
CM\903806HU.doc PE490.994v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.5.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE
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Szövetségének (EDA) nevében benyújtott 0964/2011. számú petíció a vak, 
diszlexiás vagy egyéb fogyatékossággal élő személyek könyvekhez való 
hozzáféréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a vak, diszlexiás vagy egyéb fogyatékossággal élő 
uniós polgárok nem férnek hozzá a nyomtatott könyvek 95%-ához, mivel azok nem elérhetők 
számukra is olvasható formában, így pl. Braille-írással, nagybetűs írással, valamint DAISY 
formátumú hangoskönyvek vagy szokványos hangoskönyvek formájában.

2011 júniusában a Szellemi Tulajdon Világszervezetének szerzői jogokkal foglalkozó 
bizottsága (WIPO SCCR22) előrelépéseket tett egy olyan jogszabály irányába, amelynek 
célja, hogy javítsa az olvasási nehézségekkel küzdő személyek könyvekhez való hozzáférését. 
Mindezt oly módon, hogy kidolgozott egy későbbi szerződés alapjául szolgáló 
dokumentumot, amely kivételeket biztosít a szerzői jogok alól. Az uniós tárgyaló felek 
azonban ellenezték azt a törekvést, hogy a szöveget kötelező érvényű szerződésnek tekintsék. 
A petíció benyújtója szerint azáltal, hogy egy ilyen szerződést elleneznek, az EU Bizottsága 
és a tagállamok nem ismerik el és nem tartják tiszteletben a fogyatékkal élő személyek jogait, 
és nem biztosítják számukra az önállóságot, a társadalmi és foglalkozási beilleszkedést, 
valamint a közösség életében való részvételt, az EU Alapjogi Chartája 26. cikkében foglaltak 
szerint.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója a Szellemi Tulajdon Világszervezete előtt folyamatban lévő, a szerzői 
jogokra és az olvasási nehézségekkel küzdő személyekre vonatkozó megbeszélésekre 
hivatkozik.
Ez a diszlexiás személyeket képviselő szervezet nevében benyújtott petíció számos elemet 
átvesz a vakok európai szervezete által benyújtott petícióban felvetett elemekből 
(924/2011. számú petíció). A petíció benyújtója összefoglalja az Európai Parlament 
álláspontját, aki azt szeretné, ha a Bizottság és a tagállamok aláírnák a WIPO megállapodás-
tervezetét. A petíció benyújtója azt is kifejti, hogy az Európai Unió egy jogilag kötelező erejű
szerződés támogatását utasítja el. 

Az olvasási nehézségekkel küzdő személyek számára lehetőséget kell biztosítani a megfelelő 
formátumú könyvekhez való hozzáférésre, és elfogadhatatlan, hogy az ilyen formátumban 
elérhető kínálat jelenleg igen korlátozott.

A Bizottság figyelembe veszi a fogyatékossággal élő személyek jogairól elfogadott – és az 
EU által is aláírt – ENSZ-egyezményt, amely kimondja az információhoz való hozzáférés 
jogát (21. cikk) és elismeri a fogyatékossággal élő személyeknek a kulturális életben 
másokkal azonos alapon való részvételhez való jogát (30. cikk). Az Alapjogi Chartában az 
Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élők jogát a közösség életében való 
részvételük biztosítását célzó intézkedésekre. A Bizottság rendkívül komolyan veszi az 
alapvető jogok előmozdítását és tiszteletben tartását, és a tagállamokkal együttműködve 
továbbra is elősegíti a csökkent látású személyek könyvekhez való hozzájutását. 2011. 
májusban a Bizottság vállalta, hogy hatástanulmányaiban figyelembe veszi az alapvető 
jogokat, amelyekbe beletartoznak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben vagy az Alapjogi Chartában védett jogok is, például a fogyatékossággal élő 
személyek jogai.1 A 2010. novemberi Európai Fogyatékosügyi Stratégiában a Bizottság 
vállalta, hogy javítja a szabadidős és kulturális termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
különösen azáltal, hogy előmozdítja a szerzői jogvédelem alatt álló művek határokon átnyúló, 
hozzáférhető formátumban történő továbbítását. 2010. szeptemberben a Bizottság egy 
diszlexiás vagy csökkent látású olvasók művekhez való hozzájutásáról szóló egyetértési 
megállapodás következtetéseit is megvizsgálta, amelyek egy olyan rendszert vázolnak föl, 
amelyben a hozzáférhető formátumú művek – mint a Braille-írású és a hangoskönyvek –
könnyebben megoszthatók az Unión belül.

A jelenleg a WIPO-ban folyó megbeszélések célja annak meghatározása, hogy e kérdés 
nemzetközi megközelítése az olvasási nehézségekkel küzdő személyek esetében milyen 
mértékben járulhat hozzá a könyvekhez való hozzáférés javításához.

Az Európai Unió és tagállamai aktívan részt vettek a WIPO legutóbbi (2011. június és 
november) megbeszélésein, melyek nyomán létrejött egy kompromisszumos szöveg, amely 
megalapozza a jövőbeli elmélyítettebb megbeszéléseket2. A legutóbbi, 2011. novemberi 
                                               
1 SEC(2011) 567.
2 SCCR/22/15 REV. 1. WIPO dokumentum, Argentína, Ausztrália, Brazília, Chile, Kolumbia, Ecuador, az 
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megbeszéléseken az EU különösen aktívan vett részt. Kifejezetten fenntartotta véleményét 
arról, hogy a javasolt szöveget – amely ugyan jó alapot jelent a megbeszélésekhez –
mindenekelőtt számos ponton javítani kellene. Az EU mind írásban, mind szóban 
egyértelműen rámutatott több olyan problémára, amelyekre a szövegnek mindenképp 
megoldást kell nyújtania. Megfogalmazott több javaslatot is, amelyekkel e problémák 
megoldhatók lennének. Az EU tehát építő jellegű szerepet játszik a vitákban, egy 
kiegyensúlyozott, hatékony és hasznos szöveg létrehozása érdekében.

Következtetés

A jelenleg az asztalon lévő szöveg alapján a Bizottság elkötelezetten végigviszi erőfeszítéseit 
annak érdekében, hogy a folyamatban lévő építő jellegű megbeszélések nyomán ne csupán 
egy kiegyensúlyozott és mindenki számára elfogadható, hanem az elérendő célok 
szempontjából teljes mértékben hatékony szöveg jöjjön létre. 

A Bizottság ugyanakkor rövid időn belül tárgyalási megbízást kíván kérni a Tanácstól, 
amelynek alapján az EU nevében tárgyalhat egy kötelező jogi eszköznek1minősülő
nemzetközi szerződésről. A Bizottságnak eltökélt szándéka, hogy továbbra is aktívan 
dolgozik annak érdekében, hogy rövid időn belül konkrét megoldásokat kínáljanak az olvasási 
nehézségekkel küzdő személyek jelenlegi problémáira.

                                                                                                                                                  
Európai Unió és tagállamai, Mexikó, Norvégia, Paraguay, az Orosz Föderáció, az Amerikai Egyesült Államok és 
Uruguay által beterjesztett, a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó korlátozások és mentességek 
nemzetközi eszközeiről szóló javaslat.
1 Lásd az O-000006/2012. szóbeli választ igénylő kérdésre adott választ, Barnier biztos jelezte, hogy javasolni 
kívánja a Bizottságnak, hogy kérjen megbízást az EU tagállamaitól.


