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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0964/2011 af Michael Kalmar, østrigsk statsborger, for "European 
Dislexia Association", om adgang til bøger for personer, der er blinde, ordblinde 
eller har andre handicap

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at EU-borgere, der er blinde, ordblinde eller har andre handicap ikke 
kan få adgang til 95 % af de trykte bøger, da de ikke findes i et lettilgængeligt format, såsom 
braille, magnaprint, "daisy reader" eller lydbøger.
I juni 2011 arbejdede ophavsretsudvalget under Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret (WIPO SCCR22) frem mod en lov om forbedret adgang for personer med 
læsehandicap i form af et udkast til et dokument, der skal danne grundlag for en traktat om 
undtagelser fra ophavsretten. Men EU's forhandlere modsatte sig, at teksten blev en juridisk 
bindende traktat. Ved at modsætte sig en sådan traktat, påstår andrageren, svigter 
Kommissionen og medlemsstaterne deres pligt til at anerkende og respektere handicappedes 
rettigheder, at sikre deres uafhængighed, sociale og erhvervsmæssige integration og deres 
deltagelse i samfundslivet, som fremgår af artikel 26 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren henviser til de igangværende drøftelser ved Verdensorganisationen for 
Intellektuel Ejendomsret om ophavsret og læsebesværede personer.
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Dette andragende, som er indgivet på en organisations vegne og repræsenterer ordblinde, 
indeholder en række elementer, der også fremhæves i andragendet fra den europæiske 
blindesammenslutning (andragende 924/2011). Andrageren omtaler holdningen hos Europa-
Parlamentet, der ønsker, at Kommissionen og medlemsstaterne underskriver aftaleudkastet fra 
WIPO. Andrageren hævder desuden, at EU nægter at støtte en juridisk bindende aftale.

Læsebesværede bør have adgang til bøger i tilpassede formater, og det er ikke acceptabelt, at 
udvalget af bøger i sådanne formater er så begrænset i dag.

Kommissionen er opmærksom på FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, 
der fastsætter retten til at få adgang til oplysninger (artikel 21) og anerkender handicappedes 
ret til at deltage i det kulturelle liv på lige fod med andre (artikel 30), og som EU er part i. I 
henhold til chartret om grundlæggende rettigheder anerkender og respekterer EU 
handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der sikrer deres deltagelse i 
samfundslivet. Kommissionen tager fremme af og respekt for de grundlæggende rettigheder 
meget seriøst og fortsætter i samarbejde med medlemsstaterne med at fremme svagtseendes 
adgang til bøger. I maj 2011 forpligtede Kommissionen sig til at tage højde for de 
grundlæggende rettigheder i forbindelse med Kommissionens konsekvensundersøgelser, 
herunder rettigheder, der beskyttes af FN's konvention om rettigheder for personer med 
handicap eller chartret, som f.eks. handicappedes rettigheder.1 I sin europæiske 
handicapstrategi fra november 2010 forpligtede Kommissionen sig til at forbedre adgangen til 
fritid samt kulturelle goder og tjenesteydelser, navnlig ved at fremme den 
grænseoverskridende overførsel af ophavsretsbelagte værker i tilgængelige formater og 
udnyttelsen af tilladte undtagelser. I september 2010 overvågede Kommissionen desuden 
indgåelsen af et memorandum om adgang til værker for ordblinde læsere eller læsere med 
synshandicap, hvori der fastlægges et system, hvorved værker i tilgængelige formater som 
f.eks. braille og lydbøger meget lettere kan deles i EU.

Målet med de igangværende drøftelser i WIPO er at fastlægge, hvordan en international 
tilgang på dette område kan forbedre læsebesværedes adgang til bøger.

EU og medlemsstaterne har deltaget aktivt i den senere tids drøftelser (juni og november 
2011) i WIPO, der gør det muligt at nå frem til en kompromistekst, der danner grundlag for 
kommende mere dybdegående drøftelser2. EU har i særlig grad deltaget aktivt i den senere 
tids drøftelser i november 2011. Unionen har især fastholdt, at den foreslåede tekst først og 
fremmest bør være genstand for betydelige forbedringer, alt imens den udgør et godt 
debatoplæg. EU har både mundtligt og skriftligt klart redegjort for en række problemer, som 
der er vigtigt, at der tages højde for i teksten. EU har desuden fremført en række forslag, der 
giver mulighed for at løse disse problemer. EU spiller således en konstruktiv rolle i 
drøftelserne med henblik på at nå frem til en afbalanceret, effektiv og nyttig tekst.

Konklusion

                                               
1 SEC(2011)0567.
2 WIPO-dokumentet SCCR/22/15 REV. 1, forslag om et internationalt instrument for begrænsninger og 
undtagelser for handicappede, forelagt af Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, EU og 
medlemsstaterne, Mexico, Norge, Paraguay, Den Russiske Føderation, USA og Uruguay.
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På baggrund af den tekst, der på nuværende tidspunkt er til forhandling, fortsætter 
Kommissionen beslutsomt sine bestræbelser for, at de igangværende konstruktive drøftelser 
munder ud i en tekst, som ikke blot er afbalanceret og kan accepteres af alle, men som også er 
effektiv med hensyn til de mål, der følges.

Samtidig planlægger Kommissionen hurtigt at anmode Rådet om tildeling af et 
forhandlingsmandat, der giver den tilladelse til på vegne af EU at indgå en international 
aftale, dvs. et juridisk bindende instrument1. Kommissionen er under alle omstændigheder fast 
besluttet på fortsat at gøre en aktiv indsats for hurtigt at give læsebesværede konkrete 
løsninger på de problemer, de står over for på nuværende tidspunkt."

                                               
1 Jf. svar på forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000006/2012, hvori kommissær Barnier giver udtryk for sin 
hensigt om at foreslå Kommissionen at anmode om mandat fra EU-medlemsstaterne.


