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 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende 

udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er 

beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for 

personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede  

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0595), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0380/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 

Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for 

Andragender (A8-0102/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 
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Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

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 forordning 

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 

(UNCRPD), 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede, 

står fortsat over for mange vanskeligheder, 

når det gælder adgang til bøger og andet 

trykt materiale. Behovet for at øge den 

mængde af værker og andet beskyttet 

materiale i tilgængeligt format, der er til 

rådighed for disse personer, samt for at 

forbedre cirkulationen og udbredelsen af 

materialerne anerkendes på internationalt 

(1) Personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede, 

står fortsat over for mange vanskeligheder, 

når det gælder adgang til bøger og andet 

trykt materiale. Behovet for at sikre, at en 

langt større mængde af værker og andet 

beskyttet materiale i tilgængeligt format 

fuldt ud er til rådighed for disse personer, 

samt for markant at forbedre cirkulationen 

og udbredelsen af materialerne anerkendes 
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plan. 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 201412. 

Marrakeshtraktaten kræver, at de 

kontraherende parter fastsætter undtagelser 

for og indskrænkninger af 

rettighedsindehavernes eksklusive 

ophavsretlige og beslægtede rettigheder i 

forbindelse med fremstilling og udbredelse 

af værker og visse andre materialer i 

tilgængeligt format samt 

grænseoverskridende udveksling af disse 

formater. Marrakeshtraktatens 

målgruppepersoner er personer, der er 

blinde, svagsynede, eller som har et 

perceptions- eller læsehandicap, herunder 

dysleks, der forhindrer dem i at læse trykte 

værker i tilnærmelsesvis samme grad som 

personer uden handicap, eller som er ude af 

stand til at holde eller håndtere en bog eller 

fokusere, eller som grundet et fysisk 

handicap er ude af stand til at fokusere 

eller bevæge øjnene i et omfang, der 

normalt muliggør læsning. 

på internationalt plan. 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 201412  efter allerede at være 

blevet vedtaget af Verdensorganisationen 

for Intellektuel Ejendomsret i 2013. 

Marrakeshtraktaten kræver, at de 

kontraherende parter fastsætter undtagelser 

for og indskrænkninger af 

rettighedsindehavernes eksklusive 

ophavsretlige og beslægtede rettigheder i 

forbindelse med fremstilling og udbredelse 

af værker og visse andre materialer i 

tilgængeligt format samt 

grænseoverskridende udveksling af disse 

formater. Marrakeshtraktatens 

målgruppepersoner er personer, der er 

blinde, svagsynede, eller som har et 

perceptions- eller læsehandicap, herunder 

dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte 

værker i tilnærmelsesvis samme grad som 

personer uden handicap, eller som er ude af 

stand til at holde eller håndtere en bog eller 

fokusere, eller som grundet et fysisk 

handicap er ude af stand til at fokusere 

eller bevæge øjnene i et omfang, der 

normalt muliggør læsning. 

__________________ __________________ 

12 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). 

12 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   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(2) Direktiv […] bestræber sig på at 

gennemføre EU’s forpligtelser på 

harmoniseret vis i medfør af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at øge 

mængden af materialer i tilgængeligt 

format til gavn for målgruppepersonerne 

samt cirkulation af disse materialer på det 

indre marked. Direktivet kræver, at 

medlemsstaterne indfører en obligatorisk 

undtagelse for visse af 

rettighedsindehavernes rettigheder, som er 

harmoniseret ved hjælp af EU-

lovgivningen. Målene med denne 

forordning er at indføre forpligtelserne i 

medfør af Marrakeshtraktaten for så vidt 

angår eksport og import af tilgængelige 

formater til gavn for målgruppepersonerne 

mellem Unionen og de tredjelande, der er 

parter i Marrakeshtraktaten og at stille 

betingelser for denne eksport og import. 

Sådanne foranstaltninger kan kun 

iværksættes på EU-plan, eftersom 

udveksling af værker og andet materiale i 

tilgængeligt format berør de 

handelsrelaterede aspekter af den 

intellektuelle ejendomsret. En forordning 

er den eneste egnede retsakt. 

(2) Direktiv […] bestræber sig på at 

gennemføre EU’s forpligtelser på 

harmoniseret vis i medfør af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at øge 

mængden af materialer i tilgængeligt 

format til gavn for målgruppepersonerne i 

alle Unionens medlemsstater samt 

cirkulation af disse materialer på det indre 

marked. Direktivet kræver, at 

medlemsstaterne indfører en obligatorisk 

undtagelse for visse af 

rettighedsindehavernes rettigheder, som er 

harmoniseret ved hjælp af EU-

lovgivningen. Målene med denne 

forordning er at indføre forpligtelserne i 

medfør af Marrakeshtraktaten for så vidt 

angår eksport og import af tilgængelige 

formater til gavn for målgruppepersonerne 

mellem Unionen og de tredjelande, der er 

parter i Marrakeshtraktaten og at stille 

betingelser for denne eksport og import. 

Sådanne foranstaltninger kan kun 

iværksættes på EU-plan, eftersom 

udveksling af værker og andet materiale i 

tilgængeligt format berør de 

handelsrelaterede aspekter af den 

intellektuelle ejendomsret. Derfor er en 

forordning den eneste egnede retsakt. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forordningen skal sikre, at bøger, 

tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt 

materiale, herunder noder, og andet trykt 

materiale i tilgængeligt format, der er 

blevet fremstillet i en hvilken som helst 

medlemsstat i overensstemmelse med de 

nationale bestemmelser, som er vedtaget i 

medfør af direktiv […], kan eksporteres til 

tredjelande, der er parter i 

Marrakeshtraktaten. Tilgængelige formater 

dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-

bøger, lydbøger og radioudsendelser. 

(3) Forordningen skal sikre, at bøger, 

e-bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet 

skriftligt materiale, herunder noder, og 

andet trykt materiale i tilgængeligt format, 

der er blevet fremstillet i en hvilken som 

helst medlemsstat i overensstemmelse med 

de nationale bestemmelser, som er vedtaget 

i medfør af direktiv […], kan udbredes og 

eksporteres til tredjelande, der er parter i 

Marrakeshtraktaten. Tilgængelige formater 

dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-

bøger, lydbøger og radioudsendelser. 
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Tilgængelige formater til gavn for personer 

med læsehandicap eller bemyndigede 

enheder bør kun distribueres, 

kommunikeres eller stilles til rådighed af 

bemyndigede enheder, der er etableret i 

Unionen. 

Tilgængelige formater til gavn for 

personer, der er blinde, svagsynede eller 

på anden måde læsehandicappede, eller 

bemyndigede enheder bør kun distribueres, 

kommunikeres eller stilles til rådighed af 

bemyndigede enheder, der er etableret i 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Denne forordning bør ligeledes 

gøre det muligt for målgruppepersoner i 

EU og bemyndigede enheder, der er 

etableret i EU, at importere og få adgang til 

tilgængelige formater, der er fremstillet i 

overensstemmelse med gennemførelsen af 

Marrakeshtraktaten, fra et tredjeland til 

gavn for personer med læsehandicap. Det 

bør være muligt for disse tilgængelige 

formater at cirkulere på det indre marked 

på de samme betingelser som de 

tilgængelige formater, der fremstilles i 

Unionen i overensstemmelse med direktiv 

[…]. 

(4) Denne forordning bør ligeledes 

gøre det muligt for målgruppepersoner i 

EU og bemyndigede enheder, der er 

etableret i EU, at importere og få adgang til 

tilgængelige formater, der er fremstillet i 

overensstemmelse med gennemførelsen af 

Marrakeshtraktaten, fra et tredjeland til 

gavn for personer, der er blinde, 

svagsynede eller på anden måde har et 
læsehandicap. Det bør være muligt for 

disse tilgængelige formater at cirkulere på 

det indre marked på de samme betingelser 

som de tilgængelige formater, der 

fremstilles i Unionen i overensstemmelse 

med direktiv […]. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Denne forordning bør sikre, at de 

kontraherende parter i overensstemmelse 

med artikel 9 i Marrakeshtraktaten 

tilvejebringer finansielle og menneskelige 

ressourcer til at lette det internationale 

samarbejde mellem de bemyndigede 

enheder, en passende mængde materialer 

i tilgængeligt format og 

grænseoverskridende udveksling af 
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sådanne materialer. 

