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A vakok hozzáférése a könyvekhez  

Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a Dan Pescod brit állampolgár 

által a Vakok Európai Szövetsége (EBU), illetve a Royal National Institute of Blind People 

(Vakok Királyi Nemzeti Intézete) nevében benyújtott 0924/2011. számú, a vakok 

könyvekhez és más nyomtatott termékekhez való hozzáféréséről szóló petícióról 

(2011/2894(RSP))  

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikkére, 

– tekintettel a Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége (EBU), 

illetve a Royal National Institute of Blind People (Vakok Királyi Nemzeti Intézete) 

nevében benyújtott 0924/2011. számú, a vakok könyvekhez és más nyomtatott 

termékekhez való hozzáféréséről szóló petícióval kapcsolatban a Tanácshoz és a 

Bizottsághoz 2012. január 13-án intézett kérdésekre (O-000005/2012 – B7-0029/2012 

and O-000006/2012 – B7-0030/2012), 

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 

bekezdésére, 

A. mivel az Európai Unióban élő vakok és gyengén látók igen korlátozott mértékben 

juthatnak csak hozzá könyvekhez és más nyomtatott termékekhez, mert a kiadványok 

95%-át nem teszik elérhetővé a Braille-íráshoz, a nagy betűmérethez vagy a 

hangoskönyvhöz hasonló, „hozzáférhető” formátumban; 

B. mivel világszinten jelenleg nincs nemzetközi jogi norma a nyomtatott szöveget olvasni 

képtelen emberek igényeire szabott formátumok határokon átnyúló kereskedelmére 

vonatkozó szerzői jogok tekintetében alkalmazható célzott kivételeket illetően; 

C. mivel a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) szerzői jogokkal foglalkozó 

bizottsága jelenleg fontolgatja egy olyan nemzetközi egyezmény létrehozásának 

lehetőségét, amely javítaná a vakok és gyengén látók hozzáférését a könyvekhez; 

D. mivel az Európai Unió következetesen ellenzi, hogy jogilag kötelező erejű szöveget 

fogadjanak el, és helyette a nem kötelező erejű ajánlásokat részesíti előnyben; 

E. mivel a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló, 2011. 

május 12-i állásfoglalásában1 az Európai Parlament arra szólítja fel az Uniót, hogy 

támogassa a kötelező erejű WIPO-szerződés elfogadását; 

F. mivel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, és 

különösen annak 21. és 30. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 

rendelkezik a fogyatékossággal élő személyekkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elvekről;  

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0240. 



1. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy támogassák a vakok és gyengén látók 

számára készült könyvekre és egyéb nyomtatott termékekre vonatkozó tulajdonjogokat 

szabályozó, kötelező erejű WIPO-szerződés elfogadását; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

 


