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KORTFATTAD MOTIVERING 

Marrakechfördraget ålägger parterna att föreskriva undantag eller inskränkningar när det 

gäller upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, 

synskadade eller som har annat läshandikapp och möjliggör gränsöverskridande utbyte av 

bokexemplar i särskilda format, inklusive ljudböcker, samt annat tryckt material bland de 

länder som är parter i fördraget. 

Utskottet för framställningar (PETI-utskottet) välkomnar varmt den föreslagna förordningen. 

Sedan 2011, då två framställningar1 som efterlyste ett bindande fördrag mottogs, har 

PETI-utskottet aktivt arbetat med ärenden med anknytning till tillgång till publicerade verk 

för personer som är blinda eller synskadade. PETI-utskottet bevittnade med tillfredsställelse 

antagandet av Marrakechfördraget 2013 och dess ikraftträdande i september 2016. Icke desto 

mindre krävs ytterligare åtgärder för att se till att Europeiska unionen utan ytterligare 

dröjsmål fullgör sina internationella skyldigheter enligt Marrakechfördraget och 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med tanke på de 

världsomfattande konsekvenser som dess genomförande, i synnerhet på EU-nivå, har för de 

berörda parterna.  

Så som framhållits i den studie2 som beställts av utredningsavdelning C för 

framställningsutskottets räkning med avseende på Marrakechfördraget och som presenterades 

den 9 november 2016 under PETI-utskottets seminarium om funktionsnedsättningar, är 

Marrakechfördraget en mycket stor framgång för den sociala modellen i fråga om 

funktionsnedsättningar, och det utgör en ändamålsenlig internationell lösning på den starka 

efterfrågan på litteratur världen över. Därför måste alla nödvändiga åtgärder vidtas för att 

säkerställa att detta fördrag genomförs skyndsamt och på ändamålsenligt sätt. Därutöver har 

PETI-utskottet efterlyst3 en skyndsam ratificering av Marrakechfördraget från 

Europeiska unionens sida, utan att man villkorar ratificeringen med en översyn av 

EU:s lagstiftningsram. 

Förslaget till yttrande syftar till att harmonisera den terminologi som används i förordningen 

för att till fullo återspegla Marrakechfördraget och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Det lämnar frågan öppen om möjligheten att utöka 

förteckningen över berättigade personer samt medför en uppdatering av den föreslagna 

förordningen i linje med den omfattande dataskyddslagstiftningsramen på EU-nivå. Framför 

allt innehåller förslaget till yttrande ett förslag om att medlemsstaterna bör införa en 

klagomåls- eller prövningsmekanism i fall där berättigade personer hindras att utnyttja de 

tillåtna undantagen.  

                                                 
1 Framställning nr 0924/2011, ingiven av Dan Pescod, brittisk medborgare, för ”European Blind Union 

(EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB)”, om blinda personers tillgång till böcker och andra 

trycksaker och framställning nr 0964/2011, ingiven av Michael Kalmar, österrikisk medborgare, för ”European 

Dyslexia Association”, om tillgång till böcker för blinda, dyslektiker eller personer med andra 

funktionsnedsättningar. 
2 PE571.387. 
3 Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 om ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av 

mottagna framställningar, särskilt framställning nr 0924/2011 (2016/2542(RSP)). 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 

beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Personer som är blinda, synsvaga 

