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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0964/2011, którą złożył Michael Kalmar (Austria) w imieniu 
Europejskiego Towarzystwa Dysleksji w sprawie dostępu do książek dla 
niewidomych, osób z dysleksją bądź z inną niepełnosprawnością

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się temu, że obywatele UE, którzy są niewidomi, mają 
dysleksję bądź inny rodzaj niepełnosprawności, nie mogą korzystać z 95% publikowanych 
książek, ponieważ nie są one dostępne w odpowiednich formatach, takich jak alfabet 
Braille'a, druk dużą czcionką, czytnik DAISY czy audio.

W czerwcu 2011 r. komisja ds. praw autorskich Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej (WIPO SCCR22) poczyniła kroki na rzecz przepisów o poprawie dostępu dla 
osób z deficytami w zakresie czytania, sporządzając dokument, który mógłby stanowić 
podstawę traktatu ustanawiającego wyjątki od praw autorskich. Jednak negocjatorzy 
z ramienia UE nie zgodzili się, by nadawać temu tekstowi charakter wiążącego prawnie 
traktatu. Składający petycję twierdzi, że sprzeciwiając się takiemu traktatowi Komisja 
Europejska i państwa członkowskie nie uznają i nie szanują prawa osób niepełnosprawnych 
do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną 
i zawodową oraz udział w życiu społeczności, co określono w art. 26 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.
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Składający petycję powołuje się na rozmowy prowadzone obecnie na szczeblu Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), dotyczące praw autorskich oraz osób 
z zaburzeniami odczytu druku.
W przedmiotowej petycji, złożonej w imieniu organizacji reprezentującej osoby z dysleksją, 
uwzględniono wiele kwestii poruszonych w petycji Europejskiej Unii Niewidomych (petycja 
924/2011). Składający petycję powiadamia o stanowisku Parlamentu Europejskiego, który 
chciałby, aby Komisja i państwa członkowskie podpisały projekt porozumienia WIPO.
Składający petycję twierdzi też, że Unia Europejska odmawia poparcia prawnie wiążącego 
traktatu.

Osoby cierpiące na zaburzenia odczytu druku powinny móc korzystać z dostępu do książek 
w odpowiednich formatach i niedopuszczalne jest, by dostępna oferta książek w tych 
formatach była tak ograniczona, jak dzieje się to obecnie.

Komisja przypomina o Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych, której UE jest 
stroną i w której określono prawo do dostępu do informacji (art. 21) oraz uznano prawo osób 
niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym 
(art. 30). Na mocy karty praw podstawowych Unia uznaje i szanuje prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze środków zapewniających im uczestnictwo w życiu 
społecznym. Komisja bardzo poważnie traktuje promowanie i poszanowanie praw 
podstawowych i we współpracy z państwami członkowskimi nadal wspiera dostęp do książek 
dla osób niedowidzących. W maju 2011 r. Komisja zadecydowała o uwzględnianiu praw 
podstawowych w przygotowywanych przez siebie ocenach skutków, w tym także praw 
chronionych na mocy Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych lub karty praw 
podstawowych, takich jak prawa osób niepełnosprawnych1 W przedstawionej w listopadzie 
2010 r. europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności Komisja podjęła się poprawy 
dostępności dóbr i usług z zakresu rekreacji i kultury, w szczególności poprzez wspieranie 
transgranicznego przesyłania utworów chronionych prawem autorskim w dostępnych 
formatach oraz promowanie stosowania dopuszczalnych wyjątków. We wrześniu 2010 r.
Komisja nadzorowała też zawarcie protokołu ustaleń dotyczącego dostępu do prac dla 
czytelników dyslektycznych lub niedowidzących, w którym określa się projekt systemu, 
dzięki któremu prace w dostępnych formatach, takich jak alfabet Braille’a czy audiobooki, 
mogą być dużo łatwiej dystrybuowane w UE.

Rozmowy prowadzone w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej mają na 
celu określenie, w jakim stopniu międzynarodowe podejście do tej sprawy może przyczynić 
się do poprawy dostępu do książek dla osób z zaburzeniami odczytu druku.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie aktywnie uczestniczyły w niedawnych 
rozmowach (czerwiec i listopad 2011 r.) w ramach WIPO, które umożliwiły opracowanie 
tekstu kompromisowego, stanowiącego podstawę do dalszej pogłębionej debaty2. UE 
uczestniczyła szczególnie aktywnie w ostatnich dyskusjach w listopadzie 2011 r. Wyraziła w 

                                               
1 SEC(2011) 567 final.
2 Dokument Światowej Organizacji Własności Intelektualnej SCCR/22/15 REV. 1, projekt dotyczący 
międzynarodowego instrumentu w sprawie ograniczeń i wyjątków na rzecz osób z zaburzeniami odczytu druku, 
przedstawiony przez Argentynę, Australię, Brazylię, Chile, Ekwador, Federację Rosyjską, Kolumbię, Meksyk, 
Norwegię, Paragwaj, Stany Zjednoczone, Unię Europejską i jej państwa członkowskie i Urugwaj.
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szczególności opinię, zgodnie z którą do proponowanego tekstu, stanowiącego dobrą 
podstawę do debaty, należy przede wszystkim wprowadzić poważne poprawki. UE wyraźnie 
określiła ustnie i na piśmie szereg problemów, których rozwiązanie powinno zostać 
koniecznie uwzględnione w przedmiotowym tekście. Sformułowała też szereg propozycji 
umożliwiających rozwiązanie tych problemów. UE odgrywała zatem konstruktywną rolę 
w debatach, zmierzając do opracowania tekstu wyważonego, skutecznego i użytecznego.

Wniosek

Wykorzystując dokument będący obecnie podstawą debaty Komisja z determinacją 
kontynuuje wysiłki na rzecz zapewnienia tego, by trwające konstruktywne rozmowy 
doprowadziły do opracowania tekstu nie tylko wyważonego i akceptowalnego dla wszystkich, 
lecz także umożliwiającego w pełni skuteczne osiągnięcie wyznaczonych celów.
Jednocześnie Komisja planuje szybkie zwrócenie się do Rady o udzielenie jej mandatu 
negocjacyjnego, uprawniającego do negocjowania w imieniu UE traktatu międzynarodowego, 
to jest instrumentu prawnie wiążącego1. W każdym przypadku Komisja jest zdecydowana 
w dalszym ciągu aktywnie działać na rzecz szybkiego zaproponowania osobom 
z zaburzeniami odczytu druku konkretnych rozwiązań napotykanych przez nie obecnie 
problemów.

                                               
1 Por. odpowiedź na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000006/2012, w której komisarz Michel Barnier 
powiadamia o swoim zamiarze zaproponowania Komisji wystąpienia o poparcie państw członkowskich UE.


