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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 det föreslagna direktivet. 

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 fullgör sina 

internationella skyldigheter enligt Marrakechfördraget och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

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 direktivet 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 det föreslagna direktivet 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.  

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

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

beakta följande ändringsförslag: 

                                                 
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 PE 571.387. 
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   1 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) 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 som skyddas av upphovsrätt och 

närstående rättigheter. Åtgärder behöver 

vidtas för att förbättra tillgången till dessa 

verk i tillgängligt format och förbättra 

deras spridning på den inre marknaden. 

(3) 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 som skyddas av upphovsrätt och 

närstående rättigheter. Åtgärder behöver 

vidtas för att utan dröjsmål avsevärt 

förbättra tillgången till dessa verk i 

tillgängligt format och i betydande 

utsträckning förbättra deras spridning på 

den inre marknaden. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) 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 201423. Syftet 

är att förbättra tillgången till verk och 

andra skyddade alster i ett format som är 

lättillgängligt för personer som är blinda, 

synsvaga eller har annat läshandikapp. 

I Marrakechfördraget krävs att de 

avtalsslutande parterna föreskriver 

undantag från eller inskränkningar i rätten 

för innehavare av upphovsrätt och 

närstående rättigheter med avseende på 

utarbetande och spridning av exemplar i 

tillgängligt format av verk och andra alster, 

och gränsöverskridande utbyte av sådana 

exemplar. Unionens ingående av 

Marrakechfördraget kräver anpassning av 

(4) 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 201423, efter 

att ha antagits redan 2013 av 

Världsorganisationen för den 

intellektuella äganderätten. Syftet är att 

förbättra tillgången till verk och andra 

skyddade alster i ett format som är 

lättillgängligt för personer som är blinda, 

synsvaga eller har annat läshandikapp. 

I Marrakechfördraget krävs att de 

avtalsslutande parterna föreskriver 

undantag från eller inskränkningar i rätten 

för innehavare av upphovsrätt och 

närstående rättigheter med avseende på 

utarbetande och spridning av exemplar i 

tillgängligt format av verk och andra alster, 
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unionsrätten genom fastställande av ett 

obligatoriskt undantag för användningar, 

verk och berättigade personer som omfattas 

av fördraget. Genom detta direktiv 

genomförs på ett harmoniserat sätt de 

skyldigheter som unionen har att uppfylla 

enligt Marrakechfördraget, så att det kan 

säkerställas att dessa åtgärder tillämpas på 

ett konsekvent sätt på hela den inre 

marknaden. 

och gränsöverskridande utbyte av sådana 

exemplar. Unionens ingående av 

Marrakechfördraget kräver anpassning av 

unionsrätten genom fastställande av ett 

obligatoriskt undantag för användningar, 

verk och berättigade personer som omfattas 

av fördraget. Genom detta direktiv 

genomförs på ett harmoniserat sätt de 

skyldigheter som unionen har att uppfylla 

enligt Marrakechfördraget, så att det kan 

säkerställas att dessa åtgärder tillämpas på 

ett konsekvent sätt på hela den inre 

marknaden. 

_________________ _________________ 

23 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.). 

23 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   3 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Detta direktiv är utformat för 

personer som är blinda, har en synskada 

som inte kan förbättras så att en 

synfunktion som i grunden är likvärdig 

med synfunktionen hos en person som inte 

har någon sådan skada kan uppnås, 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. Syftet med de 

åtgärder som införs genom detta direktiv är 

att förbättra tillgången till böcker, 

tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 

(5) Detta direktiv är utformat för 

personer som är blinda, har en synskada 

som inte kan förbättras så att en 

synfunktion som i grunden är likvärdig 

med synfunktionen hos en person som inte 

har någon sådan skada kan uppnås, 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. Syftet med de 

åtgärder som införs genom detta direktiv är 

därför att förbättra tillgången till böcker, 

tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
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skrifter, notblad och annat tryckt material, 

