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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Verdrag van Marrakesh verplicht de partijen om te voorzien in een reeks uitzonderingen 

of beperkingen op het auteursrecht en de naburige rechten ten behoeve van personen die blind 

of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben, en maakt de 

grensoverschrijdende uitwisseling mogelijk van exemplaren van boeken in speciale vormen, 

inclusief luisterboeken, maar ook ander gedrukt materiaal, tussen de landen die partij zijn bij 

het verdrag. 

De rapporteur van de Commissie cultuur en onderwijs (CULT) is ingenomen met het voorstel 

voor een richtlijn omdat die een einde maakt aan de "boekenhongersnood" van blinden en 

visueel gehandicapten in de EU en wereldwijd. Slechts vijf procent van de uitgegeven boeken 

is momenteel ook beschikbaar voor visueel gehandicapten, wat aangeeft dat er geen echte 

markt bestaat voor die werken. Het Verdrag van Marrakesh is een belangrijke stap voorwaarts 

waarmee ook deze groep toegang krijgt tot cultuur en educatieve informatie, net als alle 

andere burgers. 

De uitzonderingen op of beperkingen van het auteursrecht gelden alleen voor een heel 

beperkte groep gebruikers en alleen voor niet-commerciële doelen. 

Ook zij erop gewezen dat boeken voor blinden en visueel gehandicapten in een speciale vorm 

worden uitgegeven, zoals Braille of Daisy, en dus zelden concurreren met werken voor 

personen die kunnen zien. Naar het oordeel van de rapporteur blijkt nergens uit dat 

"toegelaten entiteiten" die de exemplaren in toegankelijke vorm produceren de belangen van 

rechthebbenden of uitgevers zouden schenden door piraterij te plegen. 

Het verdrag zal de gewone uitgeverijen geen schade berokkenen en weerhoudt de 

rechthebbenden er niet van hun aanbod van in gewone vorm beschikbare titels te verhogen. 

Het werkt geen concurrentie binnen de uitgeverijbranche in de hand. Ook zij eraan herinnerd 

dat dit verdrag bestaat omdat deze markt onvoldoende aandacht heeft geschonken aan blinden 

en slechtzienden. 

Daarom moeten alle nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat dit verdrag 

snel en correct ten uitvoer wordt gelegd. De rapporteur dringt dan ook aan op een snelle 

ratificatie van het Verdrag van Marrakesh door de Europese Unie. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (2 bis) Het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie garandeert het 

recht op informatie (artikel 11) en het 

recht op onderwijs (artikel 14). 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een leeshandicap 

hebben, hebben nog steeds te kampen met 

tal van belemmeringen bij de toegang tot 

door het auteursrecht en naburige rechten 

beschermde boeken en ander gedrukt 

materiaal. Er moeten maatregelen worden 

genomen om de beschikbaarheid van deze 

werken in toegankelijke vormen te 

bevorderen en het verkeer ervan op de 

interne markt te verbeteren. 

(3) Personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een leeshandicap 

hebben, hebben nog steeds te kampen met 

tal van belemmeringen bij de toegang tot 

door het auteursrecht en naburige rechten 

beschermde boeken en ander gedrukt 

materiaal. Omdat gebruik ervan door 

visueel gehandicapten op den duur een 

duidelijk sociaal belang vertegenwoordigt 

en hoofdzakelijk op non-profitbasis zijn 

beslag zou krijgen, moeten maatregelen 

worden genomen om de beschikbaarheid 

van deze werken in toegankelijke vormen 

en het verkeer ervan op de interne markt te 

verbeteren en moet die beschikbaarheid 

zonodig worden vergroot volgens de 

voorwaarden van deze richtlijn, en 

moeten gegevens rond deze toegang 

worden verzameld , met publicatie van de 

informatie over de toegelaten entiteiten op 

het grondgebied. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een 

leeshandicap hebben, hebben recht op 

toegang tot informatie en op deelname 

aan het culturele, economische en sociale 
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leven op voet van gelijkheid met anderen. 

