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nevében benyújtott 0924/2011. számú petíció a vakok könyvekhez és más 
nyomtatott termékekhez való hozzáféréséről

1. A petíció összefoglalása

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) olyan jogszabály kialakításán dolgozik, 
amellyel javítható a vakok és gyengénlátók könyvekhez és egyéb nyomtatott termékekhez 
való hozzáférése. Az Európai Bizottság közzétette a kulturális és kreatív iparágak 
potenciáljának felszabadításáról szóló zöld könyvet (COM(2010) 183), a Parlament pedig 
2011 májusában elfogadta a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid által ugyanebben a tárgyban 
készített jelentést. A Parlament ebben a WIPO-megállapodáshoz való csatlakozásra szólítja 
fel a Bizottságot és a tagállamokat. Az Unió tárgyalási pozíciója azonban az, hogy kötelező 
erejű jogszabály helyett ajánlásokban állapodjanak meg. A petíció benyújtója szerint a 
megállapodás aláírásának elutasítása az Alapjogi Charta és a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ egyezmény megsértését jelenti, és annak biztosítására kéri a Parlamentet, 
hogy az uniós tárgyalók a soron következő, 2011. novemberi WIPO-ülésen álljanak ki az 
elfogadott szöveg kötelező erejű szerződéssé tétele mellett.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.
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A petíció benyújtója a Szellemi Tulajdon Világszervezetén belül jelenleg folyó, a szerzői 
joggal és az olvasási nehézséggel küzdő személyekkel kapcsolatos tárgyalásokra hivatkozik. 
Beszámol arról, hogy az Európai Parlament álláspontja az, hogy a Bizottság és a tagállamok 
írják alá WIPO-megállapodást, valamint utal a WIPO-n belül novemberben sorra kerülő 
következő tárgyalásokra.
A Bizottság észrevételei

A Bizottság egy közelmúltban feltett parlamenti kérdésre (E-6855/11) adott válaszban 
kifejtette álláspontját. A Bizottság szerint az olvasási nehézséggel küzdő személyek számára 
hozzáférést kell biztosítani a megfelelő formátumú könyvekhez, és nem fogadható el, hogy 
csak ilyen kevés könyv érhető el ilyen formátumban.

A Bizottság figyelembe veszi a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményt (UNCRPS), amelynek az EU is részes fele. Az Alapjogi Charta értelmében az 
Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékossággal élő személyek azon jogát, hogy 
élvezzék a közösség életében való részvételt biztosító intézkedések előnyeit. A Bizottság az 
alapvető jogok előmozdítását és tiszteletben tartását igen komolyan veszi, és a tagállamokkal 
együttműködésben továbbra is támogatja a látássérült személyek könyvekhez való 
hozzáférését. Idén májusban a Bizottság elvállalta, hogy a bizottsági hatástanulmányokban 
figyelembe veszi az alapvető jogokat, ideértve az UNCPRD vagy a Charta által védett 
jogokat, így a fogyatékossággal élő személyek jogait is1. A Bizottság a 2010. novemberi 
európai fogyatékosságügyi stratégiában vállalta, hogy javítja a szabadidős és kulturális 
javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, különösen a szerzői jogi oltalom alatt álló 
művek elérhető formátumokban való határokon átnyúló átadását, és elősegíti a megengedhető 
kivételek alkalmazását. A Bizottság 2010 szeptemberében jelen volt a diszlexiás vagy 
látássérült olvasók művekhez való hozzáféréséről szóló egyetértési megállapodás 
megkötésénél, amely egy olyan rendszert hoz létre, amelyben a hozzáférhető – Braille-írással 
készült vagy hangoskönyv – formátumú műveket sokkal könnyebb terjeszteni.

Ami a WIPO-n belül folyó tárgyalásokat illeti, céljuk annak meghatározása, hogy az e 
kérdéssel kapcsolatos nemzetközi megközelítés milyen mértékben járulhat hozzá az olvasási 
nehézséggel küzdő személyek könyvekhez való hozzáférésének javításához.

Az Európai Unió (EU) a közelmúltban (2011. júniusban) tevékenyen részt vett a WIPO 
tárgyalásain, amelyek eredményeként egy, a jövőbeli tárgyalások alapját megvető 
kompromisszumos szöveg jött létre2. E széles körű támogatást élvező szöveget jelentős 
előrelépésként értékelte többek között a Vakok Világszövetsége is3. Fontos, hogy a 
tárgyalások ne rekedjenek meg ebben a szakaszban, és e szöveg alapján folytatódjanak.

A Bizottság következésképpen folytatja erőfeszítéseit egy kiegyensúlyozott, hatékony és az 
érdekeket tiszteletben tartó megoldás megtalálása érdekében. 
                                               
1 SEC(2011) 567 végleges.
2 WIPO document SCCR/22/15 REV. 1, Proposal on an international instrument on limitations and exceptions 
for persons with print disabilities, presented by Argentina, Australia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, the 
European Union and its Member States, Mexico, Norway, Paraguay, the Russian Federation, the United States of 
America and Uruguay.
3 A Vakok Világszövetségének 2011. június 30-i sajtóközleménye.
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Záró észrevételek

A Bizottság az ügy fejleményeit komoly figyelemmel kíséri.

A Bizottság folytatni kívánja a tárgyalásokat a Vakok Világszövetségével, amely a 
folyamatban lévő tárgyalások egyik fontos partnere. Mindezt a tagállamokkal és a WIPO-n 
belül folytatandó tárgyalásokon figyelembe veszi majd. 
A Bizottság végül hangsúlyozza, hogy minden szükséges eszközt bevet a szöveg tartalmának 
és hatékonyságának javítása érdekében, attól függetlenül, hogy végül milyen formát ölt majd. 
A Bizottság azonban a tárgyalások és a szöveg jelenlegi állása alapján úgy ítéli meg, hogy 
korai lenne nyilatkozni róla.