även i ljudformat, oavsett om de är digitala 

eller analoga, i format som gör dessa verk 

och andra alster tillgängliga för dessa 

personer i princip i samma utsträckning 

som för personer utan skada eller 

funktionshinder. Bland de tillgängliga 

formaten märks exempelvis punktskrift, 

storstil, anpassade elektroniska böcker, 

talböcker och radiosändningar. 

skrifter, notblad och annat tryckt material, 

även i ljudformat, oavsett om de är digitala 

eller analoga, i format som gör dessa verk 

och andra alster tillgängliga för dessa 

personer i princip i samma utsträckning 

som för personer utan skada eller 

funktionshinder. Bland de tillgängliga 

formaten märks också exempelvis 

punktskrift, storstil, anpassade elektroniska 

böcker, talböcker och radiosändningar. 

 

Ändringsförslag   4 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Detta direktiv bör därför föreskriva 

obligatoriska undantag från de rättigheter 

som harmoniseras genom unionsrätten och 

är relevanta för de användningsområden 

och verk som omfattas av 

Marrakechfördraget. Dessa innefattar 

i synnerhet rätten till mångfaldigande, 

överföring till allmänheten, 

tillgängliggörande distribution och 

utlåning, som föreskrivs i 

direktiv 2001/29/EG, 

direktiv 2006/115/EG och 

direktiv 2009/24/EG samt motsvarande 

rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom 

tillämpningsområdet för de undantag och 

inskränkningar som föreskrivs 

i Marrakechfördraget även omfattar verk 

i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det 

nödvändigt att dessa undantag tillämpas 

också för närstående rättigheter. 

(6) Detta direktiv bör därför föreskriva 

obligatoriska undantag från de rättigheter 

som harmoniseras genom unionsrätten och 

är relevanta för de användningsområden 

och verk som omfattas av 

Marrakechfördraget. Dessa innefattar 

i synnerhet rätten till mångfaldigande, 

överföring till allmänheten, 

tillgängliggörande distribution och 

utlåning, som föreskrivs i 

direktiv 2001/29/EG, 

direktiv 2006/115/EG och 

direktiv 2009/24/EG samt motsvarande 

rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom 

tillämpningsområdet för de undantag och 

inskränkningar som föreskrivs 

i Marrakechfördraget även omfattar verk 

i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det 

nödvändigt att dessa undantag tillämpas 

också för närstående rättigheter. 

Tillämpningen av de undantag som 

föreskrivs i föreliggande direktiv påverkar 

inte andra undantag för personer med 

funktionsnedsättning som föreskrivs av 

medlemsstaterna, till exempel privat bruk. 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till direktiv 
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Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Användningar som anges i detta 

direktiv omfattar sådant tillgängliggörande 

av exemplar i tillgängligt format som 

bedrivs av antingen berättigade personer 

eller godkända organ som tillgodoser deras 

behov, oavsett om de är offentliga eller 

privata organisationer, särskilt bibliotek, 

utbildningsanstalter och andra 

organisationer utan vinstsyfte som betjänar 

personer med läshandikapp som sin 

huvudsakliga verksamhet eller som en av 

sina huvudsakliga verksamheter eller som 

ett uppdrag i allmänhetens intresse. Dessa 

användningar bör också omfatta 

tillgängliggörande av exemplar i 

tillgängligt format för exklusiv användning 

av berättigade personer, av en fysisk 

person som handlar på en berättigad 

persons vägnar eller som bistår den 

berättigade personen. 

(7) Användningar som anges i detta 

direktiv omfattar även sådant 

tillgängliggörande av exemplar i 

tillgängligt format som bedrivs av antingen 

berättigade personer eller godkända organ 

som tillgodoser deras behov, oavsett om de 

är offentliga eller privata organisationer, 

särskilt bibliotek, utbildningsanstalter och 

andra organisationer utan vinstsyfte som 

betjänar personer med läshandikapp som 

sin huvudsakliga verksamhet eller som en 

av sina huvudsakliga verksamheter eller 

som ett uppdrag i allmänhetens intresse. 

Dessa användningar bör också omfatta 

tillgängliggörande av exemplar i 

tillgängligt format för exklusiv användning 

av berättigade personer, av en fysisk 

person som handlar på en berättigad 

persons vägnar eller som bistår den 

berättigade personen. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Ett obligatoriskt undantag bör 

också begränsa rätten till mångfaldigande, 

så att man tillåter varje åtgärd som krävs 

för att ändra eller ställa om eller anpassa ett 

verk eller annat alster på ett sådant sätt att 

det blir möjligt framställa ett exemplar i 

tillgängligt format. Detta inbegriper även 

tillhandahållandet av de medel som krävs 

för att förmedla information i ett exemplar 

i tillgängligt format. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Undantaget bör tillåta godkända 

organ att inom unionen framställa och 

online och offline sprida exemplar i 

tillgängligt format av verk eller andra alster 

som omfattas av detta direktiv. 

(9) Undantaget bör även tillåta 

godkända organ att inom unionen 

framställa och online och offline sprida 

exemplar i tillgängligt format av verk eller 

andra alster som omfattas av detta direktiv. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Med tanke på undantagets särskilda 

karaktär, dess tillämpningsområde och 

behovet av rättssäkerhet för berättigade 

personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas 

att införa ytterligare krav för tillämpning 

av undantaget, exempelvis system för 

ersättning eller förhandskontroll av den 

kommersiella tillgången till exemplar i 

tillgängligt format. 

(11) Med tanke på undantagets särskilda 

karaktär, dess tillämpningsområde och 

behovet av rättssäkerhet för berättigade 

personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas 

att införa ytterligare krav för tillämpning 

av undantaget, exempelvis system för 

ersättning eller förhandskontroll av den 

kommersiella tillgången till exemplar i 

tillgängligt format. Sådana ytterligare krav 

skulle riskera att motverka syftet med de 

undantag som föreskrivs i föreliggande 

direktiv och syftet att underlätta 

gränsöverskridande utbyte av exemplar i 

särskilda format inom den inre 

marknaden. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) All behandling av personuppgifter 

inom ramen för detta direktiv 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 

(12) All behandling av personuppgifter 

inom ramen för detta direktiv 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 
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överensstämma med Europaparlamentets 

och rådets direktiv 95/46/EG, som reglerar 

den behandling av personuppgifter som 

utförs av godkända organ inom ramen för 

detta direktiv och under överinseende av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter, 

särskilt de oberoende myndigheter som 

medlemsstaterna utsett. 

överensstämma med Europaparlamentets 

och rådets direktiv 95/46/EG och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/6791a, som reglerar 

den behandling av personuppgifter som 

utförs av godkända organ inom ramen för 

detta direktiv och under överinseende av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter, 

särskilt de oberoende myndigheter som 

medlemsstaterna utsett. 

 __________________ 

 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   10 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Förenta nationernas konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (nedan kallad 

konventionen), som EU är part i, 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. 

(13) Förenta nationernas konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (nedan kallad 

konventionen), som EU är part i och som 

är bindande för unionens 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. 
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Ändringsförslag   11 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Enligt Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna ska 

unionen 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. 

(14) Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna förbjuder alla 

former av diskriminering, även på grund 

av funktionshinder, och föreskriver 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   12 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Enligt direktiv 2001/29/EG får 

medlemsstaterna fortsätta att besluta om 

undantag eller inskränkningar till förmån 

för personer med funktionshinder i de fall 

som inte omfattas av detta direktiv. 

(17) Medlemsstaterna kommer under 

alla omständigheter att vara skyldiga att 

vidta åtgärder för undantag och 

inskränkningar till förmån för personer 

med funktionshinder, även i de fall som 

inte omfattas av detta direktiv. 

 

Ändringsförslag   13 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Detta direktiv står följaktligen i 

överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och principer som erkänns 

särskilt i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna. Detta 

direktiv bör tolkas och tillämpas i 

överensstämmelse med dessa rättigheter 

och principer. 

(18) Detta direktiv står följaktligen i 

överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och principer som erkänns 

särskilt i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna och 

FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Detta 

direktiv bör tolkas och tillämpas i 

överensstämmelse med dessa rättigheter 



 

AD\1115174SV.docx 11/15 PE595.393v02-00 

 SV 

och principer. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 2 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) oberoende av eventuella andra 

funktionsnedsättningar, 

Motivering 

Marrakechfördraget lämnar frågan öppen om möjligheten att inkludera andra typer av 

funktionsnedsättningar. I det föreslagna direktivet nämns i skäl 16 och artikel 7 möjligheten 

att inkludera andra typer av funktionsnedsättningar i ett senare skede. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

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 de 

funktionsnedsättningar och 
funktionshinder som avses i punkt 2, 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

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 

(4) godkänt organ: en organisation som 

på ideell grund tillhandahåller utbildning, 

undervisning, anpassad läsning eller 

tillgång till information för berättigade 
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personer som sin huvudsakliga verksamhet 

eller som en av sina huvudsakliga 

verksamheter eller som ett uppdrag i 

allmänhetens intresse. 

personer som sin huvudsakliga verksamhet 

eller som en av sina huvudsakliga 

verksamheter eller som ett uppdrag i 

allmänhetens intresse, oavsett om 

organisationen är föremål för 

myndighetstillsyn eller inte. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att dessa undantag från upphovsrätten 

och närstående rättigheter inte kan 

åsidosättas genom vare sig tekniska 

åtgärder eller avtal. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att klagomåls- och prövningsmekanismer 

införs och finns tillgängliga för 

användare i händelse av tvister om 

tillämpningen av de åtgärder som avses i 

denna artikel. 

Motivering 

I det föreslagna direktivet ingår inga klagomåls- eller prövningsmekanismer som ska införas 

av medlemsstaterna i fall där berättigade personer nekas möjlighet att utnyttja de tillåtna 

användningssätten. Sådana mekanismer föreskrivs i artikel 13.2 i förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

(COM(2016)0593). 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 
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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 detta direktiv ska ske 

i överensstämmelse med 

direktiv 95/46/EG, direktiv 2002/58/EG 

och 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  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast [två år efter dagen för införlivandet] 

ska kommissionen lägga fram en rapport 

för Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén om tillgången på den inre 

marknaden till verk och andra alster i 

tillgängliga format som inte omfattas av 

definitionen i artikel 2.1 för berättigade 

personer, och till verk och andra alster för 

personer med andra funktionshinder än 

dem som avses i artikel 2.2. Rapporten ska 

innehålla en bedömning av huruvida en 

ändring av tillämpningsområdet för detta 

direktiv bör övervägas. 

Senast [två år efter dagen för införlivandet] 

ska kommissionen lägga fram en rapport 

för Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén om tillgången på den inre 

marknaden till verk och andra alster i 

tillgängliga format som inte omfattas av 

definitionen i artikel 2.1 för berättigade 

personer, och till verk och andra alster för 

personer med andra funktionshinder än 

dem som avses i artikel 2.2. Rapporten ska 

innehålla en bedömning av huruvida en 

utvidgning av tillämpningsområdet för 

detta direktiv bör övervägas, så att det 

undantag och den därmed 

sammanhängande framställning av 

exemplar i tillgängligt format som 

föreskrivs i detta direktiv kan komma 

andra kategorier av funktionshinder till 
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godo. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tidigast [fem år efter den dag då detta 

direktiv ska vara införlivat] ska 

kommissionen göra en utvärdering av detta 

direktiv och lägga fram de huvudsakliga 

resultaten för Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till 

ändring av detta direktiv. 

Senast [fem år efter den dag då detta 

direktiv ska vara införlivat] ska 

kommissionen göra en utvärdering av detta 

direktiv och lägga fram de huvudsakliga 

resultaten för Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till 

ändring av detta direktiv. 
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