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BEKNOPTE MOTIVERING 

De onderhandelingen over het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang 

tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of 

anderszins een leeshandicap hebben (het Verdrag van Marrakesh) werden gevoerd op 

basis van het Verdrag van Marrakesh als een gemengde overeenkomst. Sommige aan 

de orde gestelde zaken werden namelijk geacht onder de bevoegdheid van de Unie te 

vallen, terwijl andere zaken werden geacht onder de bevoegdheid van de lidstaten te 

vallen. Het Verdrag van Marrakesh is reeds door vijftien lidstaten ondertekend.  

 

Het wordt beschouwd als een verdrag van historisch belang, aangezien het niet alleen 

het eerste verdrag is dat betrekking heeft op uitzonderingen op het auteursrecht, maar 

het verdrag ook een mensenrechtencomponent heeft. De rapporteur voor advies streeft 

ernaar visueel gehandicapten betere toegang te bieden tot auteursrechtelijk beschermde 

werken. Wanneer tal van organisaties kopieën van hun werk naar andere landen 

mogen sturen, krijgen visueel gehandicapten waar ook ter wereld ruimere toegang tot 

boeken.  

 

Verder heeft de rapporteur voor advies gehandicaptenorganisaties en belanghebbenden 

geraadpleegd en begrepen dat het voorstel van de Commissie als positief wordt gezien. 

De in de oorspronkelijke tekst aangebrachte wijzigingen zijn beperkt tot de 

bevoegdheden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Daarnaast is 

ervoor gezorgd dat de bewoordingen aansluiten bij het Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap, alsook bij het Verdrag van Marrakesh. 
 

AMENDEMENTEN 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 207, 

gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name de 

artikelen 19 en 207, 

Motivering 

In paragraaf 113 van advies nr. 3/15, uitgebracht op 8 september 2016, oordeelde het Hof 

van Justitie dat artikelen 19 en 207 van toepassing zijn. 
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Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien Protocol (nr. 2) bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een leeshandicap 

hebben, krijgen nog steeds te maken met 

tal van belemmeringen bij de toegang tot 

boeken en ander gedrukt materiaal. De 

noodzaak om het aantal werken en de 

hoeveelheid ander beschermd materiaal in 

toegankelijke vormen die voor deze 

personen beschikbaar is, uit te breiden, en 

om het verkeer en de verspreiding daarvan 

te verbeteren, is op internationaal niveau 

erkend. Het Verdrag van Marrakesh tot 

bevordering van de toegang tot 

gepubliceerde werken voor personen die 

blind zijn, visueel gehandicapt of 

anderszins een leeshandicap hebben 

(hierna "het verdrag van Marrakesh" 

genoemd) is op 30 april 2014 namens de 

Unie ondertekend12. Dat verdrag schrijft 

voor dat de verdragsluitende partijen 

voorzien in uitzonderingen op of 

beperkingen van de exclusieve rechten van 

de houders van auteursrechten en naburige 

rechten ten behoeve van de vervaardiging 

en verspreiding van exemplaren van 

bepaalde werken en ander materiaal in 

(1) Personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een leeshandicap 

hebben, krijgen nog steeds te maken met 

tal van belemmeringen bij de toegang tot 

boeken en ander gedrukt materiaal. De 

noodzaak om het aantal werken en de 

hoeveelheid ander beschermd materiaal in 

toegankelijke vormen die voor deze 

personen beschikbaar is, uit te breiden, en 

om het verkeer en de verspreiding daarvan 

te verbeteren, is op internationaal niveau 

erkend. Het Verdrag van Marrakesh tot 

bevordering van de toegang tot 

gepubliceerde werken voor personen die 

blind zijn, visueel gehandicapt of 

anderszins een leeshandicap hebben 

(hierna "het verdrag van Marrakesh" 

genoemd) is op 30 april 2014 namens de 

Unie ondertekend12 en is reeds in 2013 

goedgekeurd door de Wereldorganisatie 

voor de Intellectuele Eigendom. Dat 

verdrag schrijft voor dat de 

verdragsluitende partijen voorzien in 

uitzonderingen op of beperkingen van de 

exclusieve rechten van de houders van 

auteursrechten en naburige rechten ten 



 

