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Max Andersson A8-0097/2017
Toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten 
behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap 
hebben

Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gezien Protocol nr. 2 bij het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) betreffende de 
toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid,

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gezien artikel 26 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap (UNCRPD);
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
garandeert het recht op informatie (artikel 
11) en het recht op onderwijs (artikel 14).

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Personen die blind zijn, visueel 
gehandicapt of anderszins een leeshandicap 
hebben, hebben nog steeds te kampen met 
tal van belemmeringen bij de toegang tot 
door het auteursrecht en naburige rechten 
beschermde boeken en ander gedrukt 
materiaal. Er moeten maatregelen worden 
genomen om de beschikbaarheid van deze 
werken in toegankelijke vormen te 
bevorderen en het verkeer ervan op de 
interne markt te verbeteren.

(3) Personen die blind of visueel 
gehandicapt zijn of anderszins een 
leeshandicap hebben, hebben nog steeds te 
kampen met tal van belemmeringen bij de 
toegang tot door het auteursrecht en 
naburige rechten beschermde boeken en 
ander gedrukt materiaal. Omdat het uit 
sociaal oogpunt belangrijk is dat deze 
personen het recht hebben op toegang tot 
informatie en het recht om op voet van 
gelijkheid deel te nemen aan het culturele, 
economische en sociale leven, moeten 
maatregelen worden genomen om de 
beschikbaarheid van deze werken in 
toegankelijke vormen te bevorderen en het 
verkeer ervan op de interne markt te 
verbeteren, overeenkomstig de 
voorwaarden als bedoeld in deze richtlijn, 
om de toegang van deze personen tot 
kennis en informatie te waarborgen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Verdrag van Marrakesh tot 
bevordering van de toegang tot 
gepubliceerde werken voor personen die 

(4) Het Verdrag van Marrakesh tot 
bevordering van de toegang tot 
gepubliceerde werken voor personen die 



PE605.547/ 3

NL

blind zijn, visueel gehandicapt of 
anderszins een leeshandicap hebben 
(hierna “het verdrag van Marrakesh” 
genoemd) is op 30 april 2014 namens de 
Unie ondertekend23. Dat verdrag heeft tot 
doel om de beschikbaarheid van werken en 
ander beschermd materiaal in toegankelijke 
vormen te verbeteren voor personen die 
blind zijn, visueel gehandicapt of 
anderszins een leeshandicap hebben. Het 
Verdrag van Marrakesh schrijft voor dat 
de verdragsluitende partijen voorzien in 
uitzonderingen op of beperkingen van de 
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 toegankelijke vormen en ten 
behoeve van de grensoverschrijdende 
uitwisseling van die exemplaren. Om het 
Verdrag van Marrakesh te sluiten, moet de 
Unie het recht van de Unie aanpassen door 
voor vormen van gebruik, werken en 
begunstigden die onder dat verdrag vallen, 
een verplichte beperking vast te stellen. 
Deze richtlijn dient ertoe om op 
geharmoniseerde wijze te voldoen aan de 
verplichtingen waaraan de Unie uit hoofde 
van het Verdrag van Marrakesh moet 
voldoen, om ervoor te zorgen dat die 
maatregelen op de gehele interne markt op 
uniforme wijze worden toegepast.

blind zijn, visueel gehandicapt of 
anderszins een leeshandicap hebben 
(hierna “het Verdrag van Marrakesh” 
genoemd), dat reeds in 2013 door de 
Wereldorganisatie voor de Intellectuele 
Eigendom was goedgekeurd, is op 30 april 
2014 namens de Unie ondertekend23. Dat 
verdrag heeft tot doel om de 
beschikbaarheid en de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
werken en ander beschermd materiaal in 
toegankelijke vormen te verbeteren voor 
personen die blind of visueel gehandicapt 
zijn of anderszins een leeshandicap 
hebben. Het Verdrag van Marrakesh 
verplicht de verdragsluitende partijen om 
te voorzien in een reeks uitzonderingen op 
of beperkingen van de rechten van houders 
van auteursrechten en naburige rechten ten 
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 die 
exemplaren. Om het Verdrag van 
Marrakesh te sluiten, moet de Unie het 
recht van de Unie aanpassen door voor 
vormen van gebruik, werken en 
begunstigden die onder dat verdrag vallen, 
een verplichte en geharmoniseerde 
beperking vast te stellen. Deze richtlijn 
dient ertoe om op geharmoniseerde wijze 
te voldoen aan de verplichtingen waaraan 
de Unie uit hoofde van het Verdrag van 
Marrakesh moet voldoen, om ervoor te 
zorgen dat die maatregelen op de gehele 
interne markt op uniforme wijze worden 
toegepast.

