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Visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre beskyttede frembringelser til 
gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap

Forslag til direktiv (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der henviser til protokol nr. 2 til 
traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet,

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der henviser til artikel 26 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og De 
Forenede Nationers konvention om 
rettigheder for personer med handicap 
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(UNCRPD),

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder fastlægger 
retten til information (artikel 11) og retten 
til uddannelse (artikel 14).

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Personer, der er blinde, svagsynede 
eller på anden måde læsehandicappede, 
står til stadighed over for adskillige 
forhindringer i forbindelse med adgang til 
bøger og andet trykt materiale, der er 
beskyttet af ophavsret og beslægtede 
rettigheder. Det er nødvendigt at 
iværksætte foranstaltninger med henblik 
på at øge mængden af disse værker i 
tilgængeligt format og forbedre deres 
udbredelse på det indre marked.

(3) Personer, der er blinde, svagsynede 
eller på anden måde læsehandicappede, 
står til stadighed over for adskillige 
forhindringer i forbindelse med adgang til 
bøger og andet trykt materiale, der er 
beskyttet af ophavsret og beslægtede 
rettigheder. I betragtning af de 
samfundsmæssige interesser i at sikre 
sådanne personer ret til adgang til 
information og retten til deltagelse i det 
kulturelle, økonomiske og sociale liv på 
lige fod med andre er det nødvendigt at 
træffe foranstaltninger for at øge 
tilgængeligheden af værker i tilgængeligt 
format og forbedre deres udbredelse på det 
indre marked på de betingelser, der er 
fastsat i dette direktiv, for at sikre adgang 
til viden og information.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(4) Marrakeshtraktaten om fremme af 
adgang til offentliggjorte værker for 
personer, der er blinde, svagsynede eller på 
anden måde læsehandicappede 
("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på 
Unionens vegne den 30. april 201423. 
Traktatens formål er at øge mængden af 
værker og andet beskyttet materiale i 
formater, der er tilgængelige for personer, 
der er blinde, svagsynede eller på anden 
måde læsehandicappede. 
Marrakeshtraktaten kræver, at de 
kontraherende parter fastsætter undtagelser 
for og indskrænkninger af 
rettighedsindehavernes ophavsret og 
beslægtede rettigheder i forbindelse med 
fremstilling og udbredelse af værker og 
visse andre materialer i tilgængeligt format 
samt grænseoverskridende udveksling af 
disse formater. Unionens indgåelse af 
Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at 
tilpasse EU-lovgivningen ved at fastsætte 
en obligatorisk undtagelse for de 
anvendelsesformer, værker og 
målgruppepersoner, som traktaten 
omfatter. Dette direktiv gennemfører de 
forpligtelser, som Unionen skal opfylde på 
harmoniseret vis i medfør af 
Marrakeshtraktaten med henblik på at 
sikre, at foranstaltningerne bliver anvendt 
konsekvent på hele det indre marked.

(4) Marrakeshtraktaten om fremme af 
adgang til offentliggjorte værker for 
personer, der er blinde, svagsynede eller på 
anden måde læsehandicappede 
("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på 
Unionens vegne den 30. april 201423 efter 
allerede at være blevet vedtaget i 2013 af 
Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret. Traktatens formål er at øge 
mængden af værker og andet beskyttet 
materiale i formater, der er tilgængelige for 
personer, der er blinde, svagsynede eller på 
anden måde læsehandicappede, og sikre 
grænseoverskridende udveksling heraf. 
Marrakeshtraktaten kræver, at de 
kontraherende parter fastsætter undtagelser 
for og indskrænkninger af 
rettighedsindehavernes ophavsret og 
beslægtede rettigheder i forbindelse med 
fremstilling og udbredelse af værker og 
visse andre materialer i tilgængeligt format 
samt grænseoverskridende udveksling af 
disse formater. Unionens indgåelse af 
Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at 
tilpasse EU-lovgivningen ved at fastsætte 
en obligatorisk og harmoniseret 
undtagelse for de anvendelsesformer, 
værker og målgruppepersoner, som 
traktaten omfatter. Dette direktiv 
gennemfører de forpligtelser, som Unionen 
skal opfylde på harmoniseret vis i medfør 
af Marrakeshtraktaten med henblik på at 
sikre, at foranstaltningerne bliver anvendt 
konsekvent på hele det indre marked.

_________________ _________________
23 Rådets afgørelse 2014/221/EU af 14. 
april 2014 om undertegnelse på Den 
Europæiske Unions vegne af 
Marrakeshtraktaten om fremme af adgang 
til offentliggjorte værker for personer, der 
er blinde, synshæmmede eller på anden 
måde læsehandicappede (EUT L 115 af 
17.4.2014, s. 1).

23 Rådets afgørelse 2014/221/EU af 14. 
april 2014 om undertegnelse på Den 
Europæiske Unions vegne af 
Marrakeshtraktaten om fremme af adgang 
til offentliggjorte værker for personer, der 
er blinde, synshæmmede eller på anden 
måde læsehandicappede (EUT L 115 af 
17.4.2014, s. 1).

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktiv er udformet til gavn 
for personer, der er blinde, eller som har et 
synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de 
kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer 
til synet hos en person uden handicap, eller 
som har et perceptions- eller læsehandicap, 
herunder dysleksi, der forhindrer dem i at 
læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige 
fod med personer uden handicap, eller som 
grundet et fysisk handicap er ude af stand 
til at holde eller håndtere en bog eller 
fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, 
der normalt muliggør læsning. Formålet 
med foranstaltningerne i dette direktiv er at 
øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, 
blade og andet skriftligt materiale, noder 
og andet trykt materiale, herunder i digitalt 
eller analogt lydformat, i formater, som vil 
gøre disse værker og materialer 
tilgængelige for disse personer i 
tilnærmelsesvis samme omfang som for 
personer uden handicap. Tilgængelige 
formater dækker punktskrift, stor skrift, 
tilpassede e-bøger, lydbøger og 
radioudsendelser.

(5) Dette direktiv er udformet til gavn 
for personer, der er blinde, eller som har et 
synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de 
kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer 
til synet hos en person uden handicap, eller 
som har et perceptions- eller læsehandicap, 
herunder dysleksi eller andre 
indlæringsvanskeligheder, der forhindrer 
dem i at læse trykte værker tilnærmelsesvis 
på lige fod med personer uden handicap, 
eller som grundet et fysisk handicap er ude 
af stand til at holde eller håndtere en bog 
eller fokusere eller bevæge øjnene i et 
omfang, der normalt muliggør læsning. 
Formålet med foranstaltningerne i dette 
direktiv er derfor at øge mængden af 
bøger, herunder e-bøger, tidsskrifter, 
aviser, blade og andet skriftligt materiale, 
noder og andet trykt materiale, herunder i 
digitalt eller analogt lydformat, online eller 
offline, i formater, som vil gøre disse 
værker og materialer tilgængelige for disse 
personer i tilnærmelsesvis samme omfang 
som for personer uden handicap. 
Tilgængelige formater dækker også 
punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, 
lydbøger og radioudsendelser.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Dette direktiv bør derfor fastsætte 
obligatoriske undtagelser for de 
rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af 
EU-lovgivningen, og som er relevante for 
de anvendelsesformer og værker, som 
Marrakeshtraktaten omfatter. Disse 
omfatter især retten til at reproducere, 
kommunikere med offentligheden, stille til 
rådighed og udlåne i henhold til direktiv 
2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 

(6) Dette direktiv bør derfor fastsætte 
obligatoriske undtagelser for de 
rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af 
EU-lovgivningen, og som er relevante for 
de anvendelsesformer og værker, som 
Marrakeshtraktaten omfatter. Disse 
omfatter især retten til at reproducere, 
kommunikere med offentligheden, stille til 
rådighed og udlåne i henhold til direktiv 
2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 
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2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder 
i direktiv 96/9/EF. Eftersom det 
anvendelsesområde for undtagelserne og 
indskrænkningerne, som 
Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter 
værker i lydformat såsom lydboger, er det 
nødvendigt, at disse undtagelser også 
gælder for beslægtede rettigheder.