AD\1115477NL.docx 5/15 PE595.501v02-00 

 NL 

toegankelijke vormen en ten behoeve van 

de grensoverschrijdende uitwisseling van 

exemplaren in toegankelijke vorm. De 

begunstigden van het Verdrag van 

Marrakesh zijn personen die blind of 

visueel gehandicapt zijn, of een 

waarnemings- of leeshandicap hebben, met 

inbegrip van dyslexie, waardoor zij niet in 

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. 

behoeve van de vervaardiging en 

verspreiding van exemplaren van bepaalde 

werken en ander materiaal in toegankelijke 

vormen en ten behoeve van de 

grensoverschrijdende uitwisseling van 

exemplaren in toegankelijke vorm. De 

begunstigden van het Verdrag van 

Marrakesh zijn personen die blind of 

visueel gehandicapt zijn, of een 

waarnemings- of leeshandicap hebben, met 

inbegrip van dyslexie, waardoor zij niet in 

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. 

_________________ _________________ 

12Besluit 2014/221/EU van de Raad van 14 

april 2014 betreffende de ondertekening, 

namens de Europese Unie, van het Verdrag 

van Marrakesh tot bevordering van de 

toegang tot gepubliceerde werken voor 

personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een leeshandicap 

hebben (PB L 115 van 17.4.2014, blz. 1). 

12Besluit 2014/221/EU van de Raad van 14 

april 2014 betreffende de ondertekening, 

namens de Europese Unie, van het Verdrag 

van Marrakesh tot bevordering van de 

toegang tot gepubliceerde werken voor 

personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een leeshandicap 

hebben (PB L 115 van 17.4.2014, blz. 1). 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij Richtlijn [...] worden de 

verplichtingen van de Unie krachtens het 

Verdrag van Marrakesh op 

geharmoniseerde wijze uitgevoerd ter 

verbetering van de beschikbaarheid van 

exemplaren in toegankelijke vorm ten 

behoeve van begunstigden en het verkeer 

ervan binnen de interne markt. De lidstaten 

moeten op grond van de richtlijn een 

verplichte beperking invoeren van 

bepaalde rechten van rechthebbenden die 

(2) Bij Richtlijn [...] worden de 

verplichtingen van de Unie krachtens het 

Verdrag van Marrakesh op 

geharmoniseerde wijze uitgevoerd ter 

verbetering van de beschikbaarheid van 

exemplaren in toegankelijke vorm ten 

behoeve van begunstigden in alle lidstaten 

van de Unie en het verkeer ervan binnen 

de interne markt. De lidstaten moeten op 

grond van de richtlijn een verplichte 

beperking invoeren van bepaalde rechten 
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door wetgeving van de Unie zijn 

geharmoniseerd. Deze verordening heeft 

tot doel uitvoering te geven aan de 

verplichtingen van het Verdrag van 

Marrakesh met betrekking tot de in- en 

uitvoer van exemplaren in toegankelijke 

vorm ten behoeve van begunstigden tussen 

de Unie en derde landen die partij zijn bij 

het Verdrag van Marrakesh, alsook de 

voorwaarden voor dergelijke in- en uitvoer 

vast te stellen. Dergelijke maatregelen 

kunnen slechts worden genomen op het 

niveau van de Unie, aangezien de 

uitwisseling van exemplaren in 

toegankelijke vorm van werken en ander 

materiaal betrekking heeft op de 

handelsaspecten van intellectuele 

eigendom. Een verordening is het enige 

geschikte instrument. 

van rechthebbenden die door wetgeving 

van de Unie zijn geharmoniseerd. Deze 

verordening heeft tot doel uitvoering te 

geven aan de verplichtingen van het 

Verdrag van Marrakesh met betrekking tot 

de in- en uitvoer van exemplaren in 

toegankelijke vorm ten behoeve van 

begunstigden tussen de Unie en derde 

landen die partij zijn bij het Verdrag van 

Marrakesh, alsook de voorwaarden voor 

dergelijke in- en uitvoer vast te stellen. 

