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Blindes adgang til bøger  

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012 om andragende 0924/2011 af Dan 

Pescod, britisk statsborger, for "European Blind Union" (EBU) og "Royal National 

Institute of Blind People" (RNIB), om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter 

(2011/2894(RSP))  

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

 

- der henviser til forespørgslerne af 13. januar 2012 til Rådet og Kommissionen om 

andragende 0924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for "European Blind Union" 

(EBU) og "Royal National Institute of Blind People" (RNIB), om blindes adgang til bøger 

og andre trykte produkter (O-000005/2012 – B7-0029/2012 og O-000006/2012 – B7-

0030/2012), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2, 

 

A. der henviser til, at blinde og svagtseende personer i Den Europæiske Union har meget 

begrænset adgang til bøger og andre trykte produkter, fordi 95 % af alle offentliggjorte 

værker aldrig omformes til "tilgængelige formater" som blindskrift, stor skrift eller 

audioprodukter; 

 

B. der henviser til, at der på verdensplan i øjeblikket ikke findes nogen international 

retsnorm for en målrettet undtagelse fra copyright-bestemmelserne for 

grænseoverskridende udbredelse af formater, der er tilpasset de læsehandicappedes 

behov; 

 

C. der henviser til, at copyright-udvalget under Verdensorganisationen for Intellektuel 

Ejendomsret (WIPO) planlægger en international traktat for at forbedre blindes og andre 

synshandicappede personers adgang til bøger; 

 

D. der henviser til, at Den Europæiske Unions repræsentanter gentagne gange har afvist en 

retligt bindende tekst, og i stedet er gået ind for ikke-bindende anbefalinger; 

 

E. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 12. maj 2011 om "Frigørelse af 

de kulturelle og kreative industriers potentiale"1 opfordrede EU til at støtte en bindende 

WIPO-traktat; 

 

F. der henviser til, at FN's konvention om handicappedes rettigheder, navnlig dennes artikel 

21 og 30, og EU's charter om grundlæggende rettigheder fastsætter principperne for 

hindring af diskriminering af handicappede; 

 

1. opfordrer Rådet og Kommissionen til at støtte en bindende WIPO-traktat om copyright til 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0240. 



bøger og trykte produkter for blinde og svagtseende personer; 

 

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 


