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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0964/2011, ingediend door Michael Kalmar (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens de Europese Dyslexievereniging, over toegang tot 
boeken voor blinden, dyslectici of mensen met een andere handicap

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat voor EU-burgers die blind zijn, dyslectisch zijn of een 
andere handicap hebben 95% van de gedrukte boeken niet toegankelijk is omdat zij niet in een 
voor hen toegankelijke vorm zijn uitgebracht, zoals braille, grootgedrukt, DAISY-speler of in 
audio-uitgave.

In juni 2011 gaf de auteursrechtencommissie van de Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom (WIPO SCCR22) de aanzet tot een wet om de toegang tot boeken voor mensen met 
een leeshandicap te verbeteren, door een document op te stellen dat als basis zou kunnen 
dienen voor een verdrag waarbij uitzonderingen op het auteursrecht worden gegeven. De EU-
onderhandelaars hebben zich er echter tegen verzet dat de tekst als een juridisch bindend 
verdrag zou kunnen dienen. Door zich tegen een dergelijk verdrag op te stellen, zo beweert 
indiener, schieten de Europese Commissie en de lidstaten tekort wat betreft de erkenning en 
eerbiediging van het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun 
zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het 
gemeenschapsleven te bewerkstelligen, zoals gesteld in artikel 26 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012
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Indiener verwijst naar de besprekingen die momenteel worden gevoerd met de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom betreffende het auteursrecht en mensen met 
een leeshandicap.
In dit verzoekschrift, dat werd ingediend door een organisatie voor dyslectische personen, zijn 
een aantal elementen overgenomen uit het verzoekschrift van de Europese blindenvereniging 
(verzoekschrift 924/2011). Indiener verwijst naar het standpunt van het Europees Parlement, 
dat wil dat de Commissie en de lidstaten de ontwerpovereenkomst van de WIPO 
ondertekenen. Indiener draagt eveneens aan dat de Europese Unie weigert om haar steun te 
hechten aan een juridisch bindend verdrag.

Personen met een leeshandicap moeten toegang krijgen tot boeken in aangepast formaat, en 
het huidige, uiterst beperkte aanbod van zulke boeken is onaanvaardbaar.

De Commissie houdt rekening met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap, waarin het recht van toegang tot informatie (artikel 21) is 
vastgelegd en het recht van personen met een handicap om op gelijke voet met anderen deel te 
nemen aan het culturele leven (artikel 30) erkend wordt en waarbij de EU verdragsluitende 
partij is. Volgens het Handvest van de grondrechten erkent en eerbiedigt de Unie het recht van 
personen met een handicap op maatregelen die beogen hun deelname aan het 
gemeenschapsleven te bewerkstelligen. De Commissie neemt de bevordering en de 
eerbiediging van de grondrechten zeer ernstig en blijft toegang tot boeken voor slechtzienden 
aanmoedigen in samenwerking met de lidstaten. In mei 2011 heeft de Commissie zich ertoe 
verbonden in haar effectbeoordelingen rekening te houden met de grondrechten, met inbegrip 
van de rechten die beschermd worden door het Verdrag van de rechten van personen met een 
handicap van de Verenigde Naties of het Handvest, zoals de rechten van gehandicapten.1 In 
haar Europese strategie ten behoeve van personen met een handicap van november 2010 heeft 
de Commissie zich ertoe verbonden de toegankelijkheid van goederen en diensten op het vlak 
van vrije tijd en cultuur te verbeteren, in het bijzonder door de grensoverschrijdende 
overdracht van auteursrechtelijk beschermde werken in een toegankelijk formaat te 
bevorderen, evenals het gebruik van de mogelijkheden voor vrijstellingen. In september 2010 
leidde de Commissie eveneens de conclusie van een memorandum van overeenstemming over 
toegang tot werken voor dyslectische of slechtziende lezers, dat een systeem voorstelt voor 
een gemakkelijkere verdeling van werken in toegankelijke formaten, zoals braille- of 
audioboeken in de EU.

De besprekingen binnen de WIPO hebben tot doel om te bepalen in welke mate een 
internationale aanpak van deze kwestie kan bijdragen tot een betere toegang tot boeken voor 
mensen met een leeshandicap.

De Europese Unie en haar lidstaten hebben actief deelgenomen aan het recente debat (in juni 
en november 2011) in de WIPO, dat geleid heeft tot een compromistekst waarin de basis 
wordt gelegd voor een uitvoeriger debat in de toekomst2. De EU heeft bijzonder actief 
                                               
1 SEC(2011)567 definitief.
2 WIPO-document SCCR/22/15 REV. 1, Voorstel voor een internationaal instrument inzake beperkingen en 
uitzonderingen voor personen met een leeshandicap, voorgesteld door Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, 
Colombia, Ecuador, de Europese Unie en haar lidstaten, Mexico, Noorwegen, Paraguay, de Russische Federatie, 
Uruguay en de Verenigde Staten van Amerika.
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deelgenomen aan de recentste debatten in november 2011. Daar heeft zij in het bijzonder 
verklaard dat de voorgestelde tekst, hoewel hij een goede basis vormt voor het debat, zeker 
voor verbetering vatbaar was. De EU gaf zowel mondeling als schriftelijk duidelijk aan voor 
welke problemen er in de tekst absoluut een oplossing geformuleerd moet worden. Zij heeft 
eveneens een aantal voorstellen gedaan om die problemen op te lossen. De EU speelt dus een 
constructieve rol in de debatten en probeert om een evenwichtige, doeltreffende en nuttige 
tekst uit te werken.

Conclusie

Op basis van de tekst die momenteel besproken wordt, blijft de Commissie vastberaden 
voortwerken om ervoor te zorgen dat het constructieve debat dat momenteel gevoerd wordt, 
zal leiden tot een tekst die niet alleen evenwichtig en voor iedereen aanvaardbaar is, maar die 
ook effectief de beoogde doelstellingen dient.

Tegelijkertijd is de Commissie voornemens om de Raad snel om een onderhandelingsmandaat 
te vragen dat haar in staat zou stellen om namens de EU over een internationaal verdrag te 
onderhandelen, dat een juridisch bindend instrument zou zijn1. De Commissie is in ieder geval 
vastberaden om zich actief te blijven inspannen om personen met een leeshandicap snel 
concrete oplossingen aan te reiken voor de problemen waarmee zij momenteel geconfronteerd 
worden.

                                               
1 Zie antwoord op mondelinge vraag O-000006/2012,  waarin commissaris Barnier aangeeft dat hij voornemens 
is de Commissie voor te stellen om de lidstaten van de EU om een mandaat te verzoeken.


