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Dostop slepih do knjig  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2012 o peticiji št. 0924/2011 

vlagatelja Dana Pescoda (britanskega državljana) v imenu Evropske zveze 

slepih/Kraljevega državnega inštituta za slepe o dostopu slepih do knjig in drugega 

tiskanega gradiva (2011/2894(RSP))  

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji z dne 13. januarja 2012 o peticiji št. 0924/2011 

vlagatelja Dana Pescoda (britanskega državljana) v imenu Evropske zveze 

slepih/Kraljevega državnega inštituta za slepe o dostopu slepih do knjig in drugega 

tiskanega gradiva O-000005/2012 – B7-0029/2012 in O-000006/2012 – B7-0030/2012), 

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika, 

A. ker je v Evropski uniji dostop slepih in slabovidnih do knjig in drugega tiskanega gradiva 

močno omejen, saj 95 % vsega objavljenega gradiva nikoli ne pretvorijo v dostopne 

formate, na primer brajico, povečani tisk ali zvočne knjige; 

B. ker v svetovnem merilu ni mednarodnega standarda za namensko izjemo od avtorskih pravil 

za čezmejno distribucijo formatov, prilagojenih osebam z zmanjšano zmožnostjo branja; 

C. ker odbor za avtorske pravice pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino preučuje 

možnost mednarodnega sporazuma, s katerim bi izboljšali dostop slepih in slabovidnih do 

knjig; 

D. ker predstavniki Evropske unije dosledno nasprotujejo pravno zavezujočemu besedilu, 

podpirajo pa nezavezujoča priporočila; 

E. ker je v svoji resoluciji z dne 12. maja 2011 o izkoriščanju potenciala kulturnih in 

ustvarjalnih industrij1 pozval EU, naj podpre zavezujoč sporazum Svetovne organizacije za 

intelektualno lastnino; 

F. ker konvencija OZN o pravicah invalidov, zlasti njena člena 21 in 30, in evropska listina o 

temeljnih pravicah vzpostavljata načela v zvezi s prepovedjo diskriminacije invalidov; 

1. poziva Svet in Komisijo, naj omenjeni sporazum podpreta kot zavezujočega glede avtorskih 

pravic za knjige in tiskano gradivo za slepe in slabovidne; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0240. 


