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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele 
Uniunii Europene a Nevăzătorilor (EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători 
(RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite

1. Rezumatul petiției

OMPI, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, a încercat să adopte o lege pentru 
îmbunătățirea accesului nevăzătorilor și al persoanelor cu deficiențe de vedere la cărți și alte 
produse tipărite. Comisia Europeană a publicat o carte verde intitulată „Eliberarea 
potențialului industriilor culturale și creative” [COM (2010)183], iar în mai 2011, Parlamentul 
a adoptat raportul elaborat de Marie-Thérèse Sanchez-Schmid referitor la același subiect. 
Parlamentul invită Comisia și statele membre să semneze acordul OMPI. Cu toate acestea, 
poziția de negociere a UE este aceea de a accepta mai degrabă recomandări decât o lege cu 
caracter obligatoriu. Petiționarul susține că neaderarea la o lege reprezintă o încălcare a Cartei 
drepturilor fundamentale și a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și 
solicită Parlamentului să se asigure că negociatorii UE participă la următoarea reuniune a 
OMPI din noiembrie 2011 și că aceștia sunt pregătiți să solicite ca textul convenit să devină 
un tratat cu caracter obligatoriu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011



PE478.607v01-00 2/3 CM\887658RO.doc

RO

Petiționarul face referire la dezbaterile aflate în derulare în cadrul Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale cu privire la dreptul de autor și la persoanele care se confruntă cu 
dificultăți de citire. Acesta informează referitor la poziția Parlamentului European care 
dorește ca statele membre și Comisia să semneze Acordul OMPI și face referire la viitoarele 
dezbateri care urmează să aibă loc în cadrul OMPI în noiembrie.
Observațiile Comisiei

Comisia a exprimat și-a exprimat poziția adoptată cu privire la această chestiune în răspunsul 
oferit la o întrebare parlamentară recentă (E-6855/11). Din punctul de vedere al Comisiei, 
persoanele care se confruntă cu dificultăți de citire trebuie să poată beneficia de acces la cărți 
în formate adaptate la nevoile lor și nu este acceptabil ca doar un număr atât de redus de cărți 
să fie disponibile în astfel de formate.

Comisia nu ignoră Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap (UNCRPD), la care UE este parte. În temeiul Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a 
beneficia de măsuri care să le asigure participarea la viața comunității. Comisia tratează cu 
foarte mare seriozitate promovarea și respectarea drepturilor fundamentale și, în colaborare cu 
statele membre, continuă să sporească accesul la cărți pentru persoanele cu deficiențe de 
vedere. În mai anul acesta, Comisia s-a angajat ca, în cadrul evaluărilor de impact pe care la 
realizează, să țină seama de drepturile fundamentale, inclusiv de drepturile protejate de 
UNCRPD sau de Cartă, precum drepturile persoanelor cu handicap.1 În Strategia europeană 
pentru persoanele cu handicap elaborată de Comisie în noiembrie 2010, aceasta s-a angajat să 
sporească accesibilitatea la bunuri și servicii culturale și destinate timpului liber, îndeosebi 
prin promovarea transferului transfrontalier de lucrări protejate în formate accesibile și a 
utilizării de excepții autorizate. În septembrie 2010, Comisia a supravegheat, de asemenea, 
încheierea unui memorandum de înțelegere privind accesul la lucrări al persoanelor dislexice 
sau cu deficiențe de vedere. Acest memorandum descrie un sistem prin care se pot distribui 
mult mai ușor lucrări în formate accesibile, precum cărți Braille și audio.

În ceea ce privește dezbaterile aflate în curs în cadrul OMPI, acestea au drept scop să 
determine în ce măsură poate contribui o abordare la nivel internațional a acestei chestiuni la 
îmbunătățirea accesului la cărți al persoanelor cu dificultăți de citire.

Uniunea Europeană (UE) a participat activ la dezbaterile recente (iunie 2011) din cadrul 
OMPI, în urma cărora s-a ajuns la un text de compromis care va servi drept bază pentru 
dezbaterile viitoare2. Acest text, care a beneficiat de un sprijin larg, a fost recunoscut drept un 
progres major inclusiv de către Uniunea Mondială a Nevăzătorilor3. Este esențial ca eforturile 
să nu se oprească aici și ca dezbaterile pe baza acestui text să continue.

Prin urmare, Comisia continuă să depună eforturi în vederea unei soluții echilibrate, eficiente 

                                               
1 SEC(2011)567 final.
2 Documentul OMPI SCCR/22/15 REV. 1, Propunere privind un instrument internațional de limitări și excepții 
pentru persoanele cu handicap incapabile să citească, prezentată de Argentina, Australia, Brazilia, Chile, 
Columbia, Ecuador, Uniunea Europeană și statele sale membre, Mexic, Norvegia, Paraguay, Federația Rusă, 
Statele Unite ale Americii și Uruguay.
3 Comunicat de presă al Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, 30 iunie 2011.
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și care să respecte interesele vizate.

Concluzie

Comisia urmărește cu atenție sporită progresele înregistrate cu privire la acest dosar.
Comisia intenționează să continue dezbaterile cu Uniunea Mondială a Nevăzătorilor, care este 
un partener de bază în cadrul discuțiilor în curs. Comisia va ține cont de acest lucru în cadrul 
discuțiilor cu statele membre și cu OMPI.

Comisia subliniază în cele din urmă că pune în aplicare toate mijloacele necesare pentru 
îmbunătățirea conținutului și eficacității textului, independent de natura definitivă a acestuia. 
Totuși, Comisia estimează că, în stadiul actual al negocierilor și al textului, este prematur să 
se pronunțe.