eller har annat läshandikapp står 

fortfarande inför många hinder när de vill 

få tillgång till böcker och annat tryckt 

material. Behovet av att öka antalet verk 

och andra skyddade alster i format som är 

tillgängliga för dessa personer och förbättra 

deras rörlighet och spridning har erkänts på 

internationell nivå. Marrakechfördraget om 

att underlätta tillgången till publicerade 

verk för personer som är blinda, synsvaga 

eller har annat läshandikapp (nedan kallat 

Marrakechfördraget) undertecknades på 

unionens vägnar den 30 april 201412. I 

fördraget krävs att de avtalsslutande 

parterna föreskriver undantag från eller 

inskränkningar av ensamrätten för 

innehavare av upphovsrätter och 

närstående rättigheter med avseende på 

utarbetande och spridning av exemplar i 

tillgängligt format av verk och andra alster 

och gränsöverskridande utbyte av exemplar 

i tillgängligt format. Marrakechfördraget 

rör personer som är blinda, synsvaga eller 

har perceptions- eller lässvårigheter, bland 

annat dyslexi, som hindrar dem från att 

läsa tryckta verk i samma utsträckning som 

personer utan funktionshinder, eller som 

inte kan hålla eller hantera en bok eller 

fokusera eller röra ögonen i den 

utsträckning som normalt sett krävs för att 

kunna läsa, på grund av en fysisk 

funktionsnedsättning. 

1. Personer som är blinda, synsvaga 

eller har annat läshandikapp står 

fortfarande inför många hinder när de vill 

få tillgång till böcker och annat tryckt 

material. Behovet av att tillhandahålla ett 

mycket större antal verk och andra 

skyddade alster i format som är helt 

tillgängliga för dessa personer och avsevärt 

förbättra deras rörlighet och spridning har 

erkänts på internationell nivå. 

Marrakechfördraget om att underlätta 

tillgången till publicerade verk för personer 

som är blinda, synsvaga eller har annat 

läshandikapp (nedan kallat 

Marrakechfördraget) undertecknades på 

unionens vägnar den 30 april 201412, efter 

att ha antagits redan 2013 av 

Världsorganisationen för den 

intellektuella äganderätten. I fördraget 

krävs att de avtalsslutande parterna 

föreskriver undantag från eller 

inskränkningar av ensamrätten för 

innehavare av upphovsrätter och 

närstående rättigheter med avseende på 

utarbetande och spridning av exemplar i 

tillgängligt format av verk och andra alster 

och gränsöverskridande utbyte av exemplar 

i tillgängligt format. Marrakechfördraget 

rör personer som är blinda, synsvaga eller 

har perceptions- eller lässvårigheter, bland 

annat dyslexi, som hindrar dem från att 

läsa tryckta verk i samma utsträckning som 

personer utan funktionshinder, eller som 

inte kan hålla eller hantera en bok, eller 

fokusera eller röra ögonen i den 

utsträckning som normalt sett krävs för att 
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kunna läsa, på grund av en fysisk 

funktionsnedsättning. 

__________________ __________________ 

12 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 

april 2014 om undertecknande, på 

Europeiska unionens vägnar, av 

Marrakechfördraget om att underlätta 

tillgången till publicerade verk för personer 

som är blinda, synsvaga eller har annat 

läshandikapp (EUT L115, 17.4.2014, s. 1). 

12 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 

april 2014 om undertecknande, på 

Europeiska unionens vägnar, av 

Marrakechfördraget om att underlätta 

tillgången till publicerade verk för personer 

som är blinda, synsvaga eller har annat 

läshandikapp (EUT L 115, 17.4.2014, s. 1). 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Direktiv [...] syftar till att 

genomföra unionens skyldigheter enligt 

fördraget på ett harmoniserat sätt för att 

förbättra tillgängligheten till exemplar i 

tillgängligt format till berättigade personer 

och deras omsättning på den inre 

marknaden. Direktivet ålägger 

medlemsstaterna att införa ett obligatoriskt 

undantag från vissa rättigheter för 

rättsinnehavare, som harmoniserats genom 

unionsrätten. Syftet med denna förordning 

är att genomföra skyldigheterna i 

Marrakechfördraget avseende export och 

import av exemplar i tillgängligt format till 

förmån för berättigade personer mellan 

unionen och tredjeländer som är parter i 

Marrakechfördraget, och att fastställa 

villkoren för sådan export och import. 

Sådana åtgärder kan endast vidtas på 

unionsnivå eftersom utbyte av exemplar i 

tillgängligt format av verk och andra 

skyddade alster avser de kommersiella 

aspekterna av immateriella rättigheter. En 

förordning är det enda lämpliga 

instrumentet. 

