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KORT BEGRUNDELSE 

Marrakeshtraktaten kræver, at parterne fastsætter undtagelser eller indskrænkninger af 

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

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

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

er parter i traktaten. 

Udvalget for Andragender (PETI) udtrykker stor tilfredshed med det foreslåede direktiv. PETI 

har siden 2011, hvor det modtog to andragender1, der opfordrede til en bindende traktat, 

arbejdet aktivt på sager vedrørende adgang for blinde og synshæmmede til offentliggjorte 

værker. PETI har med tilfredshed været vidne til vedtagelsen af Marrakeshtraktaten i 2013 og 

dens ikrafttræden i september 2016.  

 

Ikke desto mindre er det nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at sikre, at Den 

Europæiske Union opfylder sine internationale forpligtelser i henhold til Marrakeshtraktaten 

og De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap.  

Som det fremgår af den af Temaafdeling C for Udvalget for Andragender bestilte 

undersøgelse2 om Marrakesh-traktaten, der blev forelagt den 9. november 2016 under 

Udvalgets for Andragenders workshop om handicap, er Marrakeshtraktaten en sejr for den 

sociale model på handicapområdet og repræsenterer en egnet international løsning på den 

globale mangel på bøger.  

 

Der bør derfor træffes alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en hurtig og korrekt 

gennemførelse af traktaten. Udvalget har desuden opfordret til3, at Den Europæiske Union 

hurtigt ratificerer Marrakeshtraktaten uden at gøre ratificering betinget af en revision af EU's 

retlige rammer.  

 

Udkastet til udtalelse sigter mod at harmonisere den terminologi, der anvendes i direktivet, 

således at det fuldt ud afspejler Marrakeshtraktaten og konventionen om rettigheder for 

personer med handicap. Det åbner mulighed for at udvide listen over målgruppepersoner og 

ajourfører det foreslåede direktiv i overensstemmelse med den omfattende retlig ramme for 

databeskyttelse på EU-plan. Vigtigst er det, at der i forslaget til udtalelse foreslås, at der i 

medlemsstaterne indføres en klagemekanisme for de tilfælde, hvor målgruppepersoner er 

forhindret i at anvende de tilladte undtagelser.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

                                                 
1 Andragende nr. 0924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for "European Blind Union" (EBU) og "Royal 

National Institute of Blind People" (RNIB), om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter og 

andragende nr. 0964/2011 af Michael Kalmar, østrigsk statsborger, for "European Dislexia Association", om 

adgang til bøger for personer, der er blinde, ordblinde eller har andre handicap. 
2 PE 571.387. 
3 Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om ratificering af Marrakeshtraktaten, på baggrund af 

modtagne andragender, særlig andragende nr. 0924/2011 (2016/2542(RSP)) 
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Udvalget for Andragender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag   1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede, 

står til stadighed over for adskillige 

forhindringer i forbindelse med adgang til 

bøger og andet trykt materiale, der er 

beskyttet af ophavsret og beslægtede 

rettigheder. Det er nødvendigt at 

iværksætte foranstaltninger med henblik på 

at øge mængden af disse værker i 

tilgængeligt format og forbedre deres 

udbredelse på det indre marked. 

(3) Personer, der er blinde, svagsynede 

eller på anden måde læsehandicappede, 

står til stadighed over for adskillige 

forhindringer i forbindelse med adgang til 

bøger og andet trykt materiale, der er 

beskyttet af ophavsret og beslægtede 

rettigheder. Det er nødvendigt omgående 

at iværksætte foranstaltninger med henblik 

på i betragtelig grad at øge mængden af 

disse værker i tilgængeligt format og 

markant forbedre deres udbredelse på det 

indre marked. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Marrakeshtraktaten om fremme af 

adgang til offentliggjorte værker for 

personer, der er blinde, svagsynede eller på 

anden måde læsehandicappede 

("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på 

Unionens vegne den 30. april 201423. 

