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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.12.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0924/2011 dėl galimybės akliesiems naudotis knygomis ir kitais 
spaudiniais, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Dan Pescod Europos 
aklųjų sąjungos (EBU) ir Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto (RNIB) vardu

1. Peticijos santrauka

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) siekia, kad būtų priimtas įstatymas, 
kuriuo akliesiems ir silpnaregiams būtų suteiktos geresnės galimybės naudotis knygomis ir 
kitais spaudiniais. Europos Komisija paskelbė žaliąją knygą „Kultūros ir kūrybos sektorių 
potencialo išlaisvinimas“ (COM(2010) 183), tuo pačiu klausimu 2011 m. gegužės mėn. taip 
pat pavirtintas Parlamento pranešimas, kurį parengė Marie-Thérèse Sanchez-Schmid. 
Pranešime Parlamentas ragina Komisiją ir valstybes nares pasirašyti PINO susitarimą. Tačiau 
ES derybose siekia, kad būtų susitarta dėl rekomendacijų, o ne dėl privalomo įstatymo. 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad nepasirašius susitarimo dėl privalomo įstatymo bus pažeistos 
Pagrindinių teisių chartija ir JT neįgaliųjų teisių konvencija ir prašo Parlamento užtikrinti, kad 
ES derybininkai į kitą PINO susitikimą 2011 m. lapkričio mėn. vyktų pasirengę reikalauti, 
kad suderintas tekstas taptų privaloma sutartimi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.
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„Peticijos pateikėjas mini šiuo metu Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje 
(PINO) rengiamas diskusijas dėl autorių teisių ir skaityti negalinčių asmenų. Jis mini Europos 
Parlamento poziciją (Parlamentas nori, kad Komisija ir valstybės narės pasirašytų PINO 
susitarimą) ir būsimas diskusijas, kurios PINO turi būti surengtos lapkričio mėn.

Komisijos pastabos

Komisija savo poziciją nurodė atsakydama į neseniai pateiktą Parlamento nario klausimą 
(Nr. E-6855/11). Komisijos manymu, skaityti negalintiems asmenims turi būti suteikta 
galimybė naudotis pritaikytų formų knygomis ir tai, kad šių formų knygų yra tiek mažai, 
nepriimtina.

Komisija atkreipia dėmesį į JT neįgaliųjų teisių konvenciją, kurios šalis yra ES. Pagal ES 
pagrindinių teisių chartiją Europos Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgalių asmenų teisę į 
priemones, kuriomis užtikrinamas jų dalyvavimas Bendrijos veikloje. Komisija labai rimtai 
vertina tai, kaip skatinamos ir gerbiamos pagrindinės teisės, ir, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, toliau siekia užtikrinti silpnaregiams galimybę gauti knygų. Šių metų 
gegužės mėn. Komisija įsipareigojo atlikdama poveikio vertinimą atsižvelgti į pagrindines 
teises, įskaitant JT neįgaliųjų teisių konvencijoje arba ES pagrindinių teisių chartijoje ginamas 
teises, pvz., neįgaliųjų teises.1 2010 m. lapkričio mėn. Europos strategijoje dėl negalios 
Komisija įsipareigojo suteikti daugiau galimybių naudotis laisvalaikio ir kultūros prekėmis 
bei paslaugomis, pirmiausia skatinant perkelti prieinamo formato autorių teisėmis apsaugotus 
kūrinius į kitą valstybę narę ir naudotis galimybe taikyti išimtis. 2010 m. rugsėjo mėn. 
Komisija taip pat prižiūrėjo, kaip sudaromas susitarimo memorandumas dėl turinčių disleksiją 
ar silpnaregių skaitytojų galimybių gauti kūrinių; jame apžvelgiama sistema, pagal kurią daug 
lengviau galima platinti prieinamo formato kūrinius, pvz., Brailio raštu parašytas knygas ir 
įgarsintas knygas.

PINO rengiamų diskusijų tikslas – nustatyti, kaip vykdant su šiuo klausimu susijusius 
tarptautinius veiksmus galima padėti didinti skaityti negalinčių asmenų galimybes naudotis 
knygomis.

Europos Sąjunga (ES) aktyviai dalyvavo neseniai (2011 m. birželio mėn.) PINO surengtose 
diskusijose, po kurių priimtas kompromisinis tekstas – būsimų diskusijų pagrindas2. Šis 
tekstas, kuriam plačiai pritarta, pripažintas kaip didelė pažanga (tai taip pat pripažino Pasaulio 
aklųjų sąjunga3). Labai svarbu šiuo etapu nesustoti ir tęsti diskusijas remiantis šiuo tekstu.

Todėl Komisija toliau stengiasi rasti suderintą ir veiksmingą sprendimą, kuriuo būtų 
atsižvelgiama į esamus interesus.

Išvada

                                               
1 SEC(2011) 567 final.
2 PINO dokumentas SCCR/22/15 REV. 1, Pasiūlymas dėl tarptautinės priemonės, kuria nustatomi apribojimai ir 
išimtys, taikomos spausdinto teksto skaityti nepajėgiems asmenims, kurį pateikė Argentina, Australija, Brazilija, 
Čilė, Kolumbija, Ekvadoras, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, Meksika, Norvegija, Paragvajus, Rusijos 
Federacija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Urugvajus.
3 2011 m. birželio 30 d. Pasaulio aklųjų sąjungos pranešimas spaudai.
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Komisija labai atidžiai stebi su šiuo klausimu susijusių įvykių raidą.

Komisija nori tęsti diskusijas su Pasaulio aklųjų sąjunga, kuri šiuo metu rengiamose 
diskusijose yra labai svarbi partnerė. Ji atsižvelgs į šią sąjungą diskutuodama su valstybėmis 
narėmis ir PINO.
Galiausiai Komisija pabrėžia, jog imasi visų būtinų priemonių, kad būtų patobulintas teksto 
turinys ir padidinta jo vertė nežiūrint galutinio teksto. Tačiau, Komisijos nuomone, 
atsižvelgiant į dabartinį tekstą šiuo derybų etapu nuomonę reikšti per anksti.“