2. Direktiv [...] syftar till att 

genomföra unionens skyldigheter enligt 

fördraget på ett harmoniserat sätt för att 

förbättra tillgängligheten till exemplar i 

tillgängligt format till berättigade personer 

i EU:s alla medlemsstater och deras 

omsättning på den inre marknaden. 

Direktivet ålägger medlemsstaterna att 

införa ett obligatoriskt undantag från vissa 

rättigheter för rättsinnehavare, som 

harmoniserats genom unionsrätten. Syftet 

med denna förordning är att genomföra 

skyldigheterna i Marrakechfördraget 

avseende export och import av exemplar i 

tillgängligt format till förmån för 

berättigade personer mellan unionen och 

tredjeländer som är parter i 

Marrakechfördraget, och att fastställa 

villkoren för sådan export och import. 

Sådana åtgärder kan endast vidtas på 

unionsnivå eftersom utbyte av exemplar i 

tillgängligt format av verk och andra 

skyddade alster avser de kommersiella 

aspekterna av immateriella rättigheter. En 

förordning är det enda lämpliga 

instrumentet. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning bör säkerställa att 

exemplar i tillgängligt format av böcker, 

tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 

skrifter, notblad och annat tryckt material, 

som har tillverkats i en medlemsstat i 

enlighet med de nationella bestämmelser 

som antagits i enlighet med direktiv [...] får 

exporteras till tredjeländer som är parter i 

Marrakechfördraget. Bland de tillgängliga 

formaten märks exempelvis punktskrift, 

storstil, anpassade elektroniska böcker, 

talböcker och radiosändningar. Spridning, 

överföring eller tillgängliggörande av 

exemplar i tillgängligt format till personer 

med läshandikapp eller till godkända organ 

i tredjeland får endast bedrivas på ideell 

basis av godkända organ som är etablerade 

i unionen. 

3. Denna förordning bör säkerställa att 

exemplar i tillgängligt format av böcker, 

tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 

skrifter, notblad och annat tryckt material, 

som har tillverkats i en medlemsstat i 

enlighet med de nationella bestämmelser 

som antagits i enlighet med direktiv [...] får 

exporteras till tredjeländer som är parter i 

Marrakechfördraget. Bland de tillgängliga 

formaten märks exempelvis punktskrift, 

storstil, anpassade elektroniska böcker, 

talböcker och radiosändningar. Spridning, 

överföring eller tillgängliggörande av 

exemplar i tillgängligt format till personer 

som är blinda, synsvaga eller har annat 
läshandikapp eller till godkända organ i 

tredjeland får endast bedrivas på ideell 

basis av godkända organ som är etablerade 

i unionen. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Denna förordning bör också tillåta 

import av och tillgång till exemplar i 

tillgängligt format som framställts i 

enlighet med genomförandet av 

Marrakechfördraget från ett tredjeland, för 

berättigade personer i unionen och 

godkända organ som är etablerade i 

unionen, till förmån för personer med 

läshandikapp. Det bör vara möjligt för 

dessa exemplar i tillgängligt format att 

distribueras på den inre marknaden på 

samma villkor som för exemplar i 

tillgängligt format som framställts i 

unionen i enlighet med direktiv [...]. 

4. Denna förordning bör också tillåta 

import av och tillgång till exemplar i 

tillgängligt format som framställts i 

enlighet med genomförandet av 

Marrakechfördraget från ett tredjeland, för 

berättigade personer i unionen och 

godkända organ som är etablerade i 

unionen, till förmån för personer som är 

blinda, synsvaga eller har annat 
läshandikapp. Det bör vara möjligt för 

dessa exemplar i tillgängligt format att 

distribueras på den inre marknaden på 

samma villkor som för exemplar i 

tillgängligt format som framställts i 
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unionen i enlighet med direktiv [...]. 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt)