2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder 
i direktiv 96/9/EF. Eftersom det 
anvendelsesområde for undtagelserne og 
indskrænkningerne, som 
Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter 
værker i lydformat såsom lydboger, er det 
nødvendigt, at disse undtagelser også 
gælder for beslægtede rettigheder. 
Udøvelsen af de undtagelser, der er fastsat 
i dette direktiv, berører ikke andre 
undtagelser for personer med handicap, 
der fastsættes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den obligatoriske undtagelse bør 
ligeledes indskrænke retten til at 
reproducere med henblik på at tillade 
enhver handling, der er nødvendig for at 
ændre, konvertere eller tilpasse et værk 
eller andet materiale på en sådan måde, at 
der kan frembringes et tilgængeligt format. 
Dette indebærer, at der skabes de 
nødvendige muligheder for at navigere i de 
oplysninger, som det tilgængelige 
materiale indeholder.

(8) Det er desuden nødvendigt, at den 
obligatoriske undtagelse indskrænker 
retten til at reproducere med henblik på at 
tillade enhver handling, der er nødvendig 
for at ændre, konvertere eller tilpasse et 
værk eller andet materiale på en sådan 
måde, at der kan frembringes et 
tilgængeligt format. Dette indebærer, at der 
skabes de nødvendige muligheder for at 
navigere i de oplysninger, som det 
tilgængelige materiale indeholder, og at de 
nødvendige foranstaltninger træffes for at 
tilpasse eksisterende publikationer, der 
allerede er tilgængelige for visse 
kategorier af målgruppepersoner, til 
behovene hos andre målgruppepersoner, 
som skal bruge alternative formater for at 
kunne få rimelig adgang til værkerne. 
Udlån af værker til målgruppepersoner 
bør være tilladt.

Begrundelse

Målet med dette ændringsforslag er at præcisere, hvad der ligger i en "handling, der er 
nødvendig", som tillades i kraft af undtagelsen i artikel 3. Et filformat kan være tilgængeligt 
for visse kategorier af handicappede personer (f.eks. svagsynede), men ikke for andre (f.eks. 
ordblinde). I disse tilfælde er der imidlertid ikke behov for at ændre filformatet for en blind 
eller svagsynet målgruppeperson. Det er derimod nødvendigt at foretage en ændring for at 
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gøre værket tilgængeligt for en ordblind. Der bør desuden åbnes mulighed for udlån.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Undtagelsen bør gøre det muligt for 
bemyndigede enheder i Unionen at 
fremstille og udbrede tilgængelige formater 
af værker og eller andet materiale, der er 
omfattet af dette direktiv både online og 
offline.

(9) Undtagelsen bør gøre det muligt for 
bemyndigede enheder i Unionen at 
fremstille og udbrede tilgængelige formater 
af værker og eller andet materiale, der er 
omfattet af dette direktiv både online og 
offline, i overensstemmelse med relevant 
gældende EU-ret. Direktivet fastsætter 
ikke nogen forpligtelse for bemyndigede 
enheder til at fremstille og udbrede 
kopier. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Når markedet ikke er i stand til at 
sikre tilgængeligheden, er 
rettighedshavernes rolle med hensyn til at 
gøre deres værker tilgængelige for 
svagsynede og andre læsehandicappede 
lige så vigtig som de undtagelser, der er 
fastsat i dette direktiv, når det drejer sig 
om at forbedre tilgængeligheden af 
tekstbaserede værker.