 

Ændringsforslag   8 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) For at fremme eksport af 

tilgængelige formater og umiddelbart 

tilgængelige publikationer, dvs. 

publikationer, der er fremstillet af 

rettighedshavere i tilgængelige formater, 

bør der oprettes en enkelt onlinedatabase i 

Unionen. Databasen bør være offentligt 

tilgængelig fra tredjelande, som er parter i 

Marrakeshtraktaten. For at fremme 

import af de samme publikationer er det 

vigtigt, at den pågældende database er 

interoperabel med ABC TIGAR (Trusted 

Intermediary Global Accessible 

Resources) Database, der er etableret i 

WIPO-regi. 

Begrundelse 

Den nye betragtning indeholder en opfordring til Kommissionen om at lette udvekslingen af 

oplysninger ved at give tredjelande, der er parter i Marrakeshtraktaten, adgang til den 

database, der er omhandlet i direktiv [...]. 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   9 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) De bemyndigede enheder, der 

beskæftiger sig med at distribuere 

tilgængelige formater og stille dem til 

rådighed bør opfylde visse forpligtelser 

med henblik på at øge mængden af 

tilgængelige formater og forhindre ulovlig 

udbredelse af værker og andet materiale. 

(5) Medlemsstaterne bør fremme 

vedtagelsen af retningslinjer om bedste 

praksis mellem repræsentative grupper af 

de bemyndigede enheder, der beskæftiger 

sig med at fremstille og distribuere 

tilgængelige formater og stille dem til 

rådighed, og brugere og rettighedshavere 
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med henblik på at øge mængden af 

tilgængelige formater og forhindre ulovlig 

udbredelse af værker og andet materiale. 

Der bør udarbejdes offentlige 

retningslinjer eller bedste praksis med 

hensyn til levering af tilgængelige 

formater til målgruppepersoner i henhold 

til Marrakeshtraktaten i samråd med 

repræsentative grupper af bemyndigede 

enheder, som f.eks. 

bibliotekssammenslutninger og 

bibliotekskonsortier, sammen med andre 

bemyndigede enheder, der producerer 

tilgængelige formater, og med brugere, 

civilsamfundsaktører og rettighedshavere. 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Enhver behandling af personlige 

oplysninger i medfør af denne forordning 

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 Rådets13 direktiv 

95/46/EF, der regulerer den behandling af 

personlige oplysninger, som kan 

gennemføres af de bemyndigede enheder 

inden for rammerne af denne forordning og 

under overvågning af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder, navnlig de 

offentlige uafhængige myndigheder, som 

medlemsstaterne har udpeget. 

(6) Enhver behandling af personlige 

oplysninger i medfør af denne forordning 

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/EF13 

og  2002/58/EF13a og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/67913b, der regulerer den behandling 

af personlige oplysninger, som 

gennemføres af de bemyndigede enheder 

inden for rammerne af denne forordning og 

under overvågning af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder, navnlig de 

offentlige uafhængige myndigheder, som 

medlemsstaterne har udpeget. 

_________________ _________________ 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

95/46/EF af 24. oktober 1995 om 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
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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). 

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). 

 13a 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). 

 13b Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 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   11 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Medlemsstaterne bør ikke 

pålægges yderligere betingelser for at 

kunne benytte sig af de undtagelser, der 

er indeholdt i denne forordning, herunder 

kompensationsordninger eller 

forudgående verificering af hvorvidt de 

tilgængelige formater stilles kommercielt 

til rådighed. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 (6b) I henhold til artikel 26 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og De 

Forenede Nationers konvention om 

rettigheder for personer med handicap 

(UNCRPD) er det nødvendigt at foretage 

en integrering af personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) 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 adgangen til 

kulturstof for personer med handicap. 

(7) FN’s konvention om rettigheder for 

personer med handicap (UNCRPD), som 

EU siden den 21. januar 2011 har været 

part i, og som er bindende for 

medlemsstaterne, garanterer personer med 

handicap retten til information og 

kommunikation og retten til at deltage i 

arbejdslivet og det kulturelle, økonomiske, 

politiske 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 adgangen til 

kulturstof for personer med handicap. 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, som Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder anerkender. Denne forordning 

bør fortolkes og anvendes i 

(8) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, som anerkendes af Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder , der forbyder 

enhver form for forskelsbehandling, 
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overensstemmelse med disse rettigheder og 

principper — 
navnlig artiklen 21 og 26, som forbyder 

forskelsbehandling på grund af handicap 

og anerkender og respekterer retten for 

personer med handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

autonomi, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet. Denne 

forordning bør fortolkes og anvendes i 

overensstemmelse med disse rettigheder og 

principper — 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Kommissionen bør inden for et år 

forelægge en strategisk handlingsplan til 

fremme af målene i Marrakeshtraktaten 

med særlig fokus på at sikre udbredt 

grænseoverskridende udveksling med 

tredjelande og skabe uddannelsesmæssige 

og kulturelle værker til personer, der er  

svagsynede. 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne forordning fastsætter regler om 

grænseoverskridende udveksling af visse 

værker og andet materiale i tilgængeligt 

format mellem Unionen og tredjelande, der 

er parter i Marrakeshtraktaten, uden 

rettighedsindehaverens tilladelse til gavn 

for personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede. 

Denne forordning fastsætter regler om 

grænseoverskridende udveksling af visse 

værker og andet materiale i tilgængeligt 

format mellem Unionen og tredjelande, der 

er parter i Marrakeshtraktaten, uden 

rettighedsindehaverens tilladelse til gavn 

for personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede. 

Forordningen har til formål effektivt at 

sikre, at sådanne personer har ret til at 

deltage i det kulturelle, økonomiske og 

sociale liv på lige fod med andre. 
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Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

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, såsom 

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   18 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "målgruppeperson": 2) "målgruppeperson": uanset 

eventuelle andre handicap en af følgende 

personer: 

Begrundelse 

Denne tilføjelse sikrer, at definitionen af en "målgruppeperson" stemmer overens med 

Marrakeshtraktaten. Den bør henvise til alle litraer, dvs. litra a), b), c) og d), i artikel 2, nr. 

2), og bør derfor indsættes efter litra d). 

 

Ændringsforslag  19 

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 

c) en person, der har et 

perceptionshandicap, herunder dysleksi 

eller andre indlæringsvanskeligheder, og 
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værker i tilnærmelsesvis samme grad som 

en person uden handicap, eller 

som derfor er ude af stand til at læse trykte 

værker i tilnærmelsesvis samme grad som 

en person uden handicap, eller 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) et værk eller andet materiale, der 

fremlægges på en alternativ 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 ”bemyndiget 

enhed”: 

3) 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 

Begrundelse 

Det er vigtigt at understrege det ikke-kommercielle aspekt af disse formater, hvilket 

yderligere præciserer definitionen af bemyndigede enheder og deres aktiviteter på ikke-

kommerciel basis. 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) 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) 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. 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at fuldstændiggøre Kommissionens forslag til definitionen 

af "bemyndiget enhed" under hensyntagen til definitionen i Marrakeshtraktaten, hvori det 
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anføres, hvem disse enheder skal godkendes eller anerkendes af. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4 a (ny) 

 Medlemsstaterne sikrer, at der indføres en 

klage- eller prøvelsesmekanisme, som står 

til rådighed for brugerne i tilfælde af 

tvister om anvendelsen af de 

foranstaltninger, der henvises til i artikel 

3 og 4. 

