har angivet sin holdning i svaret på et tidligere spørgsmål fra Parlamentet (E-
6855/11). Kommissionen mener, at læsebesværede bør have adgang til bøger i tilpassede 
formater, og at det er ikke acceptabelt, at der findes så få bøger i sådanne formater.

Kommissionen er opmærksom på FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, 
som EU har undertegnet. I henhold til chartret om grundlæggende rettigheder anerkender og 
respekterer EU handicappedes ret til midler, som sikrer deres deltagelse i samfundslivet. 
Kommissionen tager fremme af og respekt for grundlæggende rettigheder meget alvorligt og 
fortsætter i samarbejde med medlemsstaterne med at øge synshæmmedes adgang til bøger. 
Kommissionen erklærede i maj i år, at den ville tage hensyn til grundlæggende rettigheder i 
sine konsekvensanalyser, herunder rettigheder, der er sikret gennem FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap og i chartret, som f.eks. handicappedes rettigheder.1 I 
den europæiske handicapstrategi fra november 2010 erklærede Kommissionen, at den ville 
forbedre adgangen til fritidsaktiviteter og kulturelle goder og tjenester, navnlig ved at støtte 
grænseoverskridende overførsel af ophavsretligt beskyttede værker i tilgængelige formater og 
ved at fremme brugen af tilladte undtagelser. I september 2010 førte Kommissionen også 
tilsyn med indgåelsen af et aftalememorandum om ordblinde og synshæmmede læseres 
adgang til værker, som beskriver et system, der gør det nemmere at distribuere værker i 
tilgængelige formater, som f.eks. blindskrift og lydbøger.   
Med hensyn til de igangværende drøftelser i WIPO er deres mål at fastlægge, hvordan en 
international tilgang på dette område kan forbedre læsebesværedes adgang til bøger.

EU deltog aktivt i WIPO's seneste drøftelser (juni 2011), som udmundede i en 
kompromistekst, der vil danne grundlag for fremtidige drøftelser2. Denne tekst, som har 
modtaget stor tilslutning, er blevet anerkendt som et stort fremskridt af bl.a. 
Verdensorganisationen for Blinde.3 Det er vigtigt ikke at stoppe nu og fortsætte drøftelserne 
om tekstens grundlæggende indhold.

Kommissionen fortsætter derfor sit arbejde for at finde en afbalanceret løsning, der er effektiv 
og respekterer alle relevante interesser. 

Konklusion

Kommissionen følger udviklingen på dette område tæt.
                                               
1 SEK (2011) 567 endelig.
2 WIPO dokument SCCR/22/15 REV. 1, Forslag angående et internationalt instrument om begrænsninger og 
undtagelser for personer med læsebesvær, præsenteret af Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Columbia, 
Ecuador, Den Europæiske Union og dens medlemsstater, Mexico, Norge, Paraguay, Den Russiske Føderation, 
Amerikas Forenede Stater og Uruguay.
3 Pressemeddelelse fra Verdensorganisationen for Blinde, 30. juni 2011.
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Kommissionen vil videreføre drøftelserne med Verdensorganisationen for Blinde, der er en 
vigtig partner i de igangværende drøftelser, som Kommissionen vil tage hensyn til i sine 
kommende drøftelser med medlemsstaterne og i WIPO. 
Endelig understreger Kommissionen, at den iværksætter alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at forbedre tekstens indhold og effektivitet, uafhængigt af dens endelige 
karakter. På grundlag af den aktuelle situation for forhandlingerne og teksten vurderer 
Kommissionen dog, at det er for tidligt at udtale sig.