Motivering 

Toevoeging vloeit voort uit UNCRPD en art. 26 Handvest van de grondrechten inzake de 

rechten van mensen met een handicap. 
 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Deze richtlijn is bedoeld voor 

personen die blind of visueel gehandicapt 

zijn, een visuele handicap hebben die niet 

zodanig kan worden verbeterd dat de 

persoon het gezichtsvermogen krijgt dat 

wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een 

persoon zonder een dergelijke handicap, of 

een waarnemings- of leeshandicap hebben, 

met inbegrip van dyslexie, waardoor zij 

niet in wezenlijk dezelfde mate als 

personen zonder een dergelijke handicap in 

staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten 

gevolge van een lichamelijke handicap 

niet in staat zijn een boek vast te houden of 

te hanteren, dan wel scherp te zien en hun 

ogen te bewegen in een mate die 

gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar 

wordt geacht. Het doel van de bij deze 

richtlijn ingevoerde maatregelen is om de 

beschikbaarheid te verbeteren van boeken, 

dagbladen, kranten, tijdschriften en andere 

geschriften, bladmuziek en ander gedrukt 

materiaal, met inbegrip van het, digitale of 

analoge, audioformaat, in vormen 

waardoor die werken en dat andere 

materiaal voor die personen in wezenlijk 

dezelfde mate toegankelijk zijn als voor 

personen zonder handicap. Toegankelijke 

vormen zijn onder meer braille, 

groteletterdruk, aangepaste e-boeken, 

luisterboeken en radio-uitzendingen. 

(5) Deze richtlijn is bedoeld voor 

personen die blind of visueel gehandicapt 

zijn, een visuele handicap hebben die niet 

zodanig kan worden verbeterd dat de 

persoon het gezichtsvermogen krijgt dat 

wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een 

persoon zonder een dergelijke handicap, of 

een waarnemings- of leeshandicap hebben, 

met inbegrip van dyslexie, waardoor zij 

niet in wezenlijk dezelfde mate als 

personen zonder een dergelijke handicap in 

staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten 

gevolge van een lichamelijke stoornis niet 

in staat zijn een boek vast te houden of te 

hanteren, dan wel scherp te zien en hun 

ogen te bewegen in een mate die 

gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar 

wordt geacht. Het doel van de bij deze 

richtlijn ingevoerde maatregelen is om de 

beschikbaarheid te verbeteren van boeken, 

dagbladen, kranten, tijdschriften en andere 

geschriften, bladmuziek en ander gedrukt 

materiaal, met inbegrip van het, digitale of 

analoge, audioformaat, in vormen 

waardoor die werken en dat andere 

materiaal voor die personen in wezenlijk 

dezelfde mate toegankelijk zijn als voor 

personen die niet blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een 

leeshandicap hebben, zonder dat de 

inhoud afbreuk lijdt. Toegankelijke 

vormen zijn onder meer braille, 

groteletterdruk, e-boeken, luisterboeken en 
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radio-uitzendingen. 

Motivering 

De kwaliteit van een aangepast werk moet gewaarborgd blijven om zeker te zijn dat de 

culturele ervaring uit het artistieke werk dezelfde blijft voor eenieder, en de precisie van de 

definitie 'mensen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben' 

moet bewaard blijven. Hier wordt het onderscheid ingevoerd tussen "handicap" en "stoornis". 

Volgens de preambule bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

vloeit een handicap voort uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en 

sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle, effectief en op voet van gelijkheid met 

anderen te participeren in de samenleving. Het zijn dus die drempels die de handicap 

veroorzaken en niet hun stoornissen of andere functionele vaardigheden. In die zin past 

"stoornis" hier beter. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Deze richtlijn moet daarom 

voorzien in verplichte uitzonderingen op de 

rechten die door het Unierecht zijn 

geharmoniseerd en die relevant zijn voor 

de vormen van gebruik en de werken die 

onder het Verdrag van Marrakesh vallen. 

Het gaat daarbij met name om de rechten 

van reproductie, mededeling aan het 

publiek, beschikbaarstelling, distributie en 

uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 

2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en 

Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de 

dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 

96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de 

uitzonderingen en beperkingen die door het 

Verdrag van Marrakesh worden verlangd, 

ook werken in audioformaat, zoals 

luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk 

dat deze uitzonderingen ook gelden voor 

de naburige rechten. 