Begrundelse 

I forslaget til forordning nævnes der intet om, at medlemsstaterne bør indføre klage- eller 

prøvelsesmekanismer til brug i de tilfælde, hvor målgruppepersonerne bliver forhindret i at 

udnytte de tilladte undtagelser. Det ville være særdeles passende at indføre en sådan 

mekanisme for at sikre en effektiv anvendelse af forordningens bestemmelser. Dette stemmer 

overens med Marrakeshtraktatens artikel 10, stk. 1, som kræver, at de kontraherende parter 

vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en effektiv anvendelse af traktaten. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En bemyndiget enhed, der er 

etableret i en medlemsstat, og som udfører 

de handlinger, der henvises til i artikel 3 og 

4, skal sikre, at: 

1. En bemyndiget enhed, der er 

etableret i en medlemsstat, og som udfører 

de handlinger, der henvises til i artikel 3 og 

4, skal indføre og følge sin egen praksis 

for at sikre, at: 

Begrundelse 

Denne ordlyd kommer fra Marrakeshtraktaten, artikel 2, litra c). 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 
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Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den viser den fornødne omhu for så 

vidt angår behandlingen af værker og andet 

materiale og de tilgængelige formater heraf 

samt katalogiseringen af dem, og 

c) den viser den fornødne omhu for så 

vidt angår behandlingen af værker og andet 

materiale og de tilgængelige formater heraf 

samt katalogiseringen af dem og 

respekterer samtidig målgruppepersoners 

ret til privatlivets fred i overensstemmelse 

med artikel 6, og 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) den offentliggør og opdaterer – på 

sit websted, hvis dette er relevant – 

oplysninger om den måde, hvorpå den 

overholder forpligtelserne i litra a-c. 

d) den offentliggør og opdaterer – på 

sit websted, hvis dette er relevant, eller 

gennem andre online- eller offlinekanaler 
– oplysninger om den måde, hvorpå den 

overholder forpligtelserne i litra a-c. 

 

Ændringsforslag   26 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En bemyndiget enhed, der er 

etableret i en medlemsstat, og som udfører 

de handlinger, der henvises til i artikel 3 og 

4, skal forsyne enhver målgruppeperson, 

bemyndiget enhed eller 

rettighedsindehaver med følgende 

oplysninger, hvis de anmoder herom: 

2. En bemyndiget enhed, der er 

etableret i en medlemsstat, og som udfører 

de handlinger, der henvises til i artikel 3 og 

4, skal forsyne enhver målgruppeperson, 

bemyndiget enhed eller 

rettighedsindehaver med følgende 

oplysninger på en tilgængelig måde, hvis 

de anmoder herom: 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne bistår deres 

bemyndigede enheder med at stille 

oplysninger til rådighed vedrørende deres 

praksis i henhold til artikel 3 og 4 gennem 

udveksling af oplysninger mellem de 

bemyndigede enheder og gennem 

formidling af oplysninger om deres politik 

og praksis, herunder angående 

grænseoverskridende udveksling af 

tilgængelige formater, til interesserede 

parter og offentligheden alt efter 

omstændighederne. 

Begrundelse 

Denne ordlyd kommer fra Marrakeshtraktaten, artikel 9, stk. 2. 

 

Ændringsforslag   28 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De forpligtelser, der påhviler de 

bemyndigede enheder, der er fastsat i 

denne artikel, anvendes under 

overholdelse af 

proportionalitetsprincippet. 

 

Ændringsforslag   29 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Medlemsstaterne fremmer 

udveksling af oplysninger og bedste 

praksis mellem bemyndigede enheder for 

effektivt at lette adgangen til tilpassede 

værker eller tilpasset indhold. 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Beskyttelse og behandling af personlige 

oplysninger inden for rammerne af denne 

forordning skal ske i overensstemmelse 

med direktiv 95/46/EF. 

Beskyttelse og behandling af personlige 

oplysninger inden for rammerne af denne 

forordning skal ske i overensstemmelse 

med direktiv 95/46/EF1a, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF1b og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/6791c. 

 __________________ 

 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 

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   31 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest [fem år efter anvendelsesdatoen] 

evaluerer Kommissionen denne forordning 

og fremlægger de vigtigste resultater for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 

ændring af denne forordning. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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8.2.2017 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER 

til Retsudvalget 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling 

mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af 

ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, 

svagsynede eller på anden måde læsehandicappede 

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Helga Stevens 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Forhandlingerne om Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for 

personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede 

("Marrakeshtraktaten") blev ført på den præmis, at Marrakeshtraktaten er en blandet aftale, 

hvori nogle af sagsområderne henhører under EU's kompetence og andre under 

medlemsstaternes kompetence. 15 medlemsstater har allerede undertegnet 

Marrakeshtraktaten.  

 

Traktaten anses for at være historisk, da det er den første traktat om undtagelser fra 

ophavsretten, og da den ligeledes indeholder et menneskerettighedselement. Ordføreren har 

stræbt efter at forbedre adgangen til ophavsretligt beskyttede værker for synshæmmede 

personer. Synshæmmede personer overalt i verden vil få bedre adgang til bøger, da mange 

organisationer vil være i stand til at sende kopier af værker til andre lande.  

 

Ordføreren rådførte sig endvidere med handicaporganisationer og interessenter og har den 

opfattelse, at Kommissionens forslag betragtes som positivt. Der er kun foreslået ændringer i 

teksten med hensyn til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders beføjelser og for 

at sikre, at ordlyden er i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer 

med handicap samt Marrakeshtraktaten. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
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korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 207, stk. 2, 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 19 og 207, 

Begrundelse 

Domstolen fastslog i udtalelse 3/15 af 8. september 2016 (præmis 113), at artikel 19 og 207 

finder anvendelse. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til protokol nr. 2 til traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om anvendelsen af 

nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede, 

står fortsat over for mange vanskeligheder, 

når det gælder adgang til bøger og andet 

trykt materiale. Behovet for at øge den 

mængde af værker og andet beskyttet 

materiale i tilgængeligt format, der er til 

rådighed for disse personer, samt for at 

forbedre cirkulationen og udbredelsen af 

(1) Personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede, 

står fortsat over for mange vanskeligheder, 

når det gælder adgang til bøger og andet 

trykt materiale. Behovet for at øge den 

mængde af værker og andet beskyttet 

materiale i tilgængeligt format, der er til 

rådighed for disse personer, samt for at 

forbedre cirkulationen og udbredelsen af 
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materialerne anerkendes på internationalt 

plan. 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 201412. 

Marrakeshtraktaten kræver, at de 

kontraherende parter fastsætter undtagelser 

for og indskrænkninger af 

rettighedsindehavernes eksklusive 

ophavsretlige og beslægtede rettigheder i 

forbindelse med fremstilling og udbredelse 

af værker og visse andre materialer i 

tilgængeligt format samt 

grænseoverskridende udveksling af disse 

formater. Marrakeshtraktatens 

målgruppepersoner er personer, der er 

blinde, svagsynede, eller som har et 

perceptions- eller læsehandicap, herunder 

dysleks, der forhindrer dem i at læse trykte 

værker i tilnærmelsesvis samme grad som 

personer uden handicap, eller som er ude af 

stand til at holde eller håndtere en bog eller 

fokusere, eller som grundet et fysisk 

handicap er ude af stand til at fokusere 

eller bevæge øjnene i et omfang, der 

normalt muliggør læsning. 

materialerne anerkendes på internationalt 

plan. 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 2014 efter 

allerede at være blevet vedtaget af 

Verdensorganisationen for Intellektuel 

Ejendomsret i 201312. Marrakeshtraktaten 

kræver, at de kontraherende parter 

fastsætter undtagelser for og 

indskrænkninger af rettighedsindehavernes 

eksklusive ophavsretlige og beslægtede 

rettigheder i forbindelse med fremstilling 

og udbredelse af værker og visse andre 

materialer i tilgængeligt format samt 

grænseoverskridende udveksling af disse 

formater. Marrakeshtraktatens 

målgruppepersoner er personer, der er 

blinde, svagsynede, eller som har et 

perceptions- eller læsehandicap, herunder 

dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte 

værker i tilnærmelsesvis samme grad som 

personer uden handicap, eller som er ude af 

stand til at holde eller håndtere en bog eller 

fokusere, eller som grundet et fysisk 

handicap er ude af stand til at fokusere 

eller bevæge øjnene i et omfang, der 

normalt muliggør læsning. 

_________________ _________________ 

12 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). 