Dergelijke maatregelen kunnen slechts 

worden genomen op het niveau van de 

Unie, aangezien de uitwisseling van 

exemplaren in toegankelijke vorm van 

werken en ander materiaal betrekking heeft 

op de handelsaspecten van intellectuele 

eigendom. Een verordening is daarom het 

enige geschikte instrument. 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De verordening moet ervoor zorgen 

dat exemplaren in toegankelijke vorm van 

boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften, 

andere geschriften, bladmuziek en ander 

gedrukt materiaal die vervaardigd zijn in 

een lidstaat overeenkomstig de nationale 

bepalingen ter uitvoering van Richtlijn [...] 

kunnen worden uitgevoerd naar derde 

landen die partij zijn bij het Verdrag van 

Marrakesh. Toegankelijke vormen zijn 

onder meer braille, groteletterdruk, 

aangepaste e-boeken, luisterboeken en 

radio-uitzendingen. De distributie, 

bekendmaking of beschikbaarstelling van 

exemplaren in toegankelijke vorm voor 

mensen met een leeshandicap of toegelaten 

entiteiten in het derde land mag alleen 

worden uitgevoerd door toegelaten 

entiteiten die in de Unie zijn gevestigd. 

(3) De verordening moet ervoor zorgen 

dat exemplaren in toegankelijke vorm van 

boeken, e-boeken, dagbladen, kranten, 

tijdschriften, andere geschriften, 

bladmuziek en ander gedrukt materiaal die 

vervaardigd zijn in een lidstaat 

overeenkomstig de nationale bepalingen ter 

uitvoering van Richtlijn [...] kunnen 

worden uitgevoerd naar derde landen die 

partij zijn bij het Verdrag van Marrakesh. 

Toegankelijke vormen zijn onder meer 

braille, groteletterdruk, aangepaste e-

boeken, luisterboeken en radio-

uitzendingen. De distributie, 

bekendmaking of beschikbaarstelling van 

exemplaren in toegankelijke vorm voor 

mensen met een leeshandicap of toegelaten 

entiteiten in het derde land mag alleen 

worden uitgevoerd door toegelaten 

entiteiten die in de Unie zijn gevestigd. 
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Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Via deze verordening moet worden 

gewaarborgd dat de verdragsluitende 

partijen, overeenkomstig artikel 9 van het 

Verdrag van Marrakesh, voorzien in 

financiële en personele middelen om 

internationale samenwerking tussen 

toegelaten entiteiten, adequate 

beschikbaarheid van exemplaren in 

toegankelijke vorm en 

grensoverschrijdende uitwisseling van 

deze exemplaren mogelijk te maken. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Er moeten richtsnoeren van de 

regering of beste prakijken worden 

ontwikkeld inzake de verstrekking van 

exemplaren in toegankelijke vorm aan 

begunstigden, met inachtneming van de 

bepalingen van het Verdrag van 

Marrakesh. Dit moet plaatsvinden in 

overleg met representatieve groepen van 

toegelaten entiteiten, zoals 

bibliotheekverenigingen en consortia van 

bibliotheken, en andere toegelaten 

entiteiten die exemplaren in toegankelijke 

vorm produceren, alsmede gebruikers, 

actoren uit het maatschappelijk 

middenveld en rechthebbenden. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake de rechten van personen met 

een handicap (hierna "het UNCRPD" 

genoemd), waarbij de EU partij is, 

garandeert personen met een handicap het 

recht op toegang tot informatie en het recht 

op deelname aan het culturele, 

economische en sociale leven op voet van 

gelijkheid met anderen. Op grond van het 

UNCRPD moeten de partijen bij dat 

verdrag in overeenstemming met het 

internationale recht alle passende 

maatregelen nemen om te waarborgen dat 

wetgeving ter bescherming van de 

intellectuele eigendom geen onredelijke of 

discriminatoire belemmering vormt voor 

de toegang van personen met een handicap 

tot cultuuruitingen. 

