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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.12.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0924/2011, ko Eiropas Neredzīgo savienības (EBU)/ 
Karaliskā neredzīgo cilvēku nacionālā institūta (RNIB) vārdā iesniedza 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Dan Pescod, par neredzīgo cilvēku 
piekļuvi grāmatām un citiem drukātiem materiāliem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

WIPO, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija, ir strādājusi, lai izveidotu tiesību aktus 
nolūkā uzlabot neredzīgo un vājredzīgo cilvēku piekļuvi grāmatām un citiem drukātiem 
materiāliem. Eiropas Komisija publicēja Zaļo grāmatu „Kultūras un radošo nozaru potenciāla 
īstenošana” (COM(2010) 183), un Parlaments pieņēma ziņojumu, ko Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid sagatavoja par šo pašu tematu 2011. gada maijā. Parlaments aicina Komisiju un 
dalībvalstis parakstīt WIPO nolīgumu. Tomēr ES sarunu nostāja ir vienoties drīzāk par 
ieteikumiem, nevis saistošu tiesību aktu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiesību akta 
nepieņemšana ir pretrunā Pamattiesību hartai un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti 
tiesībām, un lūdz Parlamentu nodrošināt, lai, dodoties uz nākamo WIPO sanāksmi 2011. gada 
novembrī, ES sarunu risinātāji būtu gatavi pieprasīt, lai saskaņotais teksts kļūtu par saistošu 
līgumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī
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Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz pašreiz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā 
notiekošajām diskusijām par autortiesībām un personām ar redzes invaliditāti. Viņš norāda uz 
Eiropas Parlaments nostāju attiecībā uz vēlmi, lai Komisija un dalībvalstis parakstītu WIPO
nolīgumu, kā arī norāda uz gaidāmajām diskusijām, kas novembrī notiks WIPO.

Komisijas komentāri

Komisija norādīja uz savu nostāju atbildē, ko tā sniedza uz nesenu Parlamenta jautājumu (E-
6855/11). Komisija uzskata, ka personām ar redzes invaliditāti jābūt iespējām piekļūt 
pielāgota formāta grāmatām un nav pieņemami, ka tik maz grāmatu ir pieejamas šādā 
formātā.

Komisija pievērš nopietnu uzmanību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, 
kuru parakstījusi ES. Ar Pamattiesību hartu Savienība atzīst un ievēro personu ar invaliditāti 
tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu to līdzdalību sabiedrības dzīvē.
Komisija ļoti nopietni uztver pamattiesību sekmēšanu un ievērošanu un, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, turpina veicināt piekļuvi grāmatām, kas paredzētas vājredzīgām personām. Šā 
gada maijā Komisija sāka ņemt vērā pamattiesības Komisijas ietekmes novērtējumos, tostarp 
tiesības, ko aizsargā ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām vai Harta, 
piemēram, personu ar invaliditāti tiesības1. Komisija tās 2010. gada novembra Eiropas 
stratēģijā invaliditātes jomā apņēmās uzlabot piekļuvi brīvā laika un kultūras precēm un 
pakalpojumiem, jo īpaši sekmējot autortiesību darbu sūtīšanu pāri robežām pieejamā formātā
un veicinot atļautu izņēmumu izmantošanu. 2010. gada septembrī Komisija arī pārraudzīja 
Saprašanās memoranda par personu, kas cieš no disleksijas, vai vājredzīgu personu piekļuvi 
darbiem parakstīšanu, kurā noteikti pamatprincipi sistēmai, kas atvieglo darbu pieejamā 
formātā, piemēram, Braila rakstā vai audiogrāmatas formātā, izplatīšanu.

Attiecībā uz WIPO notiekošajām diskusijām — to mērķis ir noteikt, kādā mērā starptautiska 
pieeja šim jautājumam var palīdzēt uzlabot piekļuvi grāmatām personām ar redzes invaliditāti.

Eiropas Savienība (ES) aktīvi piedalījās nesenajās diskusijās (2011. gada jūnijā) WIPO, kā 
rezultātā tika sagatavots kompromisa dokuments, kurā iezīmēts nākamo diskusiju pamats2. Šis 
teksts, kas guva lielu atbalstu, ir atzīts, tostarp no Pasaules Neredzīgo savienības puses, par 
ievērojamu sasniegumu3. Ir būtiski šajā brīdī neapstāties un turpināt diskusijas, pamatojoties 
uz minēto tekstu.

Tāpēc Komisija turpinās savus centienus nolūkā atrast risinājumu, kas būtu līdzsvarots, 
efektīvs un ievērotu pastāvošās intereses.

Secinājums

                                               
1 SEC(2011) 567 galīgā redakcija.
2 WIPO dokuments SCCR/22/15 REV. 1, Priekö likums starptautiskam instrumentam par ierobe˛ojumiem un 
izņēmumiem personām ar drukas lasītnespēju; iesniegušas: Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, 
Brazīlija, Čīle, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, Ekvadora, Kolumbija, Krievijas Federācija, Meksika, 
Norvēģija, Paragvaja un Urugvaja.
3 Pasaules Neredzīgo savienības paziņojums presei, 2011. gada 30. jūnijs.



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

LV

Komisija rūpīgi uzraudzīs šīs lietas attīstību.
Tā turpinās piedalīties diskusijās ar Pasaules Neredzīgo savienību, kas ir galvenais notiekošo 
diskusiju partneris. Komisija to ņems vērā savās diskusijās ar dalībvalstīm un WIPO.
Visbeidzot, Komisija uzsver, ka tā izmanto visus nepieciešamos līdzekļus, lai uzlabotu 
dokumenta saturu un efektivitāti neatkarīgi no tā noteiktā rakstura. Tomēr, ņemot vērā 
pašreizējo sarunu un dokumenta attīstības pakāpi, Komisija uzskata, ka ir pāragri izteikt 
viedokli.