12 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   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(2) Direktiv […] bestræber sig på at 

gennemføre EU’s forpligtelser på 

harmoniseret vis i medfør af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at øge 

mængden af materialer i tilgængeligt 

format til gavn for målgruppepersonerne 

samt cirkulation af disse materialer på det 

indre marked. Direktivet kræver, at 

medlemsstaterne indfører en obligatorisk 

undtagelse for visse af 

rettighedsindehavernes rettigheder, som er 

harmoniseret ved hjælp af EU-

lovgivningen. Målene med denne 

forordning er at indføre forpligtelserne i 

medfør af Marrakeshtraktaten for så vidt 

angår eksport og import af tilgængelige 

formater til gavn for målgruppepersonerne 

mellem Unionen og de tredjelande, der er 

parter i Marrakeshtraktaten og at stille 

betingelser for denne eksport og import. 

Sådanne foranstaltninger kan kun 

iværksættes på EU-plan, eftersom 

udveksling af værker og andet materiale i 

tilgængeligt format berør de 

handelsrelaterede aspekter af den 

intellektuelle ejendomsret. En forordning 

er den eneste egnede retsakt. 

(2) Direktiv […] bestræber sig på at 

gennemføre EU’s forpligtelser på 

harmoniseret vis i medfør af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at øge 

mængden af materialer i tilgængeligt 

format til gavn for målgruppepersonerne i 

alle Unionens medlemsstater samt 

cirkulation af disse materialer på det indre 

marked. Direktivet kræver, at 

medlemsstaterne indfører en obligatorisk 

undtagelse for visse af 

rettighedsindehavernes rettigheder, som er 

harmoniseret ved hjælp af EU-

lovgivningen. Målene med denne 

forordning er at indføre forpligtelserne i 

medfør af Marrakeshtraktaten for så vidt 

angår eksport og import af tilgængelige 

formater til gavn for målgruppepersonerne 

mellem Unionen og de tredjelande, der er 

parter i Marrakeshtraktaten, og at stille 

betingelser for denne eksport og import. 

Sådanne foranstaltninger kan kun 

iværksættes på EU-plan, eftersom 

udveksling af værker og andet materiale i 

tilgængeligt format berører de 

handelsrelaterede aspekter af den 

intellektuelle ejendomsret. En forordning 

er derfor den eneste egnede retsakt. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forordningen skal sikre, at bøger, 

tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt 

materiale, herunder noder, og andet trykt 

materiale i tilgængeligt format, der er 

blevet fremstillet i en hvilken som helst 

medlemsstat i overensstemmelse med de 

nationale bestemmelser, som er vedtaget i 

medfør af direktiv […], kan eksporteres til 

tredjelande, der er parter i 

Marrakeshtraktaten. Tilgængelige formater 

dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-

bøger, lydbøger og radioudsendelser. 

(3) Forordningen skal sikre, at bøger, 

e-bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet 

skriftligt materiale, herunder noder, og 

andet trykt materiale i tilgængeligt format, 

der er blevet fremstillet i en hvilken som 

helst medlemsstat i overensstemmelse med 

de nationale bestemmelser, som er vedtaget 

i medfør af direktiv […], kan eksporteres 

til tredjelande, der er parter i 

Marrakeshtraktaten. Tilgængelige formater 

dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-

bøger, lydbøger og radioudsendelser. 
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Tilgængelige formater til gavn for personer 

med læsehandicap eller bemyndigede 

enheder bør kun distribueres, 

kommunikeres eller stilles til rådighed af 

bemyndigede enheder, der er etableret i 

Unionen. 

Tilgængelige formater til gavn for personer 

med læsehandicap eller bemyndigede 

enheder i tredjelandet bør kun distribueres, 

kommunikeres eller stilles til rådighed på 

ikkekommerciel basis af bemyndigede 

enheder, der er etableret i Unionen. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Denne forordning bør sikre, at de 

kontraherende parter i overensstemmelse 

med artikel 9 i Marrakeshtraktaten 

tilvejebringer finansielle og menneskelige 

ressourcer til at lette det internationale 

samarbejde mellem de bemyndigede 

enheder, en passende mængde materialer 

i tilgængeligt format og 

grænseoverskridende udveksling af disse 

materialer. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Der bør udarbejdes offentlige 

retningslinjer eller bedste praksis med 

hensyn til levering af tilgængelige 

formater til målgruppepersoner i henhold 

til Marrakeshtraktaten i samråd med 

repræsentative grupper af bemyndigede 

enheder, som f.eks. 

bibliotekssammenslutninger og 

bibliotekskonsortier, sammen med andre 

bemyndigede enheder, der producerer 

tilgængelige formater, og med brugere, 

civilsamfundsaktører og rettighedshavere. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) 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 adgangen til 

kulturstof for personer med handicap. 

(7) FN’s konvention om rettigheder for 

personer med handicap (UNCRPD), som 

EU siden den 21. januar 2011 har været 

part i, og som er bindende for Unionens 

medlemsstater, garanterer personer med 

handicap retten til information og 

kommunikation og retten til at deltage i 

det kulturelle, økonomiske og politiske liv 

samt i arbejdslivet og det 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  9 

Forslag til forordning 

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, såsom 

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, e-bog, avis, et tidsskrift, 

blad eller andet skriftligt materiale, 

herunder noder, samt tilhørende 

illustrationer på ethvert medie, online eller 

offline, herunder lyd, såsom lydbøger, som 

er beskyttet af ophavsret og beslægtede 

rettigheder, og som offentliggøres eller 

stilles til rådighed på anden lovlig vis 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 
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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 perceptions- 

eller læsehandicap, herunder dysleksi eller 

andre relevante 

indlæringsvanskeligheder, og som derfor 

er ude af stand til at læse trykte værker i 

tilnærmelsesvis samme grad som en person 

uden handicap, eller 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) den offentliggør og opdaterer – på 

sit websted, hvis dette er relevant – 

oplysninger om den måde, hvorpå den 

overholder forpligtelserne i litra a-c. 

d) den offentliggør og opdaterer – på 

sit websted, hvis dette er relevant, eller 

gennem andre online- eller offlinekanaler 
– oplysninger om den måde, hvorpå den 

overholder forpligtelserne i litra a-c. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) den yder efter anmodning teknisk 

bistand vedrørende adgangen til det 

materiale, der stilles til rådighed 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En bemyndiget enhed, der er 

etableret i en medlemsstat, og som udfører 

2. En bemyndiget enhed, der er 

etableret i en medlemsstat, og som udfører 
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de handlinger, der henvises til i artikel 3 og 

4, skal forsyne enhver målgruppeperson, 

bemyndiget enhed eller 

rettighedsindehaver med følgende 

oplysninger, hvis de anmoder herom: 

de handlinger, der henvises til i artikel 3 og 

4, skal forsyne enhver målgruppeperson, 

bemyndiget enhed eller 

rettighedsindehaver med følgende 

oplysninger på en tilgængelig måde, hvis 

de anmoder herom: 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne bistår deres 

bemyndigede enheder med at stille 

oplysninger til rådighed vedrørende deres 

praksis i henhold til artikel 3 og 4, både 

gennem udveksling af oplysninger mellem 

de bemyndigede enheder og gennem 

formidling af oplysninger på en 

tilgængelig måde om deres politik og 

praksis, herunder angående 

grænseoverskridende udveksling af 

tilgængelige formater, til interesserede 

parter og offentligheden. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest [fem år efter 

anvendelsesdatoen] evaluerer 

Kommissionen denne forordning og 

fremlægger de vigtigste resultater for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 

ændring af denne forordning. 

1. Senest [fem år efter 

anvendelsesdatoen] evaluerer 

Kommissionen – idet den også tager 

hensyn til den teknologiske udvikling for 

så vidt angår adgang – denne forordning 

og fremlægger de vigtigste resultater for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 

ændring af denne forordning. 