Traktatens formål er at øge mængden af 

værker og andet beskyttet materiale i 

formater, der er tilgængelige for personer, 

der er blinde, svagsynede eller på anden 

måde læsehandicappede. 

Marrakeshtraktaten kræver, at de 

kontraherende parter fastsætter undtagelser 

for og indskrænkninger af 

rettighedsindehavernes ophavsret og 

beslægtede rettigheder i forbindelse med 

fremstilling og udbredelse af værker og 

(4) Marrakeshtraktaten om fremme af 

adgang til offentliggjorte værker for 

personer, der er blinde, svagsynede eller på 

anden måde læsehandicappede 

("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på 

Unionens vegne den 30. april 201423 efter 

allerede at være blevet vedtaget i 2013 af 

Verdensorganisationen for Intellektuel 

Ejendomsret . Traktatens formål er at øge 

mængden af værker og andet beskyttet 

materiale i formater, der er tilgængelige for 

personer, der er blinde, svagsynede eller på 

anden måde læsehandicappede. 

Marrakeshtraktaten kræver, at de 

kontraherende parter fastsætter undtagelser 

for og indskrænkninger af 

rettighedsindehavernes ophavsret og 
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visse andre materialer i tilgængeligt format 

samt grænseoverskridende udveksling af 

disse formater. Unionens indgåelse af 

Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at 

tilpasse EU-lovgivningen ved at fastsætte 

en obligatorisk undtagelse for de 

anvendelsesformer, værker og 

målgruppepersoner, som traktaten 

omfatter. Dette direktiv gennemfører de 

forpligtelser, som Unionen skal opfylde på 

harmoniseret vis i medfør af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at 

sikre, at foranstaltningerne bliver anvendt 

konsekvent på hele det indre marked. 

beslægtede rettigheder i forbindelse med 

fremstilling og udbredelse af værker og 

visse andre materialer i tilgængeligt format 

samt grænseoverskridende udveksling af 

disse formater. Unionens indgåelse af 

Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at 

tilpasse EU-lovgivningen ved at fastsætte 

en obligatorisk undtagelse for de 

anvendelsesformer, værker og 

målgruppepersoner, som traktaten 

omfatter. Dette direktiv gennemfører de 

forpligtelser, som Unionen skal opfylde på 

harmoniseret vis i medfør af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at 

sikre, at foranstaltningerne bliver anvendt 

konsekvent på hele det indre marked. 

_________________ _________________ 

23Rådets afgørelse 2014/221/EU af 14. 

april 2014 om undertegnelse på Den 

Europæiske Unions vegne af 

Marrakeshtraktaten om fremme af adgang 

til offentliggjorte værker for personer, der 

er blinde, synshæmmede eller på anden 

måde læsehandicappede (EUT L 335 af 

17.4.2014, s. 1). 1). 

23 Rådets afgørelse 2014/221/EU af 14. 

april 2014 om undertegnelse på Den 

Europæiske Unions vegne af 

Marrakeshtraktaten om fremme af adgang 

til offentliggjorte værker for personer, der 

er blinde, synshæmmede eller på anden 

måde læsehandicappede (EUT L 115 af 

17.4.2014, s. 1). 

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Dette direktiv er udformet til gavn 

for personer, der er blinde, eller som har et 

synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de 

kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer 

til synet hos en person uden handicap, eller 

som har et perceptions- eller læsehandicap, 

herunder dysleksi, der forhindrer dem i at 

læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige 

fod med personer uden handicap, eller som 

grundet et fysisk handicap er ude af stand 

til at holde eller håndtere en bog eller 

fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, 

der normalt muliggør læsning. Formålet 

med foranstaltningerne i dette direktiv er at 

5. Dette direktiv er udformet til gavn 

for personer, der er blinde, eller som har et 

synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de 

kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer 

til synet hos en person uden handicap, eller 

som har et perceptions- eller læsehandicap, 

herunder dysleksi, der forhindrer dem i at 

læse trykte værker på lige fod med 

personer uden handicap, eller som grundet 

et fysisk handicap er ude af stand til at 

holde eller håndtere en bog eller fokusere 

eller bevæge øjnene i et omfang, der 

normalt muliggør læsning. Formålet med 

foranstaltningerne i dette direktiv er derfor 
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øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, 