(6) Deze richtlijn voorziet daarom in 

verplichte uitzonderingen op de rechten die 

door het Unierecht zijn geharmoniseerd en 

die relevant zijn voor de vormen van 

gebruik en de werken die onder het 

Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat 

daarbij met name om de rechten van 

reproductie, mededeling aan het publiek, 

beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, 

als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, 

Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 

2009/24/EG, alsmede de 

dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 

96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de 

uitzonderingen en beperkingen die door het 

Verdrag van Marrakesh worden verlangd, 

ook werken in audioformaat, zoals 

aangepaste luisterboeken, omvat, is het 

noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook 

gelden voor de naburige rechten. De 

toepassing van uitzonderingen als bedoeld 

in onderhavige richtlijn doet geen afbreuk 

aan andere uitzonderingen voor personen 

met een handicap waarin in de lidstaten is 

voorzien, zoals uitzonderingen in verband 

met particulier gebruik. 
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Amendement   6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De verplichte uitzondering moet 

ook het reproductierecht beperken, zodat 

elke handeling wordt toegestaan die 

noodzakelijk is om in een werk of ander 

materiaal wijzigingen aan te brengen of om 

dit werk of ander materiaal om te zetten of 

aan te passen om een exemplaar in 

toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit 

houdt in dat moet worden voorzien in de 

nodige middelen voor de navigatie in een 

exemplaar in toegankelijke vorm. 

(8) De verplichte uitzondering moet 

ook het reproductierecht beperken, zodat 

elke handeling wordt toegestaan die 

noodzakelijk is om in een werk of ander 

materiaal wijzigingen aan te brengen of om 

dit werk of ander materiaal om te zetten of 

aan te passen om een exemplaar in 

toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit 

houdt in dat moet worden voorzien in de 

nodige middelen voor de navigatie in een 

exemplaar in toegankelijke vorm en ook in 

de handelingen die nodig zijn om 

bestaande werken die voor een bepaalde 

doelgroep van begunstigden reeds 

toegankelijk zijn, aan te passen aan de 

behoeften van andere doelgroepen die op 

andere formats zijn aangewezen om 

toegang tot het werk te krijgen. Uitleen 

van het werk aan personen van de 

doelgroep moet worden toegestaan. 

Motivering 

Ter verduidelijking van wat “nodige aanpassingen” zijn onder de uitzondering van art. 3. 

Een format kan toegankelijk zijn voor de ene doelgroep (bv. visueel gehandicapten) maar niet 

voor de ander (bv dyslectische personen). In dat laatste geval is geen aanpassing nodig voor 

blinden of visueel gehandicapten, maar wel voor de dyslectische persoon. De mogelijkheid 

van uitleen moet ook worden toegestaan. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De uitzondering moet het de 

toegelaten entiteiten mogelijk maken 

binnen de Unie online en offline 

(9) De uitzondering moet het de 

toegelaten entiteiten mogelijk maken 

binnen de Unie online en offline 
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exemplaren in toegankelijke vorm van 

werken of ander materiaal die onder deze 

richtlijn vallen, te vervaardigen en te 

verspreiden. 

exemplaren in toegankelijke vorm van 

verkrijgbare werken, gearchiveerd of 

ander materiaal die onder deze richtlijn 

vallen, te vervaardigen en te verspreiden. 

Motivering 

Gearchiveerd materiaal  kan ook in toegankelijke vorm worden gegoten. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Voor betere verkrijgbaarheid van 

geschreven werken is de rol van de 

rechthebbende bij het toegankelijk maken 

van het werk voor mensen met visuele 

handicap even belangrijk als de 

uitzonderingen waarin deze richtlijn 

voorziet wanneer de markt die toegang 

niet kan bieden. 

Motivering 

Verwijzing naar overweging in verdrag van Marrakesh. Zowel terechte beperkingen al 

uitzonderingen zijn van gelijk belang, evenals de rol van de rechthebbende bij het 

toegankelijk maken van het werk voor mensen met visuele handicap, om een einde te maken 

aan de "boekenhonger” onder miljoenen blinden en slechtzienden. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) Voor de uitwisseling tussen de 

lidstaten moet een centrale, voor het 

publiek toegankelijke databank worden 

opgericht, onder beheer van het Bureau 

voor intellectuele eigendom van de 

Europese Unie (EUIPO), met informatie 

over toegelaten entiteiten en 

bibliografische gegevens over exemplaren 
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die in toegankelijke vorm door toegelaten 

entiteiten zijn uitgebracht. Deze databank 

moet ook informatie geven over 

publicaties die door de uitgever in 

toegankelijke vorm zijn uitgebracht, en 

interoperabel zijn met de ABC TIGAR 

(Trusted Intermediary Global Accessible 

Resources) database, die door WIPO 

wordt beheerd. 

Motivering 

Ter facilitering door de Commissie van informatie-uitwisseling, door oprichting van een 

centrale databank van werken in toegankelijke vorm, ook de werken die direct door de 

uitgever in toegankelijke vorm zijn uitgebracht.  Dit nieuwe initiatief moet voortbouwen op en 

interoperabel zijn met de bestaande wereldwijde databank die is opgezet door het Accessible 

Book Consortium en beheerd wordt door de WIPO. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het moet mogelijk zijn exemplaren 

in toegankelijke vorm die in één lidstaat 

zijn vervaardigd, in alle lidstaten 

beschikbaar te maken, zodat de grotere 

beschikbaarheid ervan op de hele interne 

markt wordt gegarandeerd. Dit zou leiden 

tot een daling van de vraag naar overbodig 

werk bij de productie van exemplaren in 

toegankelijke vorm van hetzelfde werk of 

hetzelfde andere materiaal in de hele Unie, 

hetgeen besparingen en efficiëntiewinsten 

oplevert. Deze richtlijn zou derhalve 

moeten garanderen dat exemplaren in 

toegankelijke vorm die in één lidstaat zijn 

vervaardigd, in alle lidstaten in het verkeer 

kunnen worden gebracht en toegankelijk 

worden gemaakt. Een toegelaten entiteit 

zou zodoende in staat moeten zijn deze 

exemplaren offline of online te verspreiden 

onder begunstigden en entiteiten die in een 

andere lidstaat zijn gevestigd. Bovendien 

zou het toegelaten entiteiten en 

begunstigden moeten worden toegestaan 

(10) Het moet mogelijk zijn exemplaren 

in toegankelijke vorm die in één lidstaat 

zijn vervaardigd, in alle lidstaten 

beschikbaar te maken, zodat de grotere 

beschikbaarheid ervan op de hele interne 

markt wordt gegarandeerd. Dit zou leiden 

tot een daling van de vraag naar overbodig 

werk bij de productie van exemplaren in 

toegankelijke vorm van hetzelfde werk of 

hetzelfde andere materiaal in de hele Unie, 

hetgeen besparingen en efficiëntiewinsten 

oplevert. Deze richtlijn moet derhalve 

garanderen dat exemplaren in 

toegankelijke vorm die in één lidstaat zijn 

vervaardigd, in alle lidstaten in het verkeer 

kunnen worden gebracht en toegankelijk 

worden gemaakt voor begunstigden en 

toegelaten entiteiten. Een toegelaten 

entiteit zou zodoende in staat moeten zijn 

deze exemplaren offline of online te 

verspreiden onder begunstigden en 

entiteiten die in een andere lidstaat zijn 

gevestigd. Bovendien zou het toegelaten 
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die exemplaren van elke toegelaten entiteit 

uit elke andere lidstaat te verwerven, of 

toegang tot die exemplaren te verkrijgen. 

entiteiten en begunstigden moeten worden 

toegestaan die exemplaren van elke 

toegelaten entiteit uit elke andere lidstaat te 

verwerven, of toegang tot die exemplaren 

te verkrijgen. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Gezien het specifieke karakter van 

de uitzondering, het duidelijk afgebakende 

toepassingsgebied en de noodzaak van 

rechtszekerheid voor de begunstigden, 

mogen de lidstaten geen aanvullende eisen 

stellen aan de toepassing van deze 

uitzondering, zoals compensatiestelsels of 

de voorafgaande verificatie van de 

commerciële beschikbaarheid van 

exemplaren in toegankelijke vorm. 

(11) Gezien het specifieke karakter van 

de uitzondering, het duidelijk afgebakende 

toepassingsgebied en de noodzaak van 

rechtszekerheid voor de begunstigden, 

mogen de lidstaten geen aanvullende eisen 

stellen aan de toepassing van deze 

uitzondering, zoals compensatiestelsels of 

de voorafgaande verificatie van de 

commerciële beschikbaarheid van 

exemplaren in toegankelijke vorm. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Voor de aanwijzing van 

toegelaten entiteiten moeten lidstaten 

letten op de expertise van die entiteiten 

met het aanbieden op non-profitbasis van 

hoogwaardige en toegankelijke formats 

van materiaal, en de beginselen van 

betrouwbare bemiddeling zoals geregeld 

in het memorandum van 

overeenstemming over toegang tot werken 

voor dyslectische of slechtziende lezers, op 

instigatie van de Europese Commissie in 

2010 ondertekend door 

vertegenwoordigers van rechthebbenden 

en van personen met een leeshandicap. 
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Motivering 

Dit voorstel bouwt voort op Europees beleid van afgelopen decennium, berustend op de 

erkenning van de waardevolle kennis en en ervaring die alleen door gespecialiseerde 

organisaties aan de betrokken doelgroep kan worden geboden en op bevordering van 

samenwerking tussen belanghebbenden in de praktijk. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Volgens het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie erkent 

en eerbiedigt de Unie het recht van 

personen met een handicap op maatregelen 

die beogen hun zelfstandigheid, hun 

maatschappelijke en beroepsintegratie en 

hun deelname aan het gemeenschapsleven 

te bewerkstelligen. 

(14) Ingevolge artikel 26 van het 

Handvest van de grondrechten van de EU 

erkent en eerbiedigt de Unie het recht van 

personen met een handicap op maatregelen 

die beogen hun zelfstandigheid, hun 

maatschappelijke en beroepsintegratie en 

hun deelname aan het gemeenschapsleven 

te bewerkstelligen. 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De Commissie zal toezicht houden 

op het effect van deze richtlijn. Als 

onderdeel hiervan zal zij de situatie met 

betrekking tot de beschikbaarheid van 

werken en ander materiaal in andere 

toegankelijke formaten dan die welke 

onder deze richtlijn vallen, beoordelen, 

alsmede de beschikbaarheid van werken en 

ander materiaal in toegankelijke formaten 

voor personen met andere handicaps. De 

Commissie zal de situatie nauwlettend in 

het oog houden. Wijzigingen in het 

toepassingsgebied van deze richtlijn 

kunnen zo nodig in overweging worden 

genomen. 

(16) De Commissie zal toezicht houden 

op het effect van deze richtlijn. Als 

onderdeel hiervan zal zij de situatie met 

betrekking tot de beschikbaarheid van 

werken en ander materiaal in andere 

toegankelijke formaten dan die welke 

onder deze richtlijn vallen, beoordelen, 

alsmede de beschikbaarheid van werken en 

ander materiaal in toegankelijke formaten 

voor personen met andere stoornissen. De 

Commissie zal de situatie nauwlettend in 

het oog houden. Wijzigingen in het 

toepassingsgebied van deze richtlijn 

kunnen zo nodig in overweging worden 

genomen. 
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Amendement   15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Deze richtlijn eerbiedigt derhalve 

de grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name zijn erkend in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Deze richtlijn dient in het 

licht van deze rechten en beginselen te 

worden uitgelegd en toegepast. 

(18) Deze richtlijn eerbiedigt derhalve 

de grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name zijn erkend in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Deze richtlijn dient in het 

licht van deze rechten en beginselen te 

worden uitgelegd en toegepast. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Het Verdrag van Marrakesh legt 

bepaalde verplichtingen op wat betreft de 

uitwisseling van exemplaren in 

toegankelijke vorm tussen de Unie en 

derde landen die partij zijn bij het Verdrag. 

De maatregelen die de Unie heeft genomen 

ter nakoming van die verplichtingen zijn 

opgenomen in Verordening [...], die moet 

worden gelezen in samenhang met deze 

richtlijn. 

(19) Het Verdrag van Marrakesh legt 

bepaalde verplichtingen op wat betreft de 

uitwisseling van exemplaren in 

toegankelijke vorm tussen de Unie en 

derde landen die partij zijn bij het Verdrag. 

De maatregelen die de Unie heeft genomen 

ter nakoming van die verplichtingen zijn 

opgenomen in Verordening [...], die moet 

worden gelezen in samenhang met deze 

richtlijn. 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20a) De lidstaten moeten deze richtlijn 

binnen zes maanden omzetten om snel 

invulling te geven aan de rechten van 

personen met een handicap conform het 

Handvest van de grondrechten en het 

UNCRPD. 
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Motivering 

Met het oog op de artikelen 4 lid  3 en 10 van het verdrag van Marrakesh over de omzetting 

van dat verdrag zelf. 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "werk of ander materiaal": een 

werk in de vorm van een boek, dagblad, 

krant, tijdschrift of ander geschrift, met 

inbegrip van bladmuziek en daarmee 

samenhangende illustraties, op om het 

even welke drager, met inbegrip van 

audioformaten, zoals luisterboeken, dat 

wordt beschermd door auteursrecht of 

naburige rechten en dat op geoorloofde 

wijze is gepubliceerd of op een andere 

manier rechtmatig algemeen beschikbaar is 

gemaakt; 

(1) "werk of ander materiaal": een 

literair, academisch of artistiek werk in de 

vorm van tekst, notaties en/of daarmee 

samenhangende illustraties, met inbegrip 

van bladmuziek, dat wordt beschermd door 

auteursrecht of naburige rechten en dat op 

geoorloofde wijze is gepubliceerd of op 

een andere manier rechtmatig algemeen 

beschikbaar is gemaakt in de vorm van een 

boek, e-boek, dagblad, krant, tijdschrift of 

ander geschrift, in om het even welk 

mediaformaat, met inbegrip van 

audioformaten, zoals luisterboeken en 

radio-uitzendingen; 

Motivering 

Meer specifieke en gedetailleerde definitie van ‘werk of ander materiaal’. 

 

Amendement   19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "begunstigde": (2) "begunstigde": ongeacht andere 

handicaps, elk van de volgende personen: 

Motivering 

Met deze toevoeging wordt de definitie van "begunstigde" aangepast aan het Verdrag van 

Marrakesh. Deze toevoeging geldt voor alle letters (a, b, c en d) van artikel 2, lid 2, en moet 

daarom na letter d) worden ingevoegd. 
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Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een persoon met een waarnemings- 

of leeshandicap, met inbegrip van 

dyslexie, die daardoor geen gedrukte 

werken kan lezen in wezenlijk dezelfde 

mate als een persoon zonder handicap; of 

(c) een persoon met een waarnemings- 

of leesstoornis, met inbegrip van dyslexie, 

die daardoor geen gedrukte werken kan 

lezen in wezenlijk dezelfde mate als een 

persoon die niet blind is of een visuele 

stoornis heeft is of anderszins een 

leeshandicap heeft; of 

Motivering 

Hier wordt het onderscheid ingevoerd tussen "handicap" en "stoornis". Volgens de preambule 

bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vloeit een handicap 

voort uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke 

drempels die hen belet ten volle, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te 

participeren in de samenleving. Het zijn dus die drempels die de handicap veroorzaken en 

niet hun stoornissen of andere functionele vaardigheden. In die zin past "stoornis" hier beter. 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een persoon die anderszins, ten 

gevolge van een fysieke handicap, niet in 

staat is een boek vast te houden of te 

hanteren, dan wel scherp te zien of zijn of 

haar ogen te bewegen in een mate die 

gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar 

wordt geacht; 

(d) een persoon die anderszins, ten 

gevolge van een fysieke stoornis, niet in 

staat is een boek vast te houden of te 

hanteren, dan wel scherp te zien of zijn of 

haar ogen te bewegen in een mate die 

gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar 

wordt geacht; 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "exemplaar in toegankelijke vorm": (3) "exemplaar in toegankelijke vorm": 
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een exemplaar van een werk of ander 

materiaal in een alternatieve vorm 

waarmee dat werk of dat andere materiaal 

voor een begunstigde toegankelijk wordt, 

onder meer om de toegang tot het werk 

voor de begunstigde even eenvoudig en 

gemakkelijk te maken als voor een persoon 

zonder visuele handicap of andere 

leeshandicap of welk van de in punt 2 

bedoelde handicaps ook; 

een exemplaar van een werk of ander 

materiaal, gepresenteerd zonder 

winstoogmerk in een alternatieve vorm 

waarmee dat werk of dat andere materiaal 

voor een begunstigde toegankelijk wordt, 

onder meer om de toegang tot het werk 

voor de begunstigde even eenvoudig en 

gemakkelijk te maken als voor een persoon 

zonder visuele handicap of andere 

leeshandicap of welk van de in punt 2 

bedoelde handicaps ook; 

Motivering 

Het is belangrijk dat het niet-commerciële aspect van de exemplaren wordt onderstreept, 

waardoor de definitie van toegelaten entiteiten en hun optreden zonder winstoogmerk ook 

duidelijker wordt. 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) "toegelaten entiteit": een entiteit 

die, als haar voornaamste of een van haar 

voornaamste activiteiten of taken van 

openbaar belang heeft zonder 

winstoogmerk onderwijs, opleiding, 

aangepast lezen of toegang tot informatie 

aan begunstigden te bieden. 

(4) "toegelaten entiteit": een entiteit die 

door de lidstaat waarin zij gevestigd 

toegelaten of erkend is om zonder 

winstoogmerk onderwijs, opleiding, 

aangepast lezen of toegang tot informatie 

aan begunstigden te bieden. Daartoe 

behoren ook regeringsinstellingen of 

organisaties zonder winstoogmerk die, als 

een van hun voornaamste activiteiten of 

institutionele verplichtingen, dezelfde 

diensten aan begunstigden bieden. 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om de door de Commissie voorgestelde definitie van "toegelaten 

autoriteit" aan te vullen en daarbij rekening te houden met de definitie van het Verdrag van 

Marrakesh, waarin gespecificeerd wordt door wie die entiteiten wettelijk toegelaten of erkend 

zijn. 

 

Amendement   24 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 

exemplaar in toegankelijke vorm de 

integriteit van het werk of ander materiaal 

eerbiedigt, met inachtneming van de 

veranderingen die nodig zijn om het werk 

in het alternatieve formaat toegankelijk te 

maken. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 

exemplaar in toegankelijke vorm de 

integriteit van het werk of ander materiaal 

eerbiedigt, met inachtneming van de 

veranderingen die nodig zijn om het werk 

in het alternatieve formaat toegankelijk te 

maken voor de diverse behoeften van de 

begunstigden. 

 

Amendement   25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ten vroegste [vijf jaar na de datum van 

omzetting] voert de Commissie een 

evaluatie uit van deze richtlijn en 

presenteert zij de voornaamste bevindingen 

aan het Europees Parlement, de Raad en 

het Europees Economisch en Sociaal 

Comité, die in voorkomend geval 

vergezeld gaan van voorstellen tot 

wijziging van de verordening. 

Uiterlijk [vijf jaar na de datum van 

omzetting] voert de Commissie een 

evaluatie uit van deze richtlijn en 

presenteert zij de voornaamste bevindingen 

aan het Europees Parlement, de Raad en 

het Europees Economisch en Sociaal 

Comité, die in voorkomend geval 

vergezeld gaan van voorstellen tot 

wijziging van de verordening. 

Motivering 

Aangezien de Commissie geen effectbeoordeling heeft verricht van de mogelijke sociaal-

economische impact van deze verordening, beveelt de rapporteur aan dat de evaluatie 

uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de verordening wordt verricht. 
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