Kommissionens rapport skal tage hensyn 

til synspunkterne hos de relevante 

civilsamfundsaktører, ikkestatslige 
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organisationer og arbejdsmarkedsparter, 

herunder organisationer for personer med 

handicap, eller som repræsenterer disse, 

samt ældreorganisationer. 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN FOR 
UDTALELSEN HAR MODTAGET INPUT FRA 

Den følgende liste udarbejdes på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af 

udkastet til udtalelse: 

 

 
 
 

Enhed og/eller person 

Den Europæiske Blindeorganisation (EBU) 

Det Europæiske Handicapforum 
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Titel Grænseoverskridende udveksling mellem EU og tredjelande af 

eksemplarer i tilgængeligt format af værker og andet 

ophavsretsbeskyttet og på anden vis beskyttet indhold for personer, der 

er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede 

Referencer COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD) 

Korresponderende udvalg 
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3.3.2017 

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET 

til Retsudvalget 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling 

mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af 

ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, 

svagsynede eller på anden måde læsehandicappede  

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Marrakeshtraktaten blev vedtaget i 2013 af Verdensorganisationen for Intellektuel 

Ejendomsret (WIPO), og traktaten er blevet undertegnet af over 60 lande inklusive Den 

Europæiske Union. Hovedformålet med traktaten er at indføre en række obligatoriske 

undtagelser og indskrænkninger i ophavsretten og beslægtede rettigheder til gavn for 

personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede. De undtagelser og 

indskrænkninger i ophavsretten, der skal indføres af alle de kontraherende parter, vil gøre det 

muligt at sikre, at offentliggjorte værker fremstilles, distribueres og stilles til rådighed i 

formater, som er tilgængelige for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde 

læsehandicappede, og at der kan ske en grænseoverskridende udveksling af disse formater 

Det er denne udveksling, der er omhandlet i det forslag til forordning, som Kommissionen har 

forelagt. 

Forslaget ændrer den eksisterende EU-lovramme i overensstemmelse med 

Marrakeshtraktaten. Resultatet bliver, at Unionens forpligtelser i henhold til 

Marrakeshtraktaten gennemføres for så vidt angår udveksling af tilgængelige formater mellem 

Unionen og tredjelande, der er parter i Marrakeshtraktaten, til gavn for målgruppepersonerne. 

Ordføreren for denne udtalelse støtter Kommissionens forslag og mener, at det er den rette vej 

at gå for at opfylde de forpligtelser, som EU har påtaget sig. Endvidere stiller ordføreren flere 

ændringsforslag, som har til formål at sikre, at Kommissionens forslag i højere grad er på 

linje med selve Marrakeshtraktaten, for så vidt angår den del, hvor definitionerne bliver 

forklaret – hvem er målgruppepersonerne, hvad er et tilgængeligt format og, ikke mindst, 

hvem er de bemyndigede enheder, som sørger for, at de tilgængelige formater bliver 

distribueret, kommunikeret og stillet til rådighed for målgruppepersoner.   
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Desuden mener ordføreren, at det er af afgørende betydning at understrege, at eksport af disse 

kopier ikke fører til kommercielle aktiviteter, og de tilføjelser, der foreslås i denne 

forbindelse, har til formål at skabe retssikkerhed for de bemyndigede enheder i en given 

medlemsstat, når de engagerer sig i grænseoverskridende aktiviteter i forhold til tredjelande. 

Ifølge Kommissionens forslag skal der foretages en revision af forordningen tidligst fem år 

efter ikrafttrædelsen. Ordføreren insisterer på, at dette må ske tidligere (inden for fem år), 

eftersom Kommissionen ikke har foretaget en konsekvensanalyse af de mulige sociale og 

økonomiske konsekvenser af denne forordning.  

Endelig ønsker ordføreren at understrege, at alle forslag er formuleret i overensstemmelse 

med Marrakeshtraktaten. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 

at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a)  I henhold til artikel 26 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og De 

Forenede Nationers konvention om 

rettigheder for personer med handicap 

(UNCRPD) er det nødvendigt at foretage 

en integrering af personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Når medlemsstaterne vedtager de 

foranstaltninger, der er nødvendige for at 

sikre en grænseoverskridende udveksling 

af tilgængelige formater af visse værker 
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og andet materiale i forhold til 

tredjelande, der er parter i 

Marrakeshtraktaten, bør de overholde de 

forpligtelser og være berettigede til at 

udøve de rettigheder, som de har i 

henhold til Bernkonventionen, aftalen om 

handelsrelaterede intellektuelle 

ejendomsrettigheder og WIPO's traktat 

om ophavsret, i overensstemmelse med 

artikel 11 i Marrakeshtraktaten, som gør 

det muligt for de kontraherende parter at 

begrænse indskrænkninger i eller 

undtagelser vedrørende rettigheder til 

visse tilfælde, som ikke strider imod en 

normal udnyttelse af værket og ikke i 

urimelig grad gør indgreb i 

rettighedshaverens legitime interesser. 

Begrundelse 

Formålet med denne betragtning er at understrege vigtigheden af de internationale 

traktatfæstede forpligtelser, og ordlyden er inspireret af Marrakeshtraktaten. 

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) For at fremme eksport af 

tilgængelige formater og umiddelbart 

tilgængelige publikationer, dvs. 

publikationer, der er fremstillet af 

rettighedshavere i tilgængelige formater, 

bør der oprettes en enkelt onlinedatabase i 

Den Europæiske Union.  Denne database 

bør være offentligt tilgængelig fra 

tredjelande, som er parter i 

Marrakeshtraktaten. For at fremme 

import af de samme publikationer er det 

vigtigt, at den pågældende database er 

interoperabel med ABC TIGAR (Trusted 

Intermediary Global Accessible 

Resources) Database, der er etableret i 

WIPO-regi. 
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Begrundelse 

Den nye betragtning indeholder en opfordring til Kommissionen om at lette udvekslingen af 

oplysninger ved at give tredjelande, der er parter i Marrakeshtraktaten, adgang til den 

database, der er omhandlet i direktiv [...]. Dette nye initiativ bør bygge på og fortsat være 

interoperabelt med den eksisterende verdensomspændende database, der er udviklet af 

Accessible Book Consortium og etableret i WIPO-regi. 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) De bemyndigede enheder, der 

beskæftiger sig med at distribuere 

tilgængelige formater og stille dem til 

rådighed bør opfylde visse forpligtelser 

med henblik på at øge mængden af 

tilgængelige formater og forhindre ulovlig 

udbredelse af værker og andet materiale. 

(5) Det er af afgørende betydning, at 

medlemsstaterne fremmer vedtagelsen af 

retningslinjer om bedste praksis mellem 

repræsentative grupper af de 

bemyndigede enheder, der beskæftiger sig 

med at fremstille og distribuere 

tilgængelige formater og stille dem til 

rådighed, brugere og rettighedshavere 

med henblik på at øge mængden af 

tilgængelige formater og forhindre ulovlig 

udbredelse af værker og andet materiale. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

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, såsom 

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 

litterært, akademisk eller kunstnerisk 
værk i form af tekst, notation og/eller 

tilhørende illustrationer, herunder noder, 

som er beskyttet af ophavsret og 

beslægtede rettigheder, og som 

offentliggøres eller stilles til rådighed på 

anden lovlig vis i bøger, e-bøger, 

tidsskrifter, aviser, blade eller andet 

skriftligt materiale og på ethvert medie, 

herunder lyd, såsom lydbøger og 

radioudsendelser 
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Begrundelse 

Formålet med dette ændringsforslag er at revidere definitionen af "værk" som foreslået af 

Kommissionen i lyset af Marrakeshtraktaten, der sondrer mellem litterære eller kunstneriske 

værkers "indhold" og "medie". 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2)  "målgruppeperson":  2)  "målgruppeperson", uanset 

eventuelle andre handicap en af følgende 

personer: 

Begrundelse 

Denne tilføjelse sikrer, at definitionen af en "målgruppeperson" stemmer overens med 

Marrakeshtraktaten. Den bør henvise til alle litraer (litra a), b), c) og d)) i artikel 2, nr. 2. 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

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 en 

perceptionsfunktionsnedsættelse, herunder 

dysleksi, og som derfor er ude af stand til 

at læse trykte værker i tilnærmelsesvis 

samme grad som en person, der ikke er 

blind, synshæmmet eller på anden måde 

læsehandicappet eller 

Begrundelse 

Dette litra omhandler forskellen mellem "handicap" og "funktionsnedsættelse". Ifølge FN's 

konvention om rettigheder for personer med handicap er handicap "et resultat af samspillet 

mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsmæssige og omgivelsesbestemte 

barrierer, som hindrer deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet på lige fod med 

andre", jf. præamblens litra e). Med andre ord er det disse barrierer, der gør mennesker 

handicappede, og ikke deres funktionsnedsættelser eller anderledes funktionelle formåen. 