Begrundelse

Den nye betragtning refererer til en betragtning i Marrakeshtraktaten. Det erindres, at det er 
lige vigtigt med både hensigtsmæssige begrænsninger og undtagelser, ligesom der lægges 
vægt på rettighedsindehavernes rolle med hensyn til at fremstille værker, der er tilgængelig 
for svagsynede, så "bogmanglen" kan afhjælpes for millioner af blinde og svagsynede.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
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Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) For at fremme udveksling mellem 
medlemsstaterne bør der oprettes en 
samlet og offentligt tilgængelig online-
database, der forvaltes [af Den 
Europæiske Unions Kontor for 
Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)], og 
som indeholder oplysninger om 
bemyndigede enheder og bibliografiske 
data om værker, der findes i tilgængelige 
formater, der produceres og stilles til 
rådighed af bemyndigede enheder. Denne 
database bør desuden rumme oplysninger 
om publikationer, der er tilgængelige "fra 
fødslen", dvs. produceret af udgivere i 
tilgængelige formater, ligesom den bør 
kunne indgå i et samspil med WIPO's 
ABC TIGAR-database (Trusted 
Intermediary Global Accessible 
Resources).

Begrundelse

Den nye betragtning opfordrer Kommissionen til at lette udveksling af oplysninger ved at 
oprette en samlet database over eksemplarer i tilgængelige formater, herunder bøger, som 
udgivere producerer direkte i tilgængelige formater. Dette nye initiativ bør baseres på og 
fortsat kunne indgå i et samspil med den nuværende verdensomspændende database, der er 
etableret af Accessible Book Consortium under WIPO.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med undtagelsens særlige art og 
målrettede anvendelsesområde samt 
behovet for målgruppens retssikkerhed for 
øje bør det ikke være muligt for 
medlemsstaterne at pålægge yderligere 
krav til anvendelse af undtagelsen, såsom 
kompensationsordninger eller forudgående 
verificering af hvorvidt de tilgængelige 
formater stilles kommercielt til rådighed.

(11) Med undtagelsens særlige art og 
målrettede anvendelsesområde samt 
behovet for målgruppens retssikkerhed for 
øje bør det ikke være muligt for 
medlemsstaterne at pålægge yderligere 
krav til anvendelse af undtagelsen, såsom 
kompensationsordninger eller forudgående 
verificering af hvorvidt de tilgængelige 
formater stilles kommercielt til rådighed. 
Sådanne yderligere krav ville risikere at 
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være i strid med formålet med de 
undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, 
og med målet om at lette 
grænseoverskridende udveksling af 
særlige formater på det indre marked.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Enhver behandling af personlige 
oplysninger i medfør af dette direktiv bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
herunder retten til respekt for privatliv og 
familieliv og retten til beskyttelse af 
personlige oplysninger i medfør af artikel 7 
og 8 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og skal være i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, 
der regulerer den behandling af personlige 
oplysninger, som gennemføres af de 
bemyndigede enheder inden for rammerne 
af dette direktiv og under overvågning af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, navnlig de offentlige 
uafhængige myndigheder, som 
medlemsstaterne har udpeget.

(12) Enhver behandling af personlige 
oplysninger i medfør af dette direktiv bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
herunder retten til respekt for privatliv og 
familieliv og retten til beskyttelse af 
personlige oplysninger i medfør af artikel 7 
og 8 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og skal være i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a 
og 2002/58/EF1b og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/6791c, 
der regulerer den behandling af personlige 
oplysninger, som gennemføres af de 
bemyndigede enheder inden for rammerne 
af dette direktiv og under overvågning af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, navnlig de offentlige 
uafhængige myndigheder, som 
medlemsstaterne har udpeget.

_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktiv om databeskyttelse inden for 



PE605.547/ 9

DA

elektronisk kommunikation) (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).
1c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) FN’s konvention om rettigheder for 
personer med handicap (UNCRPD), som 
EU er part i, garanterer personer med 
handicap retten til information og retten til 
at deltage I det kulturelle, økonomiske og 
sociale liv på lige fod med andre. 
Konventionen kræver, at parterne i 
overensstemmelse med international 
lovgivning skal træffe alle egnede 
foranstaltninger for at sikre, at lovgivning 
til beskyttelse af den intellektuelle 
ejendomsret ikke udgør en urimelig eller 
diskriminerende barriere for adgangen til 
kulturstof for personer med handicap.

