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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0964/2011, внесена от Michael Kalmar, с австрийско гражданство, от 
името на Европейската асоциация по дислексия, относно достъпа на 
незрящите лица и лицата с дислексия или с други увреждания до книги

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква, че гражданите на ЕС, които са незрящи, страдат от дислексия 
или имат други увреждания, нямат достъп до 95 % от издаваните книги, тъй като тези 
книги не съществуват в пригодена за тези лица форма, например брайлова азбука, 
големи букви, програми за четене или аудио версия.

През юни 2011 г. комисията за авторското право на Световната организация за 
авторското право (WIPO SCCR22) направи стъпки към закон за подобряване на достъпа 
на хора, чиито увреждания са свързани със способността за четене, като изготви 
документ, който би могъл да се превърне в основа за договор, предвиждащ изключения 
по отношение на авторското право. Въпреки това преговарящите от страна на ЕС са се 
обявили против това текстът да се превърне в правно обвързващ договор. Вносителят 
твърди, че, противопоставяйки се на такъв договор, Европейската комисия и 
държавите-членки не признават и не спазват правото на лицата с увреждания за 
гарантиране на тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и 
участието им в живота на общността, съгласно указаното в член 26 от Хартата на 
основните права на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.
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Вносителят на петицията се позовава на провежданите понастоящем дискусии в 
Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право и 
хората със затруднения в четенето.
Петицията, подадена от името на организация, представляваща страдащи от дислексия 
лица, заимства голяма част от въпросите, повдигнати в петицията на европейската 
организация на слепите (петиция 924/2011). Вносителят на петицията подчертава
позицията на Европейския парламент, който желае Комисията и държави членки да се 
присъединят към проекта на споразумение на СОИС. Вносителят изтъква също така, че 
Европейският съюз отказва да подкрепи правно обвързващ договор.

Хората със затруднения в четенето следва да могат да се възползват от достъп до книги 
в пригодени за тях формати и не е приемливо толкова малко книги да бъдат достъпни в 
такива формати.

Комисията има предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която 
установява правото на достъп до информация (член 21) и признава правото на хората с 
увреждания да участват в културния живот наравно с другите (член 30), по която ЕС е 
страна. Съгласно Хартата на основните права Съюзът признава и зачита правото на 
хората с увреждания да се възползват от мерки, които гарантират тяхното участие в 
живота на общността. Комисията много сериозно насърчава и зачита основите права и 
в сътрудничество с държавите членки продължава да подпомага достъпа до книги на 
лица с увредено зрение. През май 2011 г. Комисията се ангажира да вземе предвид 
основните права в оценките на въздействието на Комисията, включително правата, 
защитени от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания или Хартата, като 
правата на хората с увреждания1. В своята европейска стратегия за хората с увреждания 
от ноември 2010 г. Комисията се ангажира да подобри достъпа до стоки и услуги в 
областта на свободното време и културата, по-специално чрез насърчаване на 
трансграничното прехвърляне на произведения, защитени с авторски права, в достъпни
формати и насърчаване на използването на допустими изключения. През септември 
2010 г .  Комисията също така преразгледа заключението от Меморандума за 
разбирателство относно достъпа до произведения за читатели с дислексия или увредено 
зрение, което очертава система, в която произведенията в достъпни формати, като 
брайлови книги и аудио книги, могат много по-лесно да бъдат разпространявани в ЕС.

Провежданите обсъждания в рамките на СОИС имат за цел да се определи до каква 
степен международен подход относно този въпрос може да допринесе за подобряване 
на достъпа до книги за хората със затруднения в четенето.

Европейският съюз (ЕС) е участвал активно в неотдавнашните дискусии (юни и 
ноември 2011 г.) в СОИС, които достигнаха до компромисен текст, който поставя 
основа за бъдещи по-задълбочени дискусии2. ЕС участва изключително активно в 
последните обсъждания през ноември 2011 г. Съюзът изказа мнение, че независимо от 

                                               
1 SEC(2011) 567 окончателен.
2 Документ на СОИС SCCR/22/15 Ред.1, Предложение относно международен инструмент относно
ограниченията и изключенията за лицата със затруднения с буквите, представено от Аржентина, 
Австралия, Бразилия, Чили, Колумбия, Еквадор, Европейския съюз и неговите държави-членки, 
Мексико, Норвегия, Парагвай, Руската федерация, Съединените американски щати и Уругвай.
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факта, че предложеният текст представлява добра основа за дискусия, преди всичко 
следва да се нанесат значителни подобрения. ЕС постави ясно в устна и писмена форма
много въпроси, отговорите на които е особено важно да присъстват в текста. Освен 
това той формулира много предложения, които ще позволят разрешаването на тези 
проблеми. Следователно ЕС има конструктивна роля в обсъжданията с цел постигане 
на балансиран, ефективен и полезен текст.

Заключение

Въз основа на настоящия текст на дневен ред Комисията продължава решително своите 
усилия, за да може вследствие на текущите конструктивни дискусии да се постигне не 
само балансиран и приемлив за всички текст, но и напълно ефективен с оглед на 
поставените цели.
Същевременно Комисията възнамерява да поиска възможно най-бързо от Съвета 
пълномощно за преговори, което да й позволи да преговаря от името на ЕС по 
международен договор, по-специално по правно обвързващ инструмент1. При всички
случаи Комисията е решена да продължи да работи активно, за да предложи възможно 
най-скоро на хората със затруднения в четенето конкретни решения на проблемите, с 
които се сблъскват понастоящем.

                                               
1 Вж. отговор на въпрос с искане за устен отговор O-000006/2012, в който членът на Комисията Barnier 
посочва намерението си да предложи на Комисията да поиска пълномощно от държавите членки на ЕС.