Derfor er det mere hensigtsmæssigt at benytte termen "funktionsnedsættelse" her. 

 

Ændringsforslag   8 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) en person, der på anden måde 

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 "tilgængeligt 

format": 

d) en person, der på anden måde 

grundet en fysisk funktionsnedsættelse er 

ude af stand til at holde eller håndtere en 

bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et 

omfang, der normalt muliggør læsning 

"tilgængeligt format": 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) et værk eller andet materiale, der 

fremlægges på en alternativ 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 ”bemyndiget 

enhed”: 

3) et værk eller andet materiale, der 

fremlægges på ikke-kommerciel basis 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 ”bemyndiget enhed”: 

Begrundelse 

Det er vigtigt at understrege det ikke-kommercielle aspekt af disse formater, hvilket 

yderligere præciserer definitionen af bemyndigede enheder og deres aktiviteter på ikke-

kommerciel basis. 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

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 

4) "bemyndiget enhed": en enhed, der 

er godkendt eller anerkendt af 

medlemsstaten til at forestå uddannelse, 

undervisning af lærere, tilpasset læsning 

eller adgang til information for 

målgruppepersoner på ikke-kommerciel 
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sine vigtigste aktiviteter. basis. Definitionen omfatter ligeledes en 

statslig institution eller en 

nonprofitorganisation, der yder de samme 

tjenester til målgruppepersoner som en af 

sine vigtigste aktiviteter eller 

institutionelle forpligtelser. 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at fuldstændiggøre Kommissionens forslag til definitionen 

af "bemyndiget enhed" under hensyntagen til definitionen i Marrakeshtraktaten, hvori det 

anføres, hvem disse enheder skal godkendes eller anerkendes af. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En bemyndiget enhed, der er etableret i en 

medlemsstat, kan distribuere og 

kommunikere et tilgængeligt format, der er 

fremstillet i overensstemmelse med den 

nationale lovgivning, der er vedtaget i 

henhold til direktiv […] eller stille dette 

format til rådighed for målgruppepersoner 

eller en bemyndiget enhed, der er etableret 

i et tredjeland, der er part i 

Marrakeshtraktaten. 

En bemyndiget enhed, der er etableret i en 

medlemsstat, kan på ikke-kommerciel 

basis distribuere og kommunikere et 

tilgængeligt format, der er fremstillet i 

overensstemmelse med den nationale 

lovgivning, der er vedtaget i henhold til 

direktiv […] eller stille dette format til 

rådighed for målgruppepersoner eller en 

bemyndiget enhed, der er etableret i et 

tredjeland, der er part i Marrakeshtraktaten, 

forudsat at den bemyndigede enhed inden 

distribution eller tilrådighedsstillelse ikke 

vidste eller havde rimelig grund til at vide, 

at det tilgængelige format ville blive 

anvendt af andre end målgruppepersoner. 

Begrundelse 

Det er helt nødvendigt at understrege, at eksport af disse formater ikke bør føre til 

kommercielle aktiviteter. Den sidste del af teksten indeholder en tilføjelse, der er baseret på 

Marrakeshtraktatens ordlyd, ud fra den betragtning, at denne formulering er vigtig i dette 

stykke for at skabe retssikkerhed for bemyndigede enheder, der er hjemmehørende i en 

medlemsstat, når de er engageret i grænseoverskridende aktiviteter i forhold til tredjelande. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En målgruppeperson eller en bemyndiget 

enhed, der er etableret i en medlemsstat, 

kan importere eller på anden måde 

fremskaffe eller få adgang til et digital 

format, der er blevet udbredt, 

kommunikeret eller stillet til rådighed for 

målgruppepersoner eller bemyndigede 

enheder af en bemyndiget enhed i et 

tredjeland, der er part i Marrakeshtraktaten, 

og det tilgængelige format kan herefter 

anvendes i overensstemmelse med den 

nationale lovgivning, der blevet vedtaget I 

henhold til direktiv (…). 

En målgruppeperson eller en bemyndiget 

enhed, der er etableret i en medlemsstat, 

kan importere eller på anden måde 

fremskaffe eller få adgang til et digital 

format, der er blevet udbredt, 

kommunikeret eller stillet til rådighed for 

målgruppepersoner eller bemyndigede 

enheder af en bemyndiget enhed i et 

tredjeland, der er part i Marrakeshtraktaten, 

og det tilgængelige format kan herefter 

anvendes i overensstemmelse med den 

nationale lovgivning, der blevet vedtaget i 

henhold til direktiv (…), forudsat at 

import eller adgang ikke er i modstrid 

med en normal udnyttelse af værket eller 

materialet og ikke i urimelig grad gør 

indgreb i rettighedshaverens legitime 

interesser. 

Begrundelse 

Teksten er baseret på Marrakeshtraktatens ordlyd. 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den kun distribuerer og 

kommunikerer og stiller tilgængelige 

formater til rådighed for 

målgruppepersoner eller andre 

bemyndigede enheder 

a) den kun distribuerer og 

kommunikerer og stiller tilgængelige 

formater til rådighed for 

målgruppepersoner eller andre 

bemyndigede enheder på ikke-kommerciel 

basis 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 
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Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den tager de nødvendige skridt for 

at modvirke, at tilgængelige formater 

bliver reproduceret, distribueret, 

kommunikeret eller stillet til rådighed på 

ulovlig vis 

b) den tager de nødvendige skridt for 

at forebygge, at tilgængelige formater 

bliver reproduceret, distribueret, 

kommunikeret eller stillet til rådighed på 

ulovlig vis, og virker på grundlag af et 

tillidsforhold for fuldt ud at dække 

målgruppepersonernes behov 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den viser den fornødne omhu for så 

vidt angår behandlingen af værker og andet 

materiale og de tilgængelige formater heraf 

samt katalogiseringen af dem, og 

c) den viser den fornødne omhu for så 

vidt angår behandlingen af værker og andet 

materiale og de tilgængelige formater heraf 

samt katalogiseringen af dem og samtidig 

respekterer målgruppepersoners ret til 

privatlivets fred i overensstemmelse med 

artikel 6, og 

Begrundelse 

Denne tilføjelse er baseret på Marrakeshtraktaten som en understregning af den artikel, der 

sikrer databeskyttelse i overensstemmelse med EU-retten. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Det tilgængelige format anvendes 

udelukkende af målgruppepersoner og 

respekterer det oprindelige værks eller 

materiales integritet under behørig 

hensyntagen til de ændringer, der må 

foretages for at gøre værket eller 

materialet tilgængeligt i det alternative 

format, samt målgruppepersonernes 
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behov for tilgængelighed. 

Begrundelse 

Teksten er baseret på Marrakeshtraktatens ordlyd. 

 

Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Medlemsstaterne fremmer 

udveksling af oplysninger og bedste 

praksis mellem bemyndigede enheder for 

effektivt at lette adgangen til tilpassede 

værker eller tilpasset indhold. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest [fem år efter anvendelsesdatoen] 

evaluerer Kommissionen denne forordning 

og fremlægger de vigtigste resultater for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 

ændring af denne forordning. 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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27.1.2017 

UDTALELSE FRA UDVALGET FOR ANDRAGENDER 

til Retsudvalget 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling 

mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af 

ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, 

svagsynede eller på anden måde læsehandicappede 

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Margrete Auken 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Marrakeshtraktaten kræver, at parterne fastsætter undtagelser eller indskrænkninger af 

ophavsretten og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller 

på anden måde læsehandicappede, og den gør det muligt at udveksle specialudgaver i 

tilgængeligt format af bøger, herunder lydbøger, og andet trykt materiale mellem de lande, der 

er parter i traktaten. 

