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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0964/2011, adresată de Michael Kalmar, de cetățenie austriacă, în 
numele Asociației Europene pentru Dislexici, privind accesul la cărți al 
nevăzătorilor, al persoanelor cu dislexie sau cu alte dizabilități

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că cetățenii UE care sunt nevăzători, care au dislexie sau alte 
dizabilități nu pot avea acces la 95 % din cărțile tipărite deoarece acestea nu există și într-un 
format accesibil, cum ar fi scrierea Braille, cu font mărit, cu cititor Daisy sau audio.

În iunie 2011, Comisia pentru drepturile de autor din cadrul Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale (OMPI SCCR22) a înaintat o propunere de lege pentru a îmbunătăți 
accesul persoanelor cu dizabilități de lectură prin elaborarea unui document care ar putea fi 
baza unui tratat, oferind derogări de la dreptul de autor. Cu toate acestea, negociatorii UE s-au 
opus ca textul să devină un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic. Petiționarul susține 
că, opunându-se unui astfel de tratat, Comisia Europeană și statele membre nu reușesc să 
recunoască și să respecte drepturile persoanelor cu dizabilități, să le asigure autonomia, 
integrarea socială și ocupațională, precum și participarea la viața comunității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul face referire la negocierile actuale în curs de desfășurare cu Organizația Mondială
a Proprietății Intelectuale privind drepturile de autor și persoanele care au dificultăți de citire.
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Această petiție, adresată în numele unei asociații pentru persoane dislexice, reia o serie de 
elemente abordate în petiția adresată de Uniunea Europeană a Nevăzătorilor (petiția 
nr. 924/2011). Petiționarul prezintă poziția Parlamentului European care dorește ca statele 
membre și Comisia să semneze proiectul de acord cu OMPI. De asemenea, petiționarul afirmă
că Uniunea Europeană refuză sprijinirea unui tratat constrângător din punct de vedere juridic. 

Persoanele care au dificultăți de citire trebuie să poată beneficia de acces la cărți într-un 
format adaptat și este de neacceptat ca oferta accesibilă în acest tip de format să fie atât de 
limitată ca în prezent.

Comisia este conștientă de Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap (), din care face parte și Uniunea Europeană și care precizează dreptul de a avea 
acces la informații (articolul 21) și recunoaște dreptul persoanelor cu handicap de a lua parte 
la viața culturală în condiții egale cu celelalte persoane (articolul 30). În temeiul Cartei 
drepturilor fundamentale, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a 
beneficia de măsuri care să le asigure acestora participarea la viața comunității. Comisia ia în 
serios promovarea și respectarea drepturilor fundamentale, și, în cooperare cu statele membre, 
continuă să promoveze accesul la cărți pentru persoane cu deficiențe de vedere. În luna mai 
2011, Comisia a decis să ia în considerare drepturile fundamentale în cadrul evaluărilor 
impactului realizate de Comisie, inclusiv drepturile protejate de UNCPRD sau de Cartă, ca de 
exemplu drepturile persoanelor cu handicap1. În Strategia sa pentru persoanele cu handicap 
din luna noiembrie 2010, Comisia a decis îmbunătățirea accesibilității la bunurile și serviciile 
de recreere și culturale, în special prin încurajarea transferului transfrontalier al lucrărilor 
protejate prin drepturi de autor în format accesibil și promovarea utilizării excepțiilor în limite 
admise. De asemenea, în luna septembrie 2010, Comisia a prezidat încheierea unui 
memorandum de înțelegere privind accesul la opere al persoanelor dislexice sau cu deficiențe 
de vedere, care conturează un sistem în care operele în format accesibil, ca de exemplu cărți 
scrise în Braille și cărți audio, să poată fi mai ușor partajate în cadrul UE. 

Discuțiile în curs de desfășurare din cadrul OMPI au ca scop determinarea măsurii în care o 
abordare internațională a acestei chestiuni poate contribui la îmbunătățirea accesului la cărți 
pentru persoanele cu dificultăți de citire.

Uniunea Europeană și statele membre (UE) au participat activ la negocierile recente (lunile 
iunie și noiembrie 2011) din cadrul OMPI, care au avut drept rezultat un text de compromis ce 
pune bazele pentru negocieri viitoare mai aprofundate2. 

UE a participat în mod deosebit de activ la cele mai recente discuții din luna noiembrie 2011.  
Uniunea a susținut, în special, ideea potrivit căreia textul propus, care constituie totodată o 
bună bază de discuții, trebuie înainte de toate să facă obiectul unor îmbunătățiri considerabile. 
UE a reamintit în mod clar, oral și în scris, o serie de probleme la care textul trebuie neapărat 
să răspundă. De asemenea, Uniunea a formulat o serie de propuneri care ar permite 

                                               
1 SEC(2011) 567 final.
2 Document OMPI SCCR/22/15 REV. 1, Propunere referitoare la un instrument internațional privind limitările și 
excepțiile pentru persoanele cu deficiențe de vedere, prezentat de Argentina, Australia, Brazilia, Chile, 
Columbia, Ecuador, Uniunea Europeană și statele sale membre, Mexic, Norvegia, Paraguay, Federația Rusă, 
Statele Unite ale Americii și Uruguay.
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soluționarea acestor probleme. Uniunea joacă așadar un rol constructiv în dezbateri, în 
vederea obținerii unui text echilibrat, eficace și util.

Concluzii

Pe baza textului care este negociat în prezent, Comisia continuă să facă eforturi hotărâte 
pentru ca negocierile constructive în desfășurare să permită obținerea unui text atât echilibrat, 
cât și acceptabil pentru toți, însă pe deplin eficace în ceea ce privește obiectivele urmărite.

În același timp, Comisia intenționează să solicite rapid Consiliului un mandat de negociere 
care să îi permită inițierea de negocieri în numele UE pentru un tratat internațional, și anume 
un instrument juridic constrângător1. În orice caz, Comisia este hotărâtă să se implice în 
continuare în mod activ pentru a oferi rapid persoanelor cu deficiențe de citire soluții concrete 
pentru problemele cu care acestea se confruntă în prezent.

                                               
1 Conform răspunsului la întrebarea cu solicitare de răspuns oral, dl comisar Barnier își anunță intenția de a 
propune Comisiei solicitarea unui mandat din partea statelor membre ale UE.


