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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0964/2011 dėl galimybės akliesiems ir asmenims, turintiems 
disleksijos sutrikimą ar kitokią negalią, naudotis knygomis, kurią pateikė 
Austrijos pilietis Michael Kalmar Europos disleksijos asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad ES piliečiai, kurie yra akli, turi disleksijos sutrikimą ar 
kitokią negalią, negali naudotis 95 proc. spausdintų knygų, nes knygų šiems asmenims 
prieinamu formatu, pvz., knygų Brailio raštu, dideliu šriftu, taip pat elektroninių knygų su 
skaitymo įranga ar garsinių knygų, nėra.

2011 m. birželio mėn. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių 
komitetas (WIPO SCCR22) siekė, kad būtų priimtas įstatymas, kuriuo skaitymo sutrikimų 
turintiems asmenims būtų suteiktos geresnės galimybės naudotis knygomis, ir šiuo tikslu 
parengė dokumentą, kuris galėtų būti sutarties, pagal kurią būtų suteiktos autorių teisių 
išimtys, pagrindas. Tačiau ES derybininkai nesutiko, kad šis tekstas taptų teisiškai privaloma 
sutartimi. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad priešindamosi tokiai sutarčiai ES Komisija ir 
valstybės narės nepripažįsta ir nepaiso žmonių su negalia teisės, neužtikrina jų 
nepriklausomumo, socialinės ir profesinės integracijos ir dalyvavimo bendruomenės 
gyvenime, kaip teigiama ES pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnyje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.
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„Peticijos pateikėjas nurodo šiuo metu Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje 
(PINO) rengiamas diskusijas dėl autorių teisių ir dėl skaitymo sutrikimų turinčių asmenų.

Šioje peticijoje, pateiktoje nuo disleksijos kenčiančių asmenų organizacijos vardu, nurodytos 
kelios problemos, jau paminėtos Europos aklųjų sąjungos peticijoje (Nr. 924/2011). Peticijos 
pateikėjas pabrėžia Europos Parlamento poziciją, kuria siekiama, kad Komisija ir valstybės 
narės pasirašytų PINO susitarimo projektą. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad Europos 
Sąjunga atsisakė palaikyti teisiškai privalomą sutartį.

Skaitymo sutrikimų turintiems asmenims turi būti suteikta galimybė naudotis pritaikytų formų 
knygomis, o tai, kad šių formų knygų yra tiek mažai, nepriimtina.

Komisija žino, kad Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, kurios šalis yra ES, yra 
nustatyta teisė susipažinti su informacija (21 straipsnis), ir pripažįsta neįgaliųjų teisę kaip ir 
kitiems asmenims dalyvauti kultūriniame gyvenime (30 straipsnis). Pagal Pagrindinių teisių 
chartiją Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgalių asmenų teisę į priemones, kuriomis jiems 
užtikrinama galimybė dalyvauti bendruomenės gyvenime. Komisija labai rimtai vertina 
pagrindinių teisių skatinimą ir joms rodomą pagarbą; bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, ji toliau skatina užtikrinti regos sutrikimų turintiems asmenims galimybę naudotis 
knygomis. 2011 m. gegužės mėn. Komisija įsipareigojo atliekant Komisijos poveikio 
vertinimą atsižvelgti į pagrindines teises, taip pat į teises, ginamas Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijoje arba chartijoje, pvz., neįgalių asmenų teises1. 2010 m. lapkričio mėn. 
Europos negalios strategijoje Komisija įsipareigojo siekti, kad būtų galima geriau naudotis 
laisvalaikio ir kultūros prekėmis bei paslaugomis, pirmiausia skatinant perkelti prieinamo 
formato autorių teisėmis apsaugotus kūrinius į kitą valstybę narę ir taikyti leistinas išimtis. 
2010 m. rugsėjo mėn. Komisija taip pat stebėjo, kaip rengiamos Susitarimo memorandumo 
dėl disleksijos arba regos sutrikimų turinčių asmenų galimybės skaityti kūrinius išvados, 
kuriose apibrėžta sistema, pagal kurią Europos Sąjungoje galima daug lengviau dalytis 
prieinamo formato kūriniais, pvz., Brailio raštu ir garso knygų forma.

PINO rengiamų diskusijų tikslas – nustatyti, kaip vykdant su šiuo klausimu susijusius 
tarptautinius veiksmus galima padidinti skaitymo sutrikimų turinčių asmenų galimybes 
naudotis knygomis.

Europos Sąjunga (ES) ir jos valstybės narės aktyviai dalyvavo neseniai PINO rengtose 
diskusijose (2011 m. birželio mėn. ir lapkričio mėn.), per kurias parengtas kompromisinis 
tekstas, kuriuo sukuriamas pagrindas būsimoms išsamesnėms diskusijoms2. ES itin aktyviai 
dalyvavo 2011 m. lapkričio mėn. vykusiose diskusijoje. Ji primygtinai teigė, kad siūlomu 
tekstu, kuriuo sukuriamas geras pagrindas diskusijai, visų pirma turėtų būti siekiama labai 
pagerinti padėtį. ES aiškiai žodžiu ir raštu išskyrė problemas, kurios šiame tekste turėtų būti 
pirmiausia sprendžiamos. Ji taip pat suformulavo kelis pasiūlymus, kaip šios problemos gali 
būti išspręstos. Taigi ES, siekdama sukurti suderintą, veiksmingą ir naudingą tekstą, 

                                               
1 SEC(2011) 567 final.
2 PINO dokumentas SCCR/22/15 REV. 1, Pasiūlymas dėl tarptautinės priemonės, kuria nustatomi apribojimai ir 
išimtys, taikomos spausdinto teksto skaityti nepajėgiems asmenims, kurį pateikė Argentina, Australija, Brazilija, 
Čilė, Kolumbija, Ekvadoras, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, Meksika, Norvegija, Paragvajus, Rusijos 
Federacija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Urugvajus.
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kryptingai dalyvavo diskusijose.

Išvada

Remdamasi parengtu tekstu, Komisija ryžtingai ir toliau deda pastangas, kad pagrįstomis 
diskusijomis būtų galima parengti ne tik suderintą visiems priimtiną tekstą, bet ir tokį tekstą, 
kuriuo būtų galima veiksmingai siekti nustatytų tikslų. 
Komisija taip pat numato raginti Tarybą suteikti derybų įgaliojimus, su kuriais ji galėtų 
derėtis ES vardu dėl tarptautinės teisiškai privalomos sutarties1. Bet kuriuo atveju Komisija 
turi aktyviai tęsti savo veiksmus, kad skaitymo sutrikimų turintiems asmenims būtų pasiūlyti 
konkretūs problemų, su kuriomis jie šiuo metu susiduria, sprendimai.“

                                               
1 Žr. atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000006/2012, Komisijos narys M. Barnier nurodo, kad 
ketina siūlyti Komisijai prašyti įgaliojimo derėtis su ES valstybėmis narėmis.