Udvalget for Andragender (PETI) støtter helhjertet forslaget til forordning. PETI har arbejdet 

aktivt med sager vedrørende blinde og svagsynedes adgang til offentliggjorte værker siden 

2011, hvor udvalget modtog to andragender1, som efterlyste en bindende traktat. PETI har 

glædet sig over vedtagelsen af Marrakeshtraktaten i 2013 og dens ikrafttræden i september 

2016. Ikke desto mindre er der behov for at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre, at 

EU ufortøvet opfylder sine internationale forpligtelser i henhold til Marrakeshtraktaten og De 

Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) i 

betragtning af de verdensomspændende konsekvenser, som en gennemførelse af konventionen 

– ikke mindst på EU-plan – vil få for de berørte interesseparter.  

Som nævnt i den undersøgelse2, som Temaafdeling C har fået foretaget på vegne af Udvalget 

for Andragender vedrørende Marrakeshtraktaten, og som blev forelagt den 9. november 2016 

                                                 
1 Andragende nr. 924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for EBU (Den Europæiske Blindeorganisation) og 

RNIB ("Royal National Institute of Blind People" (det kongelige nationale blindeinstitut)) om blindes adgang til 

bøger og andre trykte produkter og 

andragende nr. 964/2011 af Michael Kalmar, østrigsk statsborger, for "European Dyslexia Association", om 

adgang til bøger for personer, der er blinde, ordblinde eller har andre handicap. 
2 PE 571.387. 



 

RR\1121784DA.docx 47/59 PE594.172v02-00 

 DA 

på PETI's workshop om handicap, er Marrakeshtraktaten en triumf for samfundets model for 

håndtering af handicap, og den udgør en passende international løsning på den stærke globale 

efterspørgsel efter bøger. Derfor må der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at sikre 

en hurtig og passende gennemførelse af traktaten. Desuden har PETI efterlyst1 en hurtig 

ratificering af Marrakeshtraktaten fra EU's side, uden at en ratificering gøres betinget af en 

revision af EU's retlige ramme. 

Udkastet til udtalelse stræber efter at harmonisere den terminologi, der er brugt i 

forordningen, således at den fuldstændig afspejler Marrakeshtraktaten og UNCRPD. Der 

bliver ikke taget stilling til spørgsmålet om en udvidelse af listen over målgruppepersoner, og 

forslaget til forordning bliver ajourført på linje med de omfattende databeskyttelsesforskrifter 

på EU-plan. Som det vigtigste element foreslås det i udkastet til udtalelse, at medlemsstaterne 

indfører en klage- eller prøvelsesmekanisme i de tilfælde, hvor målgruppepersoner er 

forhindret i at udnytte de tilladte undtagelser.  

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget for Andragender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede, 

står fortsat over for mange vanskeligheder, 

når det gælder adgang til bøger og andet 

trykt materiale. Behovet for at øge den 

mængde af værker og andet beskyttet 

materiale i tilgængeligt format, der er til 

rådighed for disse personer, samt for at 

forbedre cirkulationen og udbredelsen af 

materialerne anerkendes på internationalt 

plan. Marrakeshtraktaten om fremme af 

adgang til offentliggjorte værker for 

personer, der er blinde, svagsynede eller på 

anden måde læsehandicappede 

("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på 

(1) Personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede, 

står fortsat over for mange vanskeligheder, 

når det gælder adgang til bøger og andet 

trykt materiale. Behovet for at sikre, at en 

langt større mængde af værker og andet 

beskyttet materiale i tilgængeligt format 

fuldt ud er til rådighed for disse personer, 

samt for markant at forbedre cirkulationen 

og udbredelsen af materialerne anerkendes 

på internationalt plan. Marrakeshtraktaten 

om fremme af adgang til offentliggjorte 

værker for personer, der er blinde, 

svagsynede eller på anden måde 

læsehandicappede ("Marrakeshtraktaten") 

                                                 
1 Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om ratificering af Marrakeshtraktaten, på baggrund af 

modtagne andragender, særlig andragende nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)). 
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Unionens vegne den 30. april 201412. 

Marrakeshtraktaten kræver, at de 

kontraherende parter fastsætter undtagelser 

for og indskrænkninger af 

rettighedsindehavernes eksklusive 

ophavsretlige og beslægtede rettigheder i 

forbindelse med fremstilling og udbredelse 

af værker og visse andre materialer i 

tilgængeligt format samt 

grænseoverskridende udveksling af disse 

formater. Marrakeshtraktatens 

målgruppepersoner er personer, der er 

blinde, svagsynede, eller som har et 

perceptions- eller læsehandicap, herunder 

dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte 

værker i tilnærmelsesvis samme grad som 

personer uden handicap, eller som er ude af 

stand til at holde eller håndtere en bog eller 

fokusere, eller som grundet et fysisk 

handicap er ude af stand til at fokusere 

eller bevæge øjnene i et omfang, der 

normalt muliggør læsning. 

blev undertegnet på Unionens vegne den 

30. april 2014, efter at denne traktat var 

blevet vedtaget af Verdensorganisationen 

for Intellektuel Ejendomsret allerede i 

2013. Marrakeshtraktaten kræver, at de 

kontraherende parter fastsætter undtagelser 

for og indskrænkninger af 

rettighedsindehavernes eksklusive 

ophavsretlige og beslægtede rettigheder i 

forbindelse med fremstilling og udbredelse 

af værker og visse andre materialer i 

tilgængeligt format samt 

grænseoverskridende udveksling af disse 

formater. Marrakeshtraktatens 

målgruppepersoner er personer, der er 

blinde, svagsynede, eller som har et 

perceptions- eller læsehandicap, herunder 

dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte 

værker i tilnærmelsesvis samme grad som 

personer uden handicap, eller som er ude af 

stand til at holde eller håndtere en bog eller 

fokusere, eller som grundet et fysisk 

handicap er ude af stand til at fokusere 

eller bevæge øjnene i et omfang, der 

normalt muliggør læsning. 

__________________ __________________ 

12 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). 

12 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   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Direktiv […] bestræber sig på at 

gennemføre EU’s forpligtelser på 

harmoniseret vis i medfør af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at øge 

mængden af materialer i tilgængeligt 

(2) Direktiv […] bestræber sig på at 

gennemføre EU’s forpligtelser på 

harmoniseret vis i medfør af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at øge 

mængden af materialer i tilgængeligt 
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format til gavn for målgruppepersonerne 

samt cirkulation af disse materialer på det 

indre marked. Direktivet kræver, at 

medlemsstaterne indfører en obligatorisk 

undtagelse for visse af 

rettighedsindehavernes rettigheder, som er 

harmoniseret ved hjælp af EU-

lovgivningen. Målene med denne 

forordning er at indføre forpligtelserne i 

medfør af Marrakeshtraktaten for så vidt 

angår eksport og import af tilgængelige 

formater til gavn for målgruppepersonerne 

mellem Unionen og de tredjelande, der er 

parter i Marrakeshtraktaten og at stille 

betingelser for denne eksport og import. 

Sådanne foranstaltninger kan kun 

iværksættes på EU-plan, eftersom 

udveksling af værker og andet materiale i 

tilgængeligt format berør de 

handelsrelaterede aspekter af den 

intellektuelle ejendomsret. En forordning 

er den eneste egnede retsakt. 

format til gavn for målgruppepersonerne i 

alle EU-medlemsstater samt cirkulation af 

disse materialer på det indre marked. 

Direktivet kræver, at medlemsstaterne 

indfører en obligatorisk undtagelse for 

visse af rettighedsindehavernes rettigheder, 

som er harmoniseret ved hjælp af EU-

lovgivningen. Målene med denne 

forordning er at indføre forpligtelserne i 

medfør af Marrakeshtraktaten for så vidt 

angår eksport og import af tilgængelige 

formater til gavn for målgruppepersonerne 

mellem Unionen og de tredjelande, der er 

parter i Marrakeshtraktaten og at stille 

betingelser for denne eksport og import. 

Sådanne foranstaltninger kan kun 

iværksættes på EU-plan, eftersom 

udveksling af værker og andet materiale i 

tilgængeligt format berør de 

handelsrelaterede aspekter af den 

intellektuelle ejendomsret. En forordning 

er den eneste egnede retsakt. 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forordningen skal sikre, at bøger, 

tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt 

materiale, herunder noder, og andet trykt 

materiale i tilgængeligt format, der er 

blevet fremstillet i en hvilken som helst 

medlemsstat i overensstemmelse med de 

nationale bestemmelser, som er vedtaget i 

medfør af direktiv […], kan eksporteres til 

tredjelande, der er parter i 

Marrakeshtraktaten. Tilgængelige formater 

dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-

bøger, lydbøger og radioudsendelser. 

