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Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0964/2011, ko Eiropas Disleksijas asociācijas vārdā 
iesniedza Austrijas valstspiederīgais Michael Kalmar, par neredzīgo personu, 
personu ar disleksiju un citu invaliditāti piekļuvi grāmatām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka tie ES pilsoņi, kuri ir neredzīgi, kuriem ir disleksija 
vai cita invaliditāte, nevar piekļūt 95 % drukāto grāmatu, jo tās nav pieejamā veidā, 
piemēram, Braila rakstā, palielinātā rakstā, ar Daisy lasītāju vai audio vidē.

2011. gada jūnijā Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas autortiesību komiteja (WIPO 
SCCR22) sāka izstrādāt tiesību aktu, lai cilvēkiem ar lasīšanas traucējumiem uzlabotu 
piekļuvi, un sagatavoja dokumentu, kas varētu būt pamats līgumam, piešķirot izņēmumus 
attiecībā uz autortiesībām. Tomēr ES sarunu risinātāji ir iebilduši pret šādu tekstu juridiski 
saistošā līgumā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ES Komisija un dalībvalstis, iebilstot 
pret šādu līgumu, neatzīst un neievēro personu ar invaliditāti tiesības, lai nodrošinātu viņu 
neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, kā noteikts ES 
Pamattiesību hartas 26. pantā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz pašreiz Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā 
notiekošajām diskusijām par autortiesībām un personām ar lasīšanas traucējumiem.
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Šajā lūgumrakstā, kas iesniegts ar disleksiju sirgstošo personu organizācijas vārdā, ir iekļauta 
liela daļa informācijas, kas bija minēta Eiropas Neredzīgo savienības lūgumrakstā 
(lūgumraksts Nr. 0924/2001). Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz nostāju, ko pauda Eiropas 
Parlaments, kurš vēlētos, lai Komisija un dalībvalstis paraksta WIPO nolīguma projektu.
Lūgumraksta iesniedzējs arī izsaka minējumu, ka Eiropas Savienība atsakās atbalstīt līgumu, 
kas ir juridiski saistošs.

Personām, kuras cieš no lasīšanas traucējumiem, ir jābūt piekļuvei pielāgota formāta 
grāmatām, un nav pieļaujams, ka šādā formātā pieejamo grāmatu piedāvājums ir tik 
ierobežots, kā šobrīd.

Komisija pievērš nopietnu uzmanību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām 
(UNCRPD), kurā noteiktas tiesības uz pieeju informācijai (21. pants) un atzītas personu ar 
invaliditāti tiesības uz līdzdalību kultūras dzīvē vienlīdzīgi ar citiem (30. pants) un kuru ir 
parakstījusi ES. Ar Pamattiesību hartu Savienība atzīst un ievēro personu ar invaliditāti 
tiesības uz atbilstošiem pasākumiem, kas nodrošina to līdzdalību sabiedrības dzīvē. Komisija 
pret pamattiesību veicināšanu un ievērošanu attiecas ļoti nopietni un sadarbībā ar dalībvalstīm 
turpina veicināt grāmatu pieejamību personām ar redzes traucējumiem.
Komisija 2011. gada maijā apņēmās iekļaut pamattiesības Komisijas ietekmes novērtējumos, 
tostarp tiesības, kas aizsargātas ar UNCPRD vai Pamattiesību hartu, piemēram, personu ar 
invaliditāti tiesības1. Komisija tās 2010. gada novembra Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā 
apņēmās uzlabot piekļuvi brīvā laika un kultūras precēm un pakalpojumiem, jo īpaši sekmējot 
ar autortiesībām aizsargātu darbu sūtīšanu pāri robežām pieejamā formātā un veicinot atļautu 
izņēmumu izmantošanu. 2010. gada septembrī Komisija arī pārraudzīja Saprašanās 
memoranda par personu ar disleksiju vai redzes traucējumiem piekļuvi darbiem parakstīšanu. 
Šajā memorandā ir noteikti tādas sistēmas pamatprincipi, kas atvieglotu darbu pieejamā 
formātā, piemēram, Braila rakstā vai audiogrāmatas formātā, izplatīšanu ES.

WIPO notiekošo diskusiju mērķis ir noteikt, cik lielā mērā starptautiska pieeja šim 
jautājumam var palīdzēt uzlabot grāmatu pieejamību personām ar lasīšanas traucējumiem.

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis (ES) aktīvi piedalījās nesenajās WIPO diskusijās 
(2011. gada jūnijā un novembrī), kā rezultātā tika sagatavots kompromisa dokuments, kurā 
iezīmēts pamats turpmākām diskusijām nākotnē2. ES jo īpaši aktīvi līdzdarbojās pēdējās 
diskusijās 2011. gada novembrī. Tā jo īpaši uzstāja, ka ierosinātajam dokumentam, ir jāveido 
labs pamats diskusijām, taču ar to, pirmkārt, vajadzētu paredzēt pārdomātus uzlabojumus. ES 
gan mutiskā, gan rakstiskā formā skaidri norādīja uz vairākām problēmām, uz kurām ir būtiski 
reaģēt šajā dokumentā. Tā arī formulēja vairākus ierosinājumus šo problēmu atrisināšanai.
Tādējādi ES šajās debatēs ir konstruktīva loma, un tās mērķis ir pieņemt līdzsvarotu, efektīvu 
un noderīgu dokumentu.

                                               
1 SEC(2011) 567 galīgā redakcija.
2 WIPO dokuments SCCR/22/15 REV. 1, Proposal on an international instrument on limitations and exceptions 
f o r  persons with print disabilities (Priekšlikums starptautiskam instrumentam par ierobežojumiem un 
izņēmumiem personām ar drukas lasītnespēju); iesniegušas: Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, 
Brazīlija, Čīle, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, Ekvadora, Kolumbija, Krievijas Federācija, Meksika, 
Norvēģija, Paragvaja un Urugvaja.
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Secinājums

Pamatojoties uz pašreiz izstrādāto dokumenta variantu, Komisija mērķtiecīgi turpina savus 
centienus, lai pašreiz notiekošo konstruktīvo diskusiju rezultātā tiktu pieņemts dokuments, kas 
būtu ne tikai līdzsvarots un visiem pieņemams, bet arī pilnībā efektīvs attiecībā uz 
īstenojamiem mērķiem.

Vienlaikus Komisija plāno nekavējoties lūgt Padomi piešķirt tai sarunu pilnvaras, kas ļautu 
Komisijai ES vārdā vienoties par starptautisku līgumu, t. i., juridiski saistošu instrumentu1.
Taču Komisija jebkurā gadījumā ir apņēmusies turpināt aktīvi strādāt, lai varētu ātri piedāvāt 
konkrētus risinājumus problēmām, ar kurām šobrīd saskaras personas, kas cieš no lasīšanas 
traucējumiem.

                                               
1 Sk. atbildi uz mutisko jautājumu Nr. O-000006/2012, kurā komisārs Barnjē norāda uz savu nodomu ierosināt, 
lai Komisija lūdz ES dalībvalstis piešķirt pilnvarojumu.