_________________ _________________
23 Besluit 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).

23 Besluit 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).



PE605.547/ 4

NL

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deze richtlijn is bedoeld voor 
personen die blind of visueel gehandicapt 
zijn, een visuele handicap hebben die niet 
zodanig kan worden verbeterd dat de 
persoon het gezichtsvermogen krijgt dat 
wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een 
persoon zonder een dergelijke handicap, of 
een waarnemings- of leeshandicap hebben, 
met inbegrip van dyslexie, waardoor zij 
niet in wezenlijk 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. Het doel van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen is om de 
beschikbaarheid te verbeteren van boeken, 
dagbladen, kranten, tijdschriften en andere 
geschriften, bladmuziek en ander gedrukt 
materiaal, met inbegrip van het, digitale of 
analoge, audioformaat, in vormen 
waardoor die werken en dat andere 
materiaal voor die personen in wezenlijk 
dezelfde mate toegankelijk zijn als voor 
personen zonder handicap. Toegankelijke 
vormen zijn onder meer braille, 
groteletterdruk, aangepaste e-boeken, 
luisterboeken en radio-uitzendingen.

(5) Deze richtlijn is bedoeld voor 
personen die blind of visueel gehandicapt 
zijn, een visuele handicap hebben die niet 
zodanig kan worden verbeterd dat de 
persoon het gezichtsvermogen krijgt dat 
wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een 
persoon zonder een dergelijke handicap, of 
een waarnemings- of leeshandicap hebben, 
met inbegrip van dyslexie, of enige andere 
leerstoornis, 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. Het doel van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen is 
derhalve om de beschikbaarheid te 
verbeteren van boeken, waaronder e-
boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften 
en andere geschriften, bladmuziek en ander 
gedrukt materiaal, waaronder in 
audioformaat, zowel digitaal als analoog, 
zowel online als offline, in vormen 
waardoor die werken en dat andere 
materiaal voor die personen in wezenlijk 
dezelfde mate toegankelijk zijn als voor 
personen zonder handicap. Toegankelijke 
vormen zijn onder meer braille, 
groteletterdruk, aangepaste e-boeken, 
luisterboeken en radio-uitzendingen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze richtlijn moet daarom voorzien 
in verplichte uitzonderingen op de rechten 

(6) Deze richtlijn moet daarom voorzien 
in verplichte uitzonderingen op de rechten 
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die door het Unierecht zijn geharmoniseerd 
en die relevant zijn voor de vormen van 
gebruik en de werken die onder het 
Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat 
daarbij met name om de rechten van 
reproductie, mededeling aan het publiek, 
beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, 
als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, 
Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 
2009/24/EG, alsmede de 
dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 
96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de 
uitzonderingen en beperkingen die door het 
Verdrag van Marrakesh worden verlangd, 
ook werken in audioformaat, zoals 
luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk 
dat deze uitzonderingen ook gelden voor 
de naburige rechten.

die door het Unierecht zijn geharmoniseerd 
en die relevant zijn voor de vormen van 
gebruik en de werken die onder het 
Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat 
daarbij met name om de rechten van 
reproductie, mededeling aan het publiek, 
beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, 
als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, 
Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 
2009/24/EG, alsmede de 
dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 
96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de 
uitzonderingen en beperkingen die door het 
Verdrag van Marrakesh worden verlangd, 
ook werken in audioformaat, zoals 
luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk 
dat deze uitzonderingen ook gelden voor 
de naburige rechten. De toepassing van 
uitzonderingen als bedoeld in deze 
richtlijn mag geen afbreuk doen aan 
andere uitzonderingen voor personen met 
een handicap waarin in de lidstaten is 
voorzien.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De verplichte uitzondering moet ook 
het reproductierecht beperken, zodat elke 
handeling wordt toegestaan die 
noodzakelijk is om in een werk of ander 
materiaal wijzigingen aan te brengen of om 
dit werk of ander materiaal om te zetten of 
aan te passen om een exemplaar in 
toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit 
houdt in dat moet worden voorzien in de 
nodige middelen voor de navigatie in een 
exemplaar in toegankelijke vorm.

(8) De verplichte uitzondering moet ook 
het reproductierecht beperken, zodat elke 
handeling wordt toegestaan die 
noodzakelijk is om in een werk of ander 
materiaal wijzigingen aan te brengen of om 
dit werk of ander materiaal om te zetten of 
aan te passen om een exemplaar in 
toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit 
houdt in dat moet worden voorzien in de 
nodige middelen voor de navigatie in een 
exemplaar in toegankelijke vorