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Az EU aláírja a Marakeshi Szerződést! 
A következő lépés a ratifikáció?

A Szellemi lúlajdon Világszervezete 
(WIPO) irodájában az Európai Unió 
április 30-án hivatalosan is aláírja a 
WlPO-val kötött Marakeshi Szerző
dést. A Genfben tartandó aláírási cere
mónia fontos lépése a könyvéhség fel
számolásáért folytatott küzdelemnek, 
hisz a kiadásra kerülő könyvek mind
össze néhány százaléka érhető el olyan 
akadálymentes formátumokban, mint 
a hangzó anyagok vagy öregbetűs 
nyomtatás.

Az EU 2014. január 1. és június 30. 
között soros görög elnökségét dicséret 
illeti meg azokért a hatékony erőfeszí
téseiért, amelyekkel átnyomta és lehe
tővé tette azt, hogy valósággá váljon az 
aláírási ceremónia. Bár ez szimbolikus 
jelentőségű előrelépést jelent annak a 
megállapodásnak az ügyében, amelyért 
az Európai Vakok Szövetsége (EBU) is 
már igen régóta kampányol és küzd. Ez 
még nem jelenti a kampány végét. A

következő lépésben ahhoz, hogy a meg
állapodás életbe lépjen, azt legalább 20 
WIPO tagállamnak még jóvá kell 
hagynia. Annak érdekében, hogy a 
szerződés tényleg hasznos lehessen, a 
lehető legtöbb országnak ratifikálnia 
kell, hisz kizárólag a megállapodást el
fogadó országok szervezetei és intéz
ményei küldhetnek egymásnak határo
kon túlnyúlóan könyveket a megálla
podás értelmében.

Az EBU arra hívja fel az Unió és tag
államai figyelmét, hogy a szimbolikus 
aláírást minél gyorsabban váltsák 
tényleges tettekké, azaz minél előbb kö
vesse azt a hivatalos ratifikálás!

Az EBU elnöke, Wolfgang Anger-
mann szavaival:

"Ahhoz, hogy az élet minden terüle
tén döntéseket hozhassunk és választa
ni tudjunk, információkra van szüksé
günk. Az EBU arra sürgeti az összes
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uniós tagállamot, hogy minél előbb ra
tifikálják a Genfiben aláírásra került 
megállapodást. Nyomást fogunk gya
korolni a soron következő olasz elnök
ségre, hogy támogassanak bennünket 
abban, hogy minél több állam ratifikál
ja ezt az alapvető fontosságú megálla
podást. "

A megállapodás létrejöttéhez több 
éves, nem utolsósorban az Unión belül 
is folytatott igen aktív kampányolásra 
volt szükség. Az EBU örömmel veszi és 
büszke arra, hogy ennek az aláírási ce
remóniának részese lehet, ami jól szim
bolizálja az elért előrehaladást, de 
ugyanakkor nem téveszti szem elől azt 
a tényt, hogy még sok tennivaló van a 
"könyvéhség" végleges felszámolás ér
dekében.

A Marakeshi Szerződésről

A megállapodás középpontjában az 
a cikkely áll, amelyik lehetőséget bizto
sít a vakszervezetek és könyvtárak szá
mára arra, hogy a gyűjteményeikben 
meglévő művek akadálymentesített 
változatait megoszthassák a világ 
egyéb országaiban élő, azonos nyelvet 
beszélő közösségekkel. Erre jó  példa 
Spanyolország és Argentína, melyek a 
gyűjteményeiben szereplő több mint 
150.000 művet Latin-Amerika szerte

megoszthatják másokkal, amint az ille
tő országok kormányai ratifikálják a 
megállapodást és életbe léptetik annak 
rendelkezéseit. Röviden, a megállapo
dás biztosítja azt a fontos jogi keretet, 
amely lehetőséget nyújt a szerzői jogok  
alóli kivételek elfogadására olyan or
szágok esetében, amelyekben ezek még 
hiányoznak. A megállapodással létre
jön egy, az akadálymentes könyvek ha
tárokon túlnyúló cseréjére vonatkozó 
nemzetközi import/export szabályozás 
is.

Az EBU-ról

Az EBU (Európai Vakok Szövetsége) 
egy 1984-ben alapított nonprofit civil 
szervezet, a WBU (Vakok Világszövet
sége) hat regionális szervének egyike. 
Az EBU az európai vakok és gyengén- 
látók érdekeit védi és képviseli, jelenleg 
4 európai állam országos vakszerveze
teinek hálózataként működik.
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