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Offentliga riktlinjer och bästa 

praxis avseende tillhandahållande av 

tillgängliga format till berättigade 

personer i enlighet med fördraget bör 

utarbetas i samråd med representativa 

grupper från godkända organ, såsom 

bibliotekssammanslutningar och 

bibliotekskonsortier, tillsammans med 

andra godkända organ som producerar 

tillgängliga format, samt användare och 

rättighetsinnehavare. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. All behandling av personuppgifter 

inom ramen för denna förordning bör 

respektera de grundläggande rättigheterna, 

inklusive rätten till respekt för privat- och 

familjeliv och rätten till skydd av 

personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 

och 8 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, och måste 

överensstämma med Europaparlamentets 

och rådets direktiv 95/46/EG13, som 

reglerar den behandling av personuppgifter 

som utförs av godkända organ inom ramen 

för denna förordning och under 

överinseende av medlemsstaternas 

behöriga myndigheter, särskilt de 

oberoende myndigheter som 

medlemsstaterna utsett. 

6. All behandling av personuppgifter 

inom ramen för denna förordning bör 

respektera de grundläggande rättigheterna, 

inklusive rätten till respekt för privat- och 

familjeliv och rätten till skydd av 

personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 

och 8 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, och måste 

överensstämma med Europaparlamentets 

och rådets direktiv 95/46/EG13 och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/67913a, som reglerar 

den behandling av personuppgifter som 

utförs av godkända organ inom ramen för 

denna förordning och under överinseende 

av medlemsstaternas behöriga 

myndigheter, särskilt de oberoende 

myndigheter som medlemsstaterna utsett. 
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__________________ __________________ 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 

281, 23.11.1995, s. 31). 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 

281, 23.11.1995, s. 31). 

 13a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna förbjuder 

alla former av diskriminering, även på 

grund av funktionshinder, och den 

fastställer att unionen ska erkänna och 

respektera rätten för personer med 

funktionshinder att få del av åtgärder som 

syftar till att säkerställa deras oberoende, 

sociala och yrkesmässiga integrering och 

deltagande i samhällslivet. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till förordning 

Skäl 7

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Förenta nationernas konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (nedan kallad 

konventionen), som EU är part i, garanterar 

7. Förenta nationernas konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (nedan kallad 

konventionen), som EU är part i, och som 



 

AD\1115163SV.docx 9/13 PE595.392v02-00 

 SV 

personer med funktionsnedsättning rätt till 

information och rätt att delta i det 

kulturella, sociala och ekonomiska livet på 

samma villkor som andra. I konventionen 

fastställs att konventionsstaterna ska vidta 

alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med 

internationell rätt för att säkerställa att 

lagar till skydd för immateriella rättigheter 

inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande 

hinder för tillgång till kulturella produkter 

för personer med funktionsnedsättning. 

är bindande för EU:s medlemsstater, 

garanterar personer med 

funktionsnedsättning rätt till information 

och rätt att delta i det kulturella, sociala 

och ekonomiska livet på samma villkor 

som andra. I konventionen fastställs att 

konventionsstaterna ska vidta alla 

ändamålsenliga åtgärder i enlighet med 

internationell rätt för att säkerställa att 

lagar till skydd för immateriella rättigheter 

inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande 

hinder för tillgång till kulturella produkter 

för personer med funktionsnedsättning. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Denna förordning bör tolkas 

och tillämpas i överensstämmelse med 

dessa rättigheter och principer. 

8. Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Denna förordning 

bör tolkas och tillämpas i 

överensstämmelse med dessa rättigheter 

och principer. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) oberoende av annan 

funktionsnedsättning. 

Motivering 

Marrakechfördraget lämnar frågan öppen om möjligheten att utöka förteckningen över 

berättigade personer, oberoende av annan funktionsnedsättning. I det föreslagna direktivet 

nämns likaledes i skäl 16 och artikel 7 möjligheten att inkludera andra typer av 
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funktionsnedsättningar inom den inre marknaden i ett senare skede. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) exemplar i tillgängligt format: ett 