blade og andet skriftligt materiale, noder 

og andet trykt materiale, herunder i digitalt 

eller analogt lydformat, i formater, som vil 

gøre disse værker og materialer 

tilgængelige for disse personer i 

tilnærmelsesvis samme omfang som for 

personer uden handicap. Tilgængelige 

formater dækker punktskrift, stor skrift, 

tilpassede e-bøger, lydbøger og 

radioudsendelser. 

at øge mængden af bøger, tidsskrifter, 

aviser, blade og andet skriftligt materiale, 

noder og andet trykt materiale, herunder i 

digitalt eller analogt lydformat, i formater, 

som vil gøre disse værker og materialer 

tilgængelige for disse personer i 

tilnærmelsesvis samme omfang som for 

personer uden handicap. Tilgængelige 

formater dækker også punktskrift, stor 

skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og 

radioudsendelser. 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Dette direktiv bør derfor fastsætte 

obligatoriske undtagelser for de 

rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af 

EU-lovgivningen, og som er relevante for 

de anvendelsesformer og værker, som 

Marrakeshtraktaten omfatter. Disse 

omfatter især retten til at reproducere, 

kommunikere med offentligheden, stille til 

rådighed og udlåne i henhold til direktiv 

2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 

2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder 

i direktiv 96/9/EF. Eftersom det 

anvendelsesområde for undtagelserne og 

indskrænkningerne, som 

Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter 

værker i lydformat såsom lydboger, er det 

nødvendigt, at disse undtagelser også 

gælder for beslægtede rettigheder. 

(6) Dette direktiv bør derfor fastsætte 

obligatoriske undtagelser for de 

rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af 

EU-lovgivningen, og som er relevante for 

de anvendelsesformer og værker, som 

Marrakeshtraktaten omfatter. Disse 

omfatter især retten til at reproducere, 

kommunikere med offentligheden, stille til 

rådighed og udlåne i henhold til direktiv 

2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 

2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder 

i direktiv 96/9/EF. Eftersom det 

anvendelsesområde for undtagelserne og 

indskrænkningerne, som 

Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter 

værker i lydformat såsom lydboger, er det 

nødvendigt, at disse undtagelser også 

gælder for beslægtede rettigheder. 

Udøvelsen af de undtagelser, der er fastsat 

i dette direktiv, berører ikke andre 

undtagelser for personer med handicap, 

der fastsættes af medlemsstaterne, som 

f.eks. undtagelser vedrørende privat brug. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) De anvendelsesformer, der 

fastsættes i dette direktiv, omfatter 

fremstilling af tilgængelige formater enten 

af målgruppepersoner eller af bemyndigede 

enheder – hvad enten de er offentlige eller 

private – der tjener målgruppens interesser, 

navnlig biblioteker, uddannelsessteder og 

andre nonprofitorganisationer, hvis 

vigtigste aktivitet eller en af deres vigtigste 

aktiviteter eller missioner i offentlighedens 

interesse er at tjene mennesker med 

læsehandicap. Disse anvendelsesformer 

bør også omfatte fremstilling af 

tilgængelige formater, der udelukkende kan 

anvendes af målgruppepersonerne. Disse 

formater fremstilles af en fysisk person, der 

gør det på vegne af en målgruppeperson, 

eller som hjælper målgruppepersonen 

hermed. 

(7) De anvendelsesformer, der 

fastsættes i dette direktiv, omfatter også 

fremstilling af tilgængelige formater enten 

af målgruppepersoner eller af bemyndigede 

enheder – hvad enten de er offentlige eller 

private – der tjener målgruppens interesser, 

navnlig biblioteker, uddannelsessteder og 

andre nonprofitorganisationer, hvis 

vigtigste aktivitet eller en af deres vigtigste 

aktiviteter eller missioner i offentlighedens 

interesse er at tjene mennesker med 

læsehandicap. Disse anvendelsesformer 

bør også omfatte fremstilling af 

tilgængelige formater, der udelukkende kan 

anvendes af målgruppepersonerne. Disse 

formater fremstilles af en fysisk person, der 

gør det på vegne af en målgruppeperson, 

eller som hjælper målgruppepersonen 

hermed. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Den obligatoriske undtagelse bør 

ligeledes indskrænke retten til at 

reproducere med henblik på at tillade 

enhver handling, der er nødvendig for at 

ændre, konvertere eller tilpasse et værk 

eller andet materiale på en sådan måde, at 

der kan frembringes et tilgængeligt format. 

Dette indebærer, at der skabes de 

nødvendige muligheder for at navigere i de 

oplysninger, som det tilgængelige 

materiale indeholder. 

(8) Den obligatoriske undtagelse bør 

ligeledes indskrænke retten til at 

reproducere med henblik på at tillade 

enhver handling, der er nødvendig for at 

ændre, konvertere eller tilpasse et værk 

eller andet materiale på en sådan måde, at 

der kan frembringes et tilgængeligt format. 

Dette indebærer også, at der skabes de 

nødvendige muligheder for at navigere i de 

oplysninger, som det tilgængelige 

materiale indeholder. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Undtagelsen bør gøre det muligt for 

bemyndigede enheder i Unionen at 

fremstille og udbrede tilgængelige formater 

af værker og eller andet materiale, der er 

omfattet af dette direktiv både online og 

offline. 

(9) Undtagelsen bør ligeledes gøre det 

muligt for bemyndigede enheder i Unionen 

at fremstille og udbrede tilgængelige 

formater af værker og eller andet materiale, 

der er omfattet af dette direktiv både online 

og offline. 

 

Ændringsforslag   8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Med undtagelsens særlige art og 

målrettede anvendelsesområde samt 

behovet for målgruppens retssikkerhed for 

øje bør det ikke være muligt for 

medlemsstaterne at pålægge yderligere 

krav til anvendelse af undtagelsen, såsom 

kompensationsordninger eller forudgående 

verificering af hvorvidt de tilgængelige 

formater stilles kommercielt til rådighed. 

(11) Med undtagelsens særlige art og 

målrettede anvendelsesområde samt 

behovet for målgruppens retssikkerhed for 

øje bør det ikke være muligt for 

medlemsstaterne at pålægge yderligere 

krav til anvendelse af undtagelsen, såsom 

kompensationsordninger eller forudgående 

verificering af hvorvidt de tilgængelige 

formater stilles kommercielt til rådighed. 

Sådanne yderligere krav ville risikere at 

være i strid med formålet med de 

undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, 

og med målet om at lette 

grænseoverskridende udveksling af 

særlige formater i det indre marked. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Enhver behandling af personlige 

oplysninger i medfør af dette direktiv bør 

respektere de grundlæggende rettigheder, 

herunder retten til respekt for privatliv og 

familieliv og retten til beskyttelse af 

personlige oplysninger i medfør af artikel 7 

og 8 i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, og skal være i 

12. Enhver behandling af personlige 

oplysninger i medfør af dette direktiv bør 

respektere de grundlæggende rettigheder, 

herunder retten til respekt for privatliv og 

familieliv og retten til beskyttelse af 

personlige oplysninger i medfør af artikel 7 

og 8 i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, og skal være i 
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overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, 

der regulerer den behandling af personlige 

oplysninger, som gennemføres af de 

bemyndigede enheder inden for rammerne 

af dette direktiv og under overvågning af 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder, navnlig de offentlige 

uafhængige myndigheder, som 

medlemsstaterne har udpeget. 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/6791a, der regulerer 

den behandling af personlige oplysninger, 

som gennemføres af de bemyndigede 

enheder inden for rammerne af dette 

direktiv og under overvågning af 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder, navnlig de offentlige 

uafhængige myndigheder, som 

medlemsstaterne har udpeget. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) FN’s konvention om rettigheder for 

personer med handicap (UNCRPD), som 

EU er part i, garanterer personer med 

handicap retten til information og retten til 

at deltage I det kulturelle, økonomiske og 

sociale liv på lige fod med andre. 

Konventionen kræver, at parterne i 

overensstemmelse med international 

lovgivning skal træffe alle egnede 

foranstaltninger for at sikre, at lovgivning 

til beskyttelse af den intellektuelle 

ejendomsret ikke udgør en urimelig eller 

diskriminerende barriere for adgangen til 

kulturstof for personer med handicap. 

(13) FN’s konvention om rettigheder for 

personer med handicap (UNCRPD), som 

EU er part i, og som er bindende for 

Unionens medlemsstater, garanterer 

personer med handicap retten til 

information og retten til at deltage I det 

kulturelle, økonomiske og sociale liv på 

lige fod med andre. Konventionen kræver, 

at parterne i overensstemmelse med 

international lovgivning skal træffe alle 

egnede foranstaltninger for at sikre, at 

lovgivning til beskyttelse af den 

intellektuelle ejendomsret ikke udgør en 

urimelig eller diskriminerende barriere for 

adgangen til kulturstof for personer med 

handicap. 
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Ændringsforslag   11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Det fremgår af Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, at "Unionen anerkender og 

respekterer retten for mennesker med 

handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

autonomi, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet." 

(14) Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder forbyder 

enhver form for forskelsbehandling, 

herunder på grund af handicap, og 

fastslår, at Unionen anerkender og 

respekterer retten for mennesker med 

handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

autonomi, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) I overensstemmelse med direktiv 

2001/29/EF kan medlemsstaterne fortsat 

fastsætte en undtagelse eller en 

begrænsning til gavn for personer med 

handicap i tilfælde, der ikke er omfattet af 

dette direktiv. 

(17) Medlemsstaterne skal under alle 

omstændigheder træffe foranstaltninger 

med henblik på undtagelser og 

begrænsninger til gavn for personer med 

handicap, herunder i tilfælde, der ikke er 

omfattet af dette direktiv. 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Dette direktiv overholder derfor de 

grundlæggende rettigheder og respekterer 

navnlig de principper, som bl.a. Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder anerkender. 

Dette direktiv bør fortolkes og anvendes i 

overensstemmelse med disse rettigheder og 

(18) Dette direktiv respekterer derfor de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, som navnlig Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og De 

Forenede Nationers konvention om 

rettigheder for personer med handicap 
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principper. anerkender. Dette direktiv bør fortolkes og 

anvendes i overensstemmelse med disse 

rettigheder og principper. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) uanset andre handicap 

Begrundelse 

Marrakeshtraktaten giver mulighed for også at medtage andre former for handicap. Det 

foreslåede direktiv nævner i betragtning 16 og i artikel 7 muligheden for at medtage andre 

former for handicap på et senere tidspunkt. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "tilgængeligt format": et værk eller 

andet materiale, der præsenteres på en 

alternativ måde eller i en form, der giver en 

målgruppeperson adgang til værket eller 

materialet, således at personen får ligeså let 

og behagelig adgang som en person uden 

synshandicap eller andre af de i stk. 2 

nævnte handicap  

3) "tilgængeligt format": et værk eller 

andet materiale, der præsenteres på en 

alternativ måde eller i en form, der giver en 

målgruppeperson adgang til værket eller 

materialet, således at personen får ligeså let 

og behagelig adgang som en person uden 

de i stk. 2 nævnte handicap eller andre 

vanskeligheder 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) "bemyndiget enhed": en 

organisation, der forestår uddannelse, 

undervisning af lærere, tilpasset læsning 

eller adgang til information for 

4) "bemyndiget enhed": en 

organisation, der forestår uddannelse, 

undervisning af lærere, tilpasset læsning 

eller adgang til information for 
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målgruppepersoner på ikke-kommerciel 

basis som sin vigtigste aktivitet eller en af 

sine vigtigste aktiviteter. 

målgruppepersoner på ikke-kommerciel 

basis som sin vigtigste aktivitet eller en af 

sine vigtigste aktiviteter, uanset om den er 

under statsligt tilsyn. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sikrer, at disse 

undtagelser fra ophavsret og beslægtede 

rettigheder ikke kan tilsidesættes af 

tekniske foranstaltninger eller ved aftale. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne sikrer, at der 

indføres klagemekanismer, der er 

tilgængelige for brugere i tilfælde af 

tvister om anvendelsen af de 

foranstaltninger, der er omhandlet i 

denne artikel. 

Begrundelse 

Det foreslåede direktiv nævner ikke de klagemekanismer, som medlemsstaterne bør indføre 

for de tilfælde, hvor målgruppepersoner nægtes de tilladte former for anvendelse. Sådanne 

mekanismer er fastsat i artikel 13, stk. 2, i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593). 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Behandling af personlige oplysninger Behandling af personlige oplysninger 
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inden for rammerne af dette direktiv skal 

ske i overensstemmelse med direktiv 

95/46/EF. 

inden for rammerne af dette direktiv skal 

ske i overensstemmelse med direktiv 

95/46/EF, direktiv 2002/58/EF og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
1a 

 _________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] 

fremlægger Kommissionen en rapport for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg om adgang på det indre marked til 

værker og andet materiale i tilgængeligt 

format, ud over hvad der er defineret i 

artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne 

samt til værker og andet materiale for 

personer med handicap ud over hvad der 

henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten 

skal indeholde en vurdering af, hvorvidt 

det bør overvejes at ændre dette direktivs 

anvendelsesområde. 

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] 

fremlægger Kommissionen en rapport for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg om adgang på det indre marked til 

værker og andet materiale i tilgængeligt 

format, ud over hvad der er defineret i 

artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne 

samt til værker og andet materiale for 

personer med handicap ud over hvad der 

henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten 

skal indeholde en vurdering af, hvorvidt 

det bør overvejes at udvide dette direktivs 

anvendelsesområde, således at 

undtagelsen og den dermed forbundne 

fremstilling af eksemplarer i tilgængeligt 

format, som dette direktiv giver mulighed 

for, kan komme andre kategorier af 

personer med handicap til gavn. 

 

Ændringsforslag  21 
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Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest [fem år efter 

gennemførelsesdatoen] evaluerer 

Kommissionen dette direktiv og 

fremlægger de vigtigste resultater for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til 

ændring af dette direktiv. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

 



 

AD\1115174DA.docx 15/15 PE595.393v02-00 

 DA 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Tilladt brug af værker og andet ophavsretsbeskyttet og på anden vis 

beskyttet indhold for personer, der er blinde, synshæmmede eller på 

anden måde læsehandicappede og om ændring af direktiv 2001/29/EF 

om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede 

rettigheder i informationssamfundet 

Referencer COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD) 

Korresponderende udvalg 

 Dato for vedtagelse 

JURI 

6.10.2016 
   

Udtalelse fra 

 Dato for vedtagelse 

PETI 

6.10.2016 

Ordfører for udtalelse 

 Dato for valg 

Rosa Estaràs Ferragut 

27.10.2016 

Dato for vedtagelse 24.1.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

18 

0 

0 

Til stede ved den endelige afstemning – 

medlemmer 

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis 

Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, 

Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere 

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Edouard Martin 

 
 

 