(13) FN’s konvention om rettigheder for 
personer med handicap (UNCRPD), som 
Unionen er part i, og som er bindende for 
Unionens medlemsstater, garanterer 
personer med handicap retten til 
information og retten til at deltage I det 
kulturelle, økonomiske og sociale liv på 
lige fod med andre. Konventionen kræver, 
at parterne i overensstemmelse med 
international lovgivning skal træffe alle 
egnede foranstaltninger for at sikre, at 
lovgivning til beskyttelse af den 
intellektuelle ejendomsret ikke udgør en 
urimelig eller diskriminerende barriere for 
adgangen til kulturstof for personer med 
handicap.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det fremgår af Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, at "Unionen anerkender og 
respekterer retten for mennesker med 

(14) Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder forbyder 
enhver form for forskelsbehandling, 
herunder på grund af handicap, og 
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handicap til at nyde godt af 
foranstaltninger, der skal sikre deres 
autonomi, deres sociale og 
erhvervsmæssige integration og deres 
deltagelse i samfundslivet."

fastslår, at Unionen anerkender og 
respekterer retten for mennesker med 
handicap til at nyde godt af 
foranstaltninger, der skal sikre deres 
autonomi, deres sociale og 
erhvervsmæssige integration og deres 
deltagelse i samfundslivet.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Med vedtagelsen af dette direktiv 
sigter Unionen på at sikre, at 
målgruppepersonerne har adgang til bøger 
og andet trykt materiale i tilgængeligt 
format. I overensstemmelse hermed er 
dette direktiv et vigtigt første skridt hen 
mod at forbedre adgangen til værker for 
personer med handicap.

(15) Med vedtagelsen af dette direktiv 
sigter Unionen på at sikre, at 
målgruppepersonerne har adgang til bøger 
og andet trykt materiale i tilgængeligt 
format i hele det indre marked. I 
overensstemmelse hermed er dette direktiv 
et vigtigt første skridt hen mod at forbedre 
adgangen til værker for personer med 
handicap.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen vil overvåge 
virkningen af dette direktiv. Som en del af 
denne proces vil den vurdere situationen 
for så vidt angår mængden af værker og 
andet materiale i tilgængeligt format, der er 
til rådighed ud over hvad der er omfattet af 
dette direktiv samt mængden af værker og 
andet materiale i tilgængeligt format, der er 
til rådighed for personer med andre 
handicap. Kommissionen vil revidere 
situationen nøje. Hvis det er nødvendigt, 
vil det blive taget op til overvejelse, 
hvorvidt direktivets anvendelsesområde 
skal ændres.

(16) Kommissionen vil overvåge 
virkningen af dette direktiv. Som en del af 
denne proces vil den vurdere situationen 
for så vidt angår mængden af værker og 
andet materiale i tilgængeligt format, der er 
til rådighed ud over hvad der er omfattet af 
dette direktiv samt mængden af værker og 
andet materiale i tilgængeligt format, der er 
til rådighed for personer med andre 
handicap. Kommissionen vil revidere 
situationen nøje for at sikre fuld opnåelse 
af direktivets kulturelle og sociale mål. 
Hvis det er nødvendigt, vil det blive taget 
op til overvejelse, hvorvidt direktivets 
anvendelsesområde skal ændres, jf. den 



PE605.547/ 11

DA

rapport, der udarbejdes af Kommissionen 
i henhold til artikel 7 i dette direktiv efter 
gennemførelse af en 
gennemførlighedsundersøgelse 
vedrørende indførelse af andre lignende 
undtagelser for personer med andre 
former for handicap.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Dette direktiv overholder derfor de 
grundlæggende rettigheder og respekterer 
navnlig de principper, som bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender. 
Dette direktiv bør fortolkes og anvendes i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

(18) Dette direktiv respekterer derfor de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og De 
Forenede Nationers konvention om 
rettigheder for personer med handicap 
(UNCRPD) anerkender. Dette direktiv bør 
fortolkes og anvendes i overensstemmelse 
med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Medlemsstaterne bør gennemføre 
direktivet inden for seks måneder efter 
dets ikrafttrædelse for at sikre hurtig 
gennemførelse af de rettigheder for 
handicappede, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og UNCRPD.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tage hensyn til bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, og 
artikel 10 i Marrakeshtraktaten om gennemførelsen af selve traktaten.