exemplar av ett verk eller annat alster i en 

alternativ metod eller i en alternativ form, 

som ger en berättigad person tillgång till 

verket eller alstret, inklusive tillåter den 

berättigade personen att få tillgång lika 

enkelt och bekvämt som en person utan 

synskada eller något av de funktionshinder 

som avses i punkt 2, 

(3) exemplar i tillgängligt format: ett 

exemplar av ett verk eller annat alster i en 

alternativ metod eller i en alternativ form, 

som ger en berättigad person tillgång till 

verket eller alstret, inklusive tillåter den 

berättigade personen att få tillgång lika 

enkelt och bekvämt som en person utan 

någon skada eller något av de 

funktionshinder som avses i punkt 2, 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) godkänt organ: en organisation som 

på ideell grund tillhandahåller utbildning, 

undervisning, anpassad läsning eller 

tillgång till information för berättigade 

personer som sin huvudsakliga verksamhet 

eller som en av sina huvudsakliga 

verksamheter eller som ett uppdrag i 

allmänhetens intresse. 

(4) godkänt organ: en organisation som 

godkänts eller erkänts offentligt för att på 

ideell grund tillhandahålla utbildning, 

undervisning, anpassad läsning eller 

tillgång till information för berättigade 

personer som sin huvudsakliga verksamhet 

eller som en av sina huvudsakliga 

verksamheter eller som ett uppdrag i 

allmänhetens intresse. 

Motivering 

Definitionen av ”godkänt organ” i artikel 2 i Marrakechfördraget avser organ som godkänts 

eller erkänts offentligt. Införandet av en sådan bestämmelse skulle underlätta identifieringen 

och kontrollen av godkända organ. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 4a (ny) 



 

AD\1115163SV.docx 11/13 PE595.392v02-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 4a 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att 

mekanismer för klagomål och prövning 

införs och finns tillgängliga för 

användare i händelse av tvister om 

tillämpningen av de åtgärder som avses i 

artiklarna 3 och 4. 

Motivering 

I den föreslagna förordningen ingår inga klagomåls- eller prövningsmekanismer som ska 

införas av medlemsstaterna i fall där berättigade personer hindras att utnyttja de tillåtna 

undantagen. Det skulle vara mycket lämpligt att inrätta en sådan mekanism för att försäkra 

sig om en effektiv tillämpning av bestämmelserna i förordningen. Detta är förenligt med 

artikel 10.1 i Marrakechfördraget som ålägger de avtalsslutande parterna att anta alla 

nödvändiga ”åtgärder” för att säkerställa en effektiv tillämpning av fördraget. 

 

Ändringsförslag   14 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett godkänt organ etablerat i en 

medlemsstat och som utför de handlingar 

som avses i artiklarna 3 och 4 ska 

säkerställa att 

1. Ett godkänt organ etablerat i en 

medlemsstat och som utför de handlingar 

som avses i artiklarna 3 och 4 ska upprätta 

och följa sina egna rutiner för att 

säkerställa att 

 

Ändringsförslag   15 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna åtar sig att bistå sina 

godkända organ för att göra information 

tillgänglig om deras genomförda praxis 

enligt artiklarna 3 och 4, både genom att 

utbyta information mellan godkända 

organ och genom att göra information 

tillgänglig om deras strategier och 
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rutiner, inbegripet information som rör 

gränsöverskridande utbyte av exemplar i 

tillgängligt format, till berörda parter och 

allmänheten vid behov. 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till förordning 

Artikel 6

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Behandling av personuppgifter som utförs 

inom ramen för detta direktiv ska ske i 

överensstämmelse med direktiv 95/46/EG. 

Behandling av personuppgifter som utförs 

inom ramen för denna förordning ska ske i 

överensstämmelse med direktiv 95/46/EG 

och direktiv 2002/58/EG samt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/6791a. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag   17 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tidigast [fem år efter den dag då denna 

förordning ska börja tillämpas] ska 

kommissionen göra en utvärdering av 

denna förordning och lägga fram de 

huvudsakliga resultaten för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén, 

eventuellt åtföljd av förslag till ändring av 

denna förordning. 

Senast [tre år efter den dag då denna 

förordning ska börja tillämpas] ska 

kommissionen göra en utvärdering av 

denna förordning och lägga fram de 

huvudsakliga resultaten för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén, 

eventuellt åtföljd av förslag till ändring av 

denna förordning. 
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