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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), 
namens de Europese Blinden Unie (EBU)/Royal National Institute of 
Blind People (RNIB), over de toegang van blinden tot boeken en ander 
drukwerk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De World Intellectual Property Organisation (WIPO) werkt aan het tot stand brengen van een 
wet die de toegang van blinden en slechtzienden tot boeken en ander drukwerk moet 
verbeteren. De Europese Commissie publiceerde een Groenboek "Het potentieel van culturele 
en creatieve industrieën vrijmaken" COM(2010) 183 en het Parlement nam het bijbehorende 
verslag van Marie-Thérèse Sanchez-Schmid over hetzelfde onderwerp aan in mei 2011. Het 
Parlement roept de Commissie en de lidstaten op de WIPO-Verdragen te ondertekenen. 
Echter, uitgangspunt bij de onderhandelingen zal zijn dat de EU akkoord gaat met 
aanbevelingen in plaats van een bindende rechtsnorm. Indiener verklaart dat het niet 
ondertekenen van een wet in strijd is met het Handvest van de grondrechten en het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en vraagt het 
Parlement ervoor te zorgen dat EU-onderhandelaars de volgende WIPO-bijeenkomst in 
november 2011 zullen bezoeken met de intentie om de overeengekomen tekst in een bindend 
verdrag om te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011
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De indiener verwijst naar de besprekingen die momenteel worden gevoerd met de World 
Intellectual Property Organisation betreffende het auteursrecht en mensen met een 
leeshandicap. Hij doet verslag van het standpunt van het Europees Parlement dat wenst dat de 
Commissie en de lidstaten de overeenkomst van de WIPO ondertekenen, en verwijst naar de 
komende besprekingen die bij de WIPO in november zullen worden gevoerd.
Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft een aanwijzing van haar standpunt gegeven in haar antwoord op een 
recente parlementaire vraag (E-6855/11). Volgens de Commissie moeten de personen met een 
leeshandicap toegang kunnen krijgen tot boeken in aangepaste formaten en is het 
onaanvaardbaar dat zo weinig boeken in deze formaten beschikbaar zijn.

De Commissie is zich bewust van het Verdrag van de rechten van personen met een handicap 
van de Verenigde Naties dat de EU heeft ondertekend. Volgens het Handvest van de 
grondrechten erkent en eerbiedigt de Unie het recht van personen met een handicap op 
maatregelen die beogen hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen. De 
Commissie neemt de bevordering en de eerbiediging van de grondrechten zeer ernstig en blijft 
toegang tot boeken voor slechtzienden aanmoedigen in samenwerking met de lidstaten. In mei 
van dit jaar heeft de Commissie zich ertoe verbonden om rekening te houden met de 
grondrechten in de effectbeoordelingen van de Commissie, met inbegrip van de rechten die 
beschermd worden door het Verdrag van de rechten van personen met een handicap van de 
Verenigde Naties of het Handvest, zoals de rechten van gehandicapten.1 In haar Europese 
strategie inzake handicaps van november 2010 heeft de Commissie zich ertoe verbonden om 
de toegankelijkheid van goederen en diensten op het vlak van vrije tijd en cultuur te 
verbeteren, in het bijzonder door de grensoverschrijdende overdracht van auteursrechtelijk 
beschermde werken in een toegankelijk formaat te bevorderen, evenals het gebruik van de 
mogelijkheden voor vrijstellingen. In september 2010 leidde de Commissie eveneens de 
conclusie van een memorandum van overeenstemming over toegang tot werken voor 
dyslectische of slechtziende lezers, dat een systeem voorstelt voor een gemakkelijkere 
verdeling van werken in toegankelijke formaten, zoals braille- of audioboeken.

De besprekingen binnen de WIPO hebben dan weer tot doel om te bepalen in welke mate een 
internationale aanpak van deze kwestie kan bijdragen tot een betere toegang tot boeken voor 
mensen met een leeshandicap.

De Europese Unie heeft actief deelgenomen aan de recente besprekingen (juni 2011) bij de 
WIPO die hebben geleid tot een compromistekst die de basis zal vormen voor toekomstige 
besprekingen2. Deze tekst kreeg een ruime steun en werd erkend als een belangrijke 
doorbraak, eveneens door de World Blind Union.3 Deze tekst mag evenwel geen eindpunt zijn
en moet de basis vormen van verdere besprekingen.

                                               
1 SEC(2011) 567 definitief.
2 WIPO document SCCR/22/15 REV. 1, Voorstel voor een internationaal instrument inzake beperkingen en 
uitzonderingen voor personen met een leeshandicap, voorgesteld door Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, 
Colombia, Ecuador, de Europese Unie en haar lidstaten, Mexico, Noorwegen, Paraguay, de Russische Federatie, 
Uruguay en de Verenigde Staten van Amerika.
3 Persbericht van de World Blind Union, 30 juni 2011.
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De Commissie zet dientengevolge haar inspanningen voort, met als doel een evenwichtige en 
doeltreffende oplossing te bereiken die rekening houdt met de belangen in kwestie. 

Conclusie

De Commissie volgt met veel aandacht de ontwikkelingen van dit dossier.

De Commissie wil de besprekingen voortzetten met de World Blind Union die een essentiële 
partner is in de lopende besprekingen. Zij zal daarmee rekening houden in haar besprekingen 
met de lidstaten en binnen de WIPO. 
De Commissie benadrukt tot slot dat zij alle nodige middelen zal aanwenden om de inhoud en 
de doeltreffendheid van de tekst te verbeteren, onafhankelijk of die definitief is of niet. Bij de 
huidige stand van de onderhandelingen en de tekst meent de Commissie evenwel dat het te 
vroeg is om zich uit te spreken. 