Tilgængelige formater til gavn for personer 

med læsehandicap eller bemyndigede 

enheder bør kun distribueres, 

kommunikeres eller stilles til rådighed af 

bemyndigede enheder, der er etableret i 

Unionen. 

(3) Forordningen skal sikre, at bøger, 

tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt 

materiale, herunder noder, og andet trykt 

materiale i tilgængeligt format, der er 

blevet fremstillet i en hvilken som helst 

medlemsstat i overensstemmelse med de 

nationale bestemmelser, som er vedtaget i 

medfør af direktiv […], kan eksporteres til 

tredjelande, der er parter i 

Marrakeshtraktaten. Tilgængelige formater 

dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-

bøger, lydbøger og radioudsendelser. 

Tilgængelige formater til gavn for 

personer, der er blinde, svagsynede eller 

på anden måde læsehandicappede, eller 

bemyndigede enheder bør kun distribueres, 

kommunikeres eller stilles til rådighed af 

bemyndigede enheder, der er etableret i 
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Unionen. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Denne forordning bør ligeledes 

gøre det muligt for målgruppepersoner i 

EU og bemyndigede enheder, der er 

etableret i EU, at importere og få adgang til 

tilgængelige formater, der er fremstillet i 

overensstemmelse med gennemførelsen af 

Marrakeshtraktaten, fra et tredjeland til 

gavn for personer med læsehandicap. Det 

bør være muligt for disse tilgængelige 

formater at cirkulere på det indre marked 

på de samme betingelser som de 

tilgængelige formater, der fremstilles i 

Unionen i overensstemmelse med direktiv 

[…]. 

(4) Denne forordning bør ligeledes 

gøre det muligt for målgruppepersoner i 

EU og bemyndigede enheder, der er 

etableret i EU, at importere og få adgang til 

tilgængelige formater, der er fremstillet i 

overensstemmelse med gennemførelsen af 

Marrakeshtraktaten, fra et tredjeland til 

gavn for personer, der er blinde, 

svagsynede eller på anden måde 

læsehandicappede. Det bør være muligt 

for disse tilgængelige formater at cirkulere 

på det indre marked på de samme 

betingelser som de tilgængelige formater, 

der fremstilles i Unionen i 

overensstemmelse med direktiv […]. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 
Betragtning 5 a (new)

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Udarbejdelsen af statslige 

retningslinjer eller fastsættelsen af bedste 

praksis med hensyn til levering af 

tilgængelige formater til 

målgruppepersoner i henhold til traktaten 

bør udarbejdes i samråd med 

repræsentative grupper af bemyndigede 

enheder som f.eks. 

bibliotekssammenslutninger og -

konsortier sammen med andre 

bemyndigede enheder, som fremstiller 

tilgængelige formater, samt brugere og 

rettighedsindehavere. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Enhver behandling af personlige 

oplysninger i medfør af denne forordning 

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/EF13, der regulerer den behandling af 

personlige oplysninger, som kan 

gennemføres af de bemyndigede enheder 

inden for rammerne af denne forordning og 

under overvågning af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder, navnlig de 

offentlige uafhængige myndigheder, som 

medlemsstaterne har udpeget. 

(6) Enhver behandling af personlige 

oplysninger i medfør af denne forordning 

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/EF13 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/67913a, der regulerer 

den behandling af personlige oplysninger, 

som kan gennemføres af de bemyndigede 

enheder inden for rammerne af denne 

forordning og under overvågning af 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder, navnlig de offentlige 

uafhængige myndigheder, som 

medlemsstaterne har udpeget. 

__________________ __________________ 

13 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). 

13 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). 

 13a 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). 
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Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder indeholder 

et forbud mod alle former for 

forskelsbehandling, også på grund af 

handicap, og 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   8 

Forslag til forordning 

Betragtning 7

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) 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 adgangen til 

kulturstof for personer med handicap. 

(7) FN’s konvention om rettigheder for 

personer med handicap (UNCRPD), som 

EU er part i, og som er bindende for EU-

medlemsstaterne, 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 adgangen til 

kulturstof for personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, som Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder anerkender. Denne forordning 

bør fortolkes og anvendes i 

overensstemmelse med disse rettigheder og 

principper — 

(8) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, som Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap 

(UNCRPD) anerkender. Denne forordning 

bør fortolkes og anvendes i 

overensstemmelse med disse rettigheder og 

principper — 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) uanset andre handicap. 

Begrundelse 

Marrakeshtraktaten åbner mulighed for at udvide listen over målgruppepersoner uanset 

andre handicap. Desuden nævnes det i forslaget til direktiv i betragtning 16 og artikel 7, at 

der kan åbnes mulighed for at medtage andre former for handicap inden for det indre marked 

i en senere fase. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1– nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) et værk eller andet materiale, der 

fremlægges på en alternativ 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 ”bemyndiget 

enhed”: 

3) et værk eller andet materiale, der 

fremlægges på en alternativ 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 handicap eller andre af de i 

stk. 2 nævnte handicap ”bemyndiget 

enhed”: 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) 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) en organisation, der er bemyndiget 

eller godkendt af staten til at forestå 
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. 

Begrundelse 

Definitionen af "bemyndiget enhed" i Marrakeshtraktatens artikel 2 henviser til enheder, er er 

bemyndiget eller godkendt i statsligt regi. Tilføjelse af en sådan bestemmelse vil gøre det 

lettere at identificere og overvåge de bemyndigede enheder. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4 a (ny) 

 Medlemsstaterne sikrer, at der indføres en 

klage- eller prøvelsesmekanisme, som står 

til rådighed for brugerne i tilfælde af 

tvister om anvendelsen af de 

foranstaltninger, der henvises til i artikel 

3 og 4. 

Begrundelse 

I forslaget til forordning nævnes der intet om, at medlemsstaterne bør indføre klage- eller 

prøvelsesmekanismer til brug i de tilfælde, hvor målgruppepersonerne bliver forhindret i at 

udnytte de tilladte undtagelser. Det ville være særdeles passende at indføre en sådan 

mekanisme for at sikre en effektiv anvendelse af forordningens bestemmelser. Dette stemmer 

overens med Marrakeshtraktatens artikel 10, stk. 1, som kræver, at de kontraherende parter 

vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en effektiv anvendelse af traktaten. 

 

Ændringsforslag   14 
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Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En bemyndiget enhed, der er 

etableret i en medlemsstat, og som udfører 

de handlinger, der henvises til i artikel 3 og 

4, skal sikre, at: 

1. En bemyndiget enhed, der er 

etableret i en medlemsstat, og som udfører 

de handlinger, der henvises til i artikel 3 og 

4, skal indføre og følge sin egen praksis 

for at sikre, at: 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne påtager sig at bistå deres 

bemyndigede enheder med at stille 

oplysninger til rådighed om deres praksis 

i henhold til artikel 3 og 4 både ved at 

udveksle oplysninger mellem de 

bemyndigede enheder og ved at stille 

oplysninger til rådighed om deres politik 

og praksis, bl.a. med hensyn til 

grænseoverskridende udveksling af 

tilgængelige formater, for interesserede 

parter og medlemmer af offentligheden alt 

efter omstændighederne. 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Beskyttelse og behandling af personlige 

oplysninger inden for rammerne af denne 

forordning skal ske i overensstemmelse 

med direktiv 95/46/EF. 

Beskyttelse og behandling af personlige 

oplysninger inden for rammerne af denne 

forordning skal ske i overensstemmelse 

med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF og 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/6791a. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
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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   17 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest [fem år efter anvendelsesdatoen] 

evaluerer Kommissionen denne forordning 

og fremlægger de vigtigste resultater for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 

ændring af denne forordning. 

Senest [tre år efter anvendelsesdatoen] 

evaluerer Kommissionen denne forordning 

og fremlægger de vigtigste resultater for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 

ændring af denne forordning. 
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Rainer Wieland 
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