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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Verdrag van Marrakesh werd in 2013 goedgekeurd door de Wereldorganisatie voor de 

intellectuele eigendom (WIPO) en is door meer dan 60 landen ondertekend, waaronder de 

Europese Unie. Het hoofddoel van het verdrag is een reeks verplichte uitzonderingen of 

beperkingen vast te stellen ten behoeve van personen die blind of visueel gehandicapt zijn of 

anderszins een leeshandicap hebben. Dankzij die uitzonderingen en beperkingen op het 

auteursrecht, die in alle ondertekenende landen moeten worden ingevoerd, wordt het mogelijk 

gepubliceerde werken te reproduceren, verspreiden en beschikbaar te stellen in een vorm die 

toegankelijke is voor blinden, visueel gehandicapten en personen die anderszins een 

leeshandicap hebben, en die werken grensoverschrijdend uit te wisselen. Deze door de 

Commissie voorgestelde verordening heeft betrekking op die uitwisseling. 

Het voorstel wijzigt het rechtskader van de Europese Unie overeenkomstig het Verdrag van 

Marrakesh. Dit zal ertoe leiden dat uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen van de 

Unie krachtens het Verdrag van Marrakesh ten aanzien van de uitwisseling van exemplaren in 

toegankelijke vorm tussen de Unie en derde landen die partij zijn bij het Verdrag van 

Marrakesh, ten voordele van de begunstigden. 

De rapporteur voor advies steunt het voorstel van de Commissie en is van mening dat dit de 

juiste stap is om de verplichtingen die de Unie is aangegaan na te komen. Hij stelt enkele 

amendementen voor om het Commissievoorstel beter af te stemmen op het Verdrag van 

Marrakesh, met name in het gedeelte waarin de definities worden uitgelegd - wie zijn de 

"begunstigde personen", wat is een "exemplaar in toegankelijke vorm" en wie zijn de 

"toegelaten entiteiten" die de exemplaren in toegankelijke vorm verspreiden, bekend maken 

en ter beschikking van begunstigden stellen. 

Voorts acht de rapporteur het cruciaal te benadrukken dat de uitvoer van die exemplaren niet 

tot commerciële activiteiten leidt, en de aanvullingen die hij in dit verband voorstelt hebben 

tot doel voor de in een lidstaat gevestigde toegelaten entiteiten rechtszekerheid te scheppen 

met betrekking tot hun grensoverschrijdende activiteiten met derde landen. 

De Commissie stelt voor ten vroegste vijf jaar na de inwerkingtreding van de verordening een 

evaluatie te verrichten. De rapporteur dringt erop aan dat eerder te doen (uiterlijk na vijf jaar), 

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

economische impact van deze verordening. 

Tot slot wil de rapporteur erop wijzen dat de formulering van alle voorstellen aansluit bij die 

van het Verdrag van Marrakesh. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement   1 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis)  Krachtens artikel 26 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap (UNCRPD) is 

integratie van personen met een handicap 

verplicht. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Bij de vaststelling van maatregelen 

die noodzakelijk zijn om de 

grensoverschrijdende uitwisseling van 

exemplaren in toegankelijke vorm van 

bepaalde werken en ander materiaal met 

derde landen die partij zijn bij het verdrag 

van Marrakesh mogelijk te maken, 

moeten de lidstaten voldoen aan de 

verplichtingen en gebruik mogen maken 

van de rechten die voortvloeien uit het 

Verdrag van Bern, de Overeenkomst 

inzake de handelsaspecten van de 

intellectuele eigendom en het WIPO-

verdrag inzake auteursrecht, 

overeenkomstig artikel 11 van het 

Verdrag van Marrakesh, op grond 

waarvan de verdragsluitende partijen de 

beperkingen van of uitzonderingen op 

rechten kunnen beperken tot bepaalde 

gevallen die geen afbreuk doen aan de 

normale exploitatie van het werk en de 

wettige belangen van de rechthebbende 

niet in onredelijke mate schaden. 

Motivering 

Deze overweging heeft tot doel nogmaals op het belang van de internationale 

verdragsverplichtingen te wijzen. De formulering is afkomstig van het Verdrag van 
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Marrakesh. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Om de uitvoer van exemplaren in 

toegankelijke vorm en van publicaties die 

door de rechthebbenden in toegankelijke 

vorm worden geproduceerd ("born 

accessible"-publicaties) te bevorderen, 

moet er in de Europese Unie één 

onlinedatabank worden opgezet. Deze 

databank moet publiekelijk toegankelijk 

zijn vanuit derde landen die partij zijn bij 

het Verdrag van Marrakesh. Om de 

invoer van diezelfde publicaties te 

vergemakkelijken is het van belang dat 

die databank interoperabel is met de door 

de WIPO beheerde databank ABC TIGAR 

(Trusted Intermediary Global Accessible 

Resources). 

Motivering 

Met deze nieuwe overweging wordt de Commissie verzocht de uitwisseling van informatie te 

faciliteren door de databank die krachtens Richtlijn [...] wordt opgezet toegankelijk te maken 

voor derde landen die partij zijn bij het Verdrag van Marrakesh. 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   4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Met het oog op een betere 

beschikbaarheid van exemplaren in 

toegankelijke vorm en ter voorkoming van 

de illegale verspreiding van werken en 

ander materiaal, moeten toegelaten 

entiteiten die actief zijn op het gebied van 

de distributie en beschikbaarstelling van 

(5) Met het oog op een betere 

beschikbaarheid van exemplaren in 

toegankelijke vorm en ter voorkoming van 

de illegale verspreiding van werken en 

ander materiaal, is het essentieel dat de 

lidstaten overeenstemming helpen 

bereiken over richtsnoeren voor beste 
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exemplaren in toegankelijke vorm aan 

bepaalde verplichtingen voldoen. 
praktijken tussen representatieve groepen 

van toegelaten entiteiten die actief zijn op 

het gebied van de productie, distributie of 

beschikbaarstelling van exemplaren in 

toegankelijke vorm, gebruikers en 

rechthebbenden. 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – 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 

Dit amendement heeft tot doel de door de Commissie voorgestelde definitie van "werk" te 

herzien in het licht van het Verdrag van Marrakesh, waarin onderscheid wordt gemaakt 

tussen de inhoud van literaire of artistieke werken en de drager waarop ze worden 

gepubliceerd. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

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: 
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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. 

Amendement   7 

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   8 

Voorstel voor een verordening 

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  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "exemplaar in toegankelijke vorm": 

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; 

(3) "exemplaar in toegankelijke vorm": 

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   10 

Voorstel voor een verordening 

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. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een toegelaten entiteit die gevestigd is in 

een lidstaat, mag een exemplaar in 

toegankelijke vorm dat is vervaardigd 

overeenkomstig de krachtens Richtlijn [...] 

goedgekeurde nationale wetgeving, 

verspreiden, bekendmaken of ter 

beschikking stellen aan de begunstigde of 

aan een toegelaten entiteit die gevestigd is 

in een derde land dat partij is bij het 

Verdrag van Marrakesh. 

Een toegelaten entiteit die gevestigd is in 

een lidstaat, mag zonder winstoogmerk een 

exemplaar in toegankelijke vorm dat is 

vervaardigd overeenkomstig de krachtens 

Richtlijn [...] goedgekeurde nationale 

wetgeving, verspreiden, bekendmaken of 

ter beschikking stellen aan de begunstigde 

of aan een toegelaten entiteit die gevestigd 

is in een derde land dat partij is bij het 

Verdrag van Marrakesh, mits de 

verstrekkende toegelaten entiteit vóór het 

verspreiden of ter beschikking stellen niet 

wist of niet redelijkerwijs kon weten dat 

het exemplaar in toegankelijke vorm voor 

andere personen dan de begunstigden zou 

worden gebruikt. 

Motivering 

Het is cruciaal te benadrukken dat het exporteren van die exemplaren niet tot commerciële 

activiteiten mag leiden. Het laatste deel van de tekst is een op het Verdrag van Marrakesh 

gebaseerde toevoeging die belangrijk wordt geacht in dit lid, omdat daarmee voor de in een 

lidstaat gevestigde toegelaten entiteiten rechtszekerheid wordt geschapen met betrekking tot 

hun grensoverschrijdende activiteiten met derde landen. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een begunstigde of een toegelaten entiteit 

die gevestigd is in een lidstaat mag een 

exemplaar in toegankelijke vorm dat is 

verspreid, bekendgemaakt of ter 

beschikking is gesteld aan begunstigden of 

aan toegelaten entiteiten door een 

toegelaten entiteit in een derde land dat 

partij is bij het Verdrag van Marrakesh, 

invoeren of anderszins verkrijgen of er 

Een begunstigde of een toegelaten entiteit 

die gevestigd is in een lidstaat mag een 

exemplaar in toegankelijke vorm dat is 

verspreid, bekendgemaakt of ter 

beschikking is gesteld aan begunstigden of 

aan toegelaten entiteiten door een 

toegelaten entiteit in een derde land dat 

partij is bij het Verdrag van Marrakesh, 

invoeren of anderszins verkrijgen of er 
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toegang toe verwerven, en vervolgens 

gebruiken overeenkomstig de krachtens 

Richtlijn [...] goedgekeurde nationale 

wetgeving. 

toegang toe verwerven, en vervolgens 

gebruiken overeenkomstig de krachtens 

Richtlijn [...] goedgekeurde nationale 

wetgeving, op voorwaarde dat met de 

invoer of toegang geen afbreuk wordt 

gedaan aan de normale exploitatie van 

het werk of het andere materiaal en de 

wettige belangen van de rechthebbende 

niet in onredelijke mate worden geschaad. 

Motivering 

Deze tekst is gebaseerd op de formulering van het Verdrag van Marrakesh. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) zij exemplaren in toegankelijke 

vorm uitsluitend verspreidt, bekendmaakt 

of ter beschikking stelt aan begunstigden of 

aan andere toegelaten entiteiten; 

(a) zij zonder winstoogmerk 

exemplaren in toegankelijke vorm 

uitsluitend verspreidt, bekendmaakt of ter 

beschikking stelt aan begunstigden of aan 

andere toegelaten entiteiten; 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) zij passende maatregelen neemt om 

de ongeoorloofde reproductie, 

verspreiding, bekendmaking en 

beschikbaarstelling van exemplaren in 

toegankelijke vorm te ontmoedigen; 

(b) zij passende maatregelen neemt om 

de ongeoorloofde reproductie, 

verspreiding, bekendmaking en 

beschikbaarstelling van exemplaren in 

toegankelijke vorm te voorkomen en op 

basis van vertrouwen volledig ten behoeve 

van de begunstigden handelt; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) zij getuigt van de nodige 

zorgvuldigheid bij, en registers bijhoudt 

van de handelingen die zij uitvoert met 

werken en ander materiaal en met de 

exemplaren in toegankelijke vorm daarvan; 

en 

(c) zij getuigt van de nodige 

zorgvuldigheid bij, en registers bijhoudt 

van de handelingen die zij uitvoert met 

werken en ander materiaal en met de 

exemplaren in toegankelijke vorm daarvan, 

met inachtneming van de persoonlijke 

levenssfeer van de begunstigden, 

overeenkomstig artikel 6; en 

Motivering 

Deze op het Verdrag van Marrakesh gebaseerde toevoeging vestigt de aandacht op het artikel 

dat in gegevensbescherming overeenkomstig het EU-recht voorziet. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het exemplaar in toegankelijke 

vorm wordt uitsluitend door de 

begunstigden gebruikt en eerbiedigt de 

integriteit van het werk of het andere 

materiaal, waarbij naar behoren rekening 

wordt gehouden met de veranderingen die 

nodig zijn om het werk of het andere 

materiaal in de alternatieve vorm 

toegankelijk te maken en met de 

toegankelijkheidsbehoeften van de 

begunstigden. 

Motivering 

Deze tekst is gebaseerd op de formulering van het Verdrag van Marrakesh. 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – punt 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 2 ter. De lidstaten bevorderen de 

uitwisseling van informatie en beste 

praktijken tussen toegelaten entiteiten 

teneinde de toegang tot aangepaste 

werken of ander materiaal doeltreffend te 

bevorderen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ten vroegste [vijf jaar na de datum van 

toepassing] voert de Commissie een 

evaluatie uit van deze verordening 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 op … [vijf jaar na de datum van 

toepassing] voert de Commissie een 

evaluatie uit van deze verordening en 

presenteert zij de voornaamste bevindingen 

aan het Europees Parlement, de Raad en 

het Europees Economisch en Sociaal 

Comité, in voorkomend geval vergezeld 

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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