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Θέμα: Αναφορά 0924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου 
Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα 
έντυπα προϊόντα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) εργάζεται με σκοπό τη 
θέσπιση νομοθεσίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα από 
τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινη 
Βίβλο με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας» COM (2010)183 και το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή του που 
υπεβλήθη από τη Marie-Thérèse Sanchez-Schmid σχετικά με το ίδιο θέμα τον Μάιο του 
2011. Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπογράψουν τη συμφωνία 
του WIPO. Ωστόσο, η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ είναι να συμφωνήσει σχετικά με 
συστάσεις αντί για δεσμευτικό νόμο. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η μη υπογραφή νόμου 
συνιστά παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ζητεί από το 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματευτές της ΕΕ θα μεταβούν στην επόμενη 
συνεδρίαση του WIPO τον Νοέμβριο του 2011 έτοιμοι να ζητήσουν τη μετατροπή του 
συμφωνηθέντος κειμένου σε δεσμευτική Συνθήκη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο αναφέρων παραπέμπει στις τρέχουσες συζητήσεις στο πλαίσιο του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και τα άτομα με δυσχέρειες ανάγνωσης. Αναφέρεται στη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, που εξέφρασε την επιθυμία να υπογράψουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη 
συμφωνία του ΠΟΠΙ, και παραπέμπει στις προσεχείς συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν 
το Νοέμβριο στο πλαίσιο του ΠΟΠΙ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει υποδείξει τη θέση της επί του θέματος, απαντώντας σε πρόσφατη 
κοινοβουλευτική ερώτηση (αριθ. Ε-6855/11). Κατά την άποψη της Επιτροπής, τα άτομα που 
έχουν δυσχέρειες ανάγνωσης πρέπει να  έχουν πρόσβαση στα βιβλία σε αναπροσαρμοσμένες 
μορφές, και δεν επιτρέπεται τόσο λίγα βιβλία μόνο να είναι διαθέσιμα σε παρόμοιες μορφές.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για α Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία (UNCRPD) της οποίας η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος. Σύμφωνα με τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων 
με αναπηρία στη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στον κοινοτικό βίο. Η 
Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην προώθηση και στον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξακολουθεί να προωθεί 
περαιτέρω την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στα βιβλία.  Τον Μάιο του 
τρέχοντος έτους, η Επιτροπή αποφάσισε να λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα στις 
αξιολογήσεις επιπτώσεών της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που προστατεύονται 
από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) ή τον 
Χάρτη, όπως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα 
άτομα με αναπηρίες του Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή ανέλαβε να βελτιώσει τις δυνατότητες 
πρόσβασης σε δραστηριότητες αναψυχής και σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες, 
προωθώντας ειδικότερα τη διασυνοριακή μεταφορά έργων που καλύπτονται από δικαιώματα 
δημιουργού σε προσβάσιμα μορφότυπα καθώς και την χρήση επιτρεπτών απαλλαγών. Το 
Σεπτέμβριο του 2010, η Επιτροπή επέβλεπε τη σύναψη Μνημονίου Συμφωνίας για την 
πρόσβαση αναγνωστών με δυσλεξία ή προβλήματα όρασης σε έργα, το οποίο περιλαμβάνει 
σύστημα που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διάδοση έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο, 
όπως η γραφή Braille και τα ακουστικά βιβλία.

Οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΟΠΙ έχουν ως σκοπό να 
διαπιστωθεί κατά πόσο μια διεθνής προσέγγιση του θέματος ενδέχεται να συμβάλει στην 
βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με δυσχέρειες ανάγνωσης στα βιβλία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έλαβε ενεργό μέρος στις πρόσφατες συζητήσεις (τον Ιούνιο του 
2011) στον ΠΟΠΙ, οι οποίες κατέληξαν στη σύνταξη συμβιβαστικού κειμένου που μπορεί να 
χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές συζητήσεις1. Το κείμενο που υποστηρίχθηκε ευρέως 

                                               
1 Έγγραφο SCCR/22/15  ΑΝΑΘ.1 του ΠΟΠΙ, Πρόταση διεθνούς πράξης για τους περιορισμούς και τις 
εξαιρέσεις για τα άτομα με πρόβλημα διάγνωσης εντύπων, που υποβλήθηκε από την Αργεντινή, την Αυστραλία, 
τη Βραζιλία, την Κολομβία, τον Ισημερινό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, το Μεξικό, την 
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αναγνωρίστηκε ως πολύ σημαντικό βήμα προόδου, συμπεριλαμβανομένου και από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Τυφλών1 Είναι ουσιαστικής σημασίας στο στάδιο αυτό να μην 
σταματήσουν οι προσπάθειες και να συνεχισθούν οι συζητήσεις επί τη βάσει του κειμένου 
αυτού.

Η Επιτροπή συνεχίζει κατά συνέπεια να καταβάλλει προσπάθειες ενόψει της επίτευξης 
ισορροπημένης και αποτελεσματικής λύσης που να σέβεται τα συμφέροντα  των 
ενδιαφερομένων. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις του υπό εξέταση φακέλου.

Η Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει οπωσδήποτε τις συζητήσεις με την Παγκόσμια Οργάνωση 
Τυφλών, που αποτελεί ουσιαστικό εταίρο στις τρέχουσες συζητήσεις. Θα λάβει υπόψη της τις 
απόψεις της εν λόγω οργάνωσης κατά τις συζητήσεις της με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
ΠΟΠΙ. 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει, τέλος, ότι καταβάλλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια για να 
βελτιωθούν το ουσιαστικό περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα του κειμένου, ασχέτως 
από την τελική του φύση. Στο σημερινό στάδιο των διαπραγματεύσεων επί του κειμένου, εν 
τούτοις, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι είναι πρόωρο να διαμορφώσει τη θέση της.

                                                                                                                                                  
Νορβηγία, το Παραγουάη, την Ρωσική Ομοσπονδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την 
Ουρουγουάη.

1 Ανακοινωθέν Τύπου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τυφλών, 30 Ιουνίου 2011.