(7) Het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake de rechten van personen met 

een handicap (hierna "het UNCRPD" 

genoemd), waarbij de EU sinds 21 januari 

2011 partij is en dat bindend is voor de 

lidstaten van de Unie, garandeert personen 

met een handicap het recht op toegang tot 

informatie en communicatie en het recht 

op deelname aan het culturele, 

economische, politieke, arbeids- en sociale 

leven op voet van gelijkheid met anderen. 

Op grond van het UNCRPD moeten de 

partijen bij dat verdrag in 

overeenstemming met het internationale 

recht alle passende maatregelen nemen om 

te waarborgen dat wetgeving ter 

bescherming van de intellectuele eigendom 

geen onredelijke of discriminatoire 

belemmering vormt voor de toegang van 

personen met een handicap tot 

cultuuruitingen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 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 

werk in de vorm van een boek, e-boek, 

dagblad, krant, tijdschrift of ander 

geschrift, met inbegrip van bladmuziek en 

daarmee samenhangende illustraties, op om 

het even welke online- of offlinedrager, 

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; 
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Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 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 leeshandicap, met inbegrip van dyslexie 

of eender welke andere leerstoornis, die 

daardoor geen gedrukte werken kan lezen 

in wezenlijk dezelfde mate als een persoon 

zonder handicap; of 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) zij op haar website, in voorkomend 

geval, informatie publiceert en actualiseert 

over de manier waarop zij voldoet aan de 

verplichtingen van het bepaalde onder a) 

tot en met c). 

d) zij op haar website, in voorkomend 

geval, of via andere online- of 

offlinekanalen, informatie publiceert en 

actualiseert over de manier waarop zij 

voldoet aan de verplichtingen van het 

bepaalde onder a) tot en met c). 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) zij op verzoek technische bijstand 

verleent bij de toegang tot het verstrekte 

materiaal. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een toegelaten entiteit die is 

gevestigd in een lidstaat en die de in de 

artikelen 3 en 4 bedoelde handelingen 

uitvoert, verstrekt op verzoek de volgende 

informatie aan iedere begunstigde of 

rechthebbende: 

2. Een toegelaten entiteit die is 

gevestigd in een lidstaat en die de in de 

artikelen 3 en 4 bedoelde handelingen 

uitvoert, verstrekt op verzoek en op een 

toegankelijke manier de volgende 

informatie aan iedere begunstigde of 

rechthebbende: 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In voorkomend geval 

ondersteunen de lidstaten hun toegelaten 

entiteiten bij het ter beschikking stellen 

van informatie met betrekking tot hun 

praktijken krachtens artikel 3 en 4, zowel 

door uitwisseling van informatie tussen 

toegelaten entiteiten als door het op 

toegankelijke wijze beschikbaar stellen 

van informatie over hun beleid en 

praktijken, onder meer betreffende de 

grensoverschrijdende uitwisseling van 

exemplaren in toegankelijke vorm aan 

belanghebbende partijen en burgers. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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 

1. Uiterlijk [vijf jaar na de datum van 

toepassing] voert de Commissie een 

evaluatie uit van deze verordening, daarbij 

tevens rekening houdend met 

technologische ontwikkelingen op het 

gebied van toegankelijkheid, en 

presenteert zij de voornaamste bevindingen 

aan het Europees Parlement, de Raad en 

het Europees Economisch en Sociaal 
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wijziging van de verordening. Comité, die in voorkomend geval 

vergezeld gaan van voorstellen tot 

wijziging van de verordening. In het 

verslag van de Commissie wordt rekening 

gehouden met de standpunten van 

betrokken actoren uit het maatschappelijk 

middenveld, niet-gouvernementele 

organisaties en sociale partners, 

waaronder organisaties van en voor 

personen met een handicap en 

organisaties die ouderen 

vertegenwoordigen. 
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR VOOR ADVIES INPUT HEEFT ONTVANGEN 

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de 

rapporteur voor advies opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpadvies 

informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen: 

 

 
 
 

Entiteit en/of persoon 

Europese Blindenunie (EBU) 

Europees Gehandicaptenforum (EGF) 
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