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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

16.12.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu
Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu 
Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i 
innych materiałów drukowanych

1. Streszczenie petycji

WIPO, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, opracowuje ustawę mającą 
usprawnić dostęp osób niewidomych i niedowidzących do książek i innych materiałów 
drukowanych. Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę w sprawie uwalniania 
potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i z branży twórczej (COM (2010)183), 
a Parlament przyjął sprawozdanie dotyczące tej samej kwestii przedstawione przez Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid w maju 2011 r. Parlament wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przyjęcia porozumienia WIPO. Jednak pozycja negocjacyjna UE ogranicza się raczej do 
wydawania zaleceń, a nie narzucania wiążących przepisów. Składający petycję twierdzi, 
że nieprzyjęcie ustawy stanowi naruszenie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i wzywa Parlament do zapewnienia, że 
negocjatorzy UE udają się na kolejne posiedzenie WIPO w listopadzie 2011 r. i będą gotowi 
do nadania uzgodnionemu tekstowi statusu wiążącego traktatu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.
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Składający petycję powołuje się na rozmowy prowadzone obecnie na szczeblu Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej, dotyczące praw autorskich oraz osób z zaburzeniami 
odczytu druku. Streszcza stanowisko Parlamentu Europejskiego, który domaga się od Komisji 
Europejskiej i państw członkowskich podpisania ustawy Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej i powołuje się na rozmowy w ramach tej organizacji, planowane na listopad.
Uwagi Komisji

Komisja przedstawiła w zarysie swoje stanowisko w odpowiedzi na niedawno przedłożone 
pytanie parlamentarne (E-6855/11). Zdaniem Komisji osoby cierpiące na zaburzenia odczytu 
druku powinny móc korzystać z dostępu do książek w odpowiednich formatach i 
niedopuszczalne jest, by tak niewiele książek było w tych formatach dostępnych.

Komisja jest świadoma Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD), 
której UE jest stroną. Na mocy Karty praw podstawowych Unia uznaje i szanuje prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze środków gwarantujących im uczestnictwo w życiu 
społecznym. Komisja bardzo poważnie traktuje promowanie i poszanowanie praw 
podstawowych i we współpracy z państwami członkowskimi nadal ułatwia szerszy dostęp do 
książek osobom niedowidzącym. W maju bieżącego roku Komisja zadecydowała o 
uwzględnianiu praw podstawowych w przygotowywanych przez siebie ocenach wpływu, w 
tym także praw chronionych na mocy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
lub Karty praw podstawowych, takich jak prawa osób niepełnosprawnych.1 W przedstawionej 
w listopadzie 2010 r. europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności Komisja podjęła się 
poprawy dostępności dóbr i usług z zakresu rekreacji i kultury, w szczególności poprzez 
opracowanie transgranicznego przenoszenia praw autorskich w dostępnych formatach oraz 
promowanie zastosowania dopuszczalnych wyjątków. We wrześniu 2010 r. Komisja 
nadzorowała też zawarcie Protokołu Ustaleń dotyczącego dostępu do prac dla czytelników 
dyslektycznych lub niedowidzących, który ustanawia ramy systemu, w którym prace w 
dostępnych formatach, takich jak alfabet Braille’a czy audiobooki, mogą być dużo łatwiej 
dystrybuowane.

W odniesieniu do kwestii rozmów prowadzonych w ramach Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej, ich celem jest określenie, w jakim stopniu międzynarodowe 
podejście do tej sprawy może przyczynić się do poprawy dostępu do książek dla osób z 
zaburzeniami odczytu druku.

Unia Europejska aktywnie uczestniczyła w niedawnych rozmowach (czerwiec 2011 r.) w 
ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, które doprowadziły do opracowania 
tekstu kompromisowego kładącego podwaliny pod przyszłe dyskusje.2 Rzeczony tekst, który 
uzyskał szerokie poparcie, został uznany za istotny krok naprzód również przez Światowy 
Związek Osób Niewidomych3. Sprawą najwyższej wagi jest nie zatrzymywanie się na tym 
etapie i dalsze prowadzenie rozmów w oparciu o wspomniany tekst.
                                               
1 SEC(2011) 567 final.
2 Dokument Światowej Organizacji Własności Intelektualnej SCCR/22/15 REV. 1, projekt dotyczący 

międzynarodowego instrumentu w sprawie ograniczeń i wyjątków na rzecz osób z zaburzeniami odczytu 
druku, przedstawiony przez Argentynę, Australię, Brazylię, Chile, Kolumbię, Ekwador, Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, Meksyk, Norwegię, Paragwaj, Rosję, Stany Zjednoczone i Urugwaj.

3 Komunikat prasowy Światowego Związku Osób Niewidomych, 30 czerwca 2011 r.
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Komisja kontynuuje zatem starania na rzecz wypracowania zrównoważonego, skutecznego i 
spełniającego określone oczekiwania rozwiązania.

Podsumowanie

Komisja z uwagą śledzi rozwój sprawy.
Komisja zamierza nadal prowadzić rozmowy ze Światowym Związkiem Osób Niewidomych, 
który jest najważniejszym partnerem toczących się dyskusji. Komisja uwzględni wnioski z 
tych dyskusji w rozmowach z państwami członkowskimi oraz tych prowadzonych na szczeblu 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. 
Komisja podkreśla też, że korzysta z wszelkich niezbędnych środków, by ulepszyć treść 
tekstu oraz jego skuteczność, niezależnie od jego ostatecznej formy. Niemniej jednak na 
obecnym etapie negocjacji Komisja jest zdania, że jest za wcześnie na określanie stanowiska 
w sprawie.