Ændringsforslag 20
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter regler for 
anvendelse af visse typer værker og andet 
materiale uden rettighedsindehaverens 
tilladelse til gavn for personer, der er 
blinde, svagsynede eller på anden måde 
læsehandicappede.

Dette direktiv fastsætter regler for 
anvendelse af visse typer værker og andet 
materiale uden rettighedsindehaverens 
tilladelse til gavn for personer, der er 
blinde, svagsynede eller på anden måde 
læsehandicappede. Det har til formål at 
sikre deres ret til at deltage i det 
kulturelle, økonomiske og sociale liv på 
lige fod med andre.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "værk og andet materiale": et værk i 
form af en bog, avis, et tidsskrift, blad eller 
andet skriftligt materiale, herunder noder, 
samt tilhørende illustrationer på ethvert 
medie, herunder lyd i form af f.eks. 
lydbøger, som er beskyttet af ophavsret og 
beslægtede rettigheder, og som 
offentliggøres eller stilles til rådighed på 
anden lovlig vis

1) "værk og andet materiale": et værk i 
form af en bog, avis, et tidsskrift, blad eller 
andet skriftligt materiale, herunder noder, 
samt tilhørende illustrationer på ethvert 
medie, herunder lyd i form af f.eks. 
lydbøger og i digitale formater som e-
bøger, som er beskyttet af ophavsret og 
beslægtede rettigheder, og som 
offentliggøres eller stilles til rådighed på 
anden lovlig vis

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "målgruppeperson": 2) "målgruppeperson": uanset 
eventuelle andre handicap en af følgende 
personer:
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en person, der har et 
perceptionshandicap, herunder dysleksi, og 
som derfor er ude af stand til at læse trykte 
værker i tilnærmelsesvis samme grad som 
en person uden handicap, eller 

c) en person, der har et 
perceptionshandicap, herunder dysleksi 
eller andre indlæringsvanskeligheder, og 
som derfor er ude af stand til at læse trykte 
værker i tilnærmelsesvis samme grad som 
en person uden handicap, eller

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "tilgængeligt format": et værk eller 
andet materiale, der præsenteres på en 
alternativ måde eller i en form, der giver en 
målgruppeperson adgang til værket eller 
materialet, således at personen får ligeså let 
og behagelig adgang som en person uden 
synshandicap eller andre af de i stk. 2 
nævnte handicap

3) "tilgængeligt format": et værk eller 
andet materiale, der præsenteres på en 
alternativ måde eller i en form, der giver en 
målgruppeperson adgang til værket eller 
materialet, således at personen får ligeså let 
og behagelig adgang som en person uden 
de i stk. 2 nævnte handicap eller andre 
vanskeligheder

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "bemyndiget enhed": en organisation, 
der forestår uddannelse, undervisning af 
lærere, tilpasset læsning eller adgang til 
information for målgruppepersoner på 
ikke-kommerciel basis som sin vigtigste 
aktivitet eller en af sine vigtigste 
aktiviteter.

4) "bemyndiget enhed": en organisation, 
der er godkendt eller anerkendt af den 
medlemsstat, hvor den er etableret, og 
som forestår uddannelse, undervisning af 
lærere, tilpasset læsning eller adgang til 
information for målgruppepersoner på 
ikke-kommerciel basis som sin vigtigste 
aktivitet eller en af sine vigtigste 
aktiviteter.
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en målgruppeperson, eller en person, 
der handler på dennes vegne kan fremstille 
et værk eller andet materiale i tilgængeligt 
format, der udelukkende kan anvendes af 
målgruppepersonen 

a) en målgruppeperson, eller en person, 
der handler lovligt på dennes vegne, kan 
fremstille et værk eller andet materiale i 
tilgængeligt format, der udelukkende kan 
anvendes af målgruppepersonen og

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 5, stk. 5, samt første, tredje 
og femte afsnit i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
2001/29/EF skal gælde for undtagelsen 
som omhandlet i denne artikels stk. 1.

3. Artikel 5, stk. 5, i direktiv 
2001/29/EF finder anvendelse på den 
undtagelse, der er fastsat i stk. 1 i denne 
artikel.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
undtagelser, der er fastsat i stk. 1, ikke 
kan ophæves ved en kontrakt. Med 
hensyn til forholdet mellem undtagelsen i 
denne artikels stk. 1 og tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger finder første, 
tredje og femte afsnit i artikel 6, stk. 4, i 
direktiv 2001/29/EF anvendelse. 
Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
klagemekanismer, der kan håndtere 
tvister vedrørende anvendelsen af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
denne artikel.
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Begrundelse

Det foreslåede direktiv nævner ikke de klagemekanismer, som medlemsstaterne bør indføre 
for de tilfælde, hvor målgruppepersoner nægtes de tilladte former for anvendelse. Sådanne 
mekanismer er fastsat i artikel 13, stk. 2, i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593).

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling af personlige oplysninger 
inden for rammerne af dette direktiv skal 
ske i overensstemmelse med direktiv 
95/46/EF.

Behandling af personlige oplysninger 
inden for rammerne af dette direktiv skal 
ske i overensstemmelse med direktiv 
95/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF1a og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6791b.

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation) (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] 
fremlægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om adgang på det indre marked til 
værker og andet materiale i tilgængeligt 
format, ud over hvad der er defineret i 
artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne 
samt til værker og andet materiale for 
personer med handicap ud over hvad der 
henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten 
skal indeholde en vurdering af, hvorvidt 
det bør overvejes at ændre dette direktivs 
anvendelsesområde.

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] 
fremlægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om adgang på det indre marked til 
værker og andet materiale i tilgængeligt 
format, ud over hvad der er defineret i 
artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne 
samt til værker og andet materiale for 
personer med handicap ud over hvad der 
henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten 
skal indeholde en vurdering af — under 
hensyntagen til den teknologiske 
udvikling og især de teknologier, der er til 
rådighed til at hjælpe personer med 
handicap, og tilgængeligheden af disse 
teknologier — hvorvidt det bør overvejes 
at udvide dette direktivs 
anvendelsesområde, således at 
undtagelsen og den dermed forbundne 
fremstilling af eksemplarer i tilgængeligt 
format, som dette direktiv giver mulighed 
for, kan komme andre kategorier af 
personer med handicap til gavn.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem år efter gennemførelsesdatoen] 
evaluerer Kommissionen dette direktiv og 
fremlægger de vigtigste resultater for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 
ændring af dette direktiv.

Senest [fem år efter gennemførelsesdatoen] 
evaluerer Kommissionen dette direktiv og 
tager i denne forbindelse højde for den 
teknologiske udvikling med hensyn til 
tilgængelighed og fremlægger de vigtigste 
resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 
ændring af dette direktiv. Kommissionens 
rapport skal tage hensyn til synspunkterne 
hos de relevante civilsamfundsaktører, 
ikkestatslige organisationer og 
arbejdsmarkedsparter, herunder 
organisationer for personer med handicap 
og organisationer for ældre medborgere.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love, regler og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest [12 måneder efter 
ikrafttrædelsen]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love, regler og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest [seks måneder efter 
ikrafttrædelsen]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Begrundelse

Tidsfristen på 6 måneder synes mere passende under hensyntagen til artikel 10 i 
Marrakeshtraktaten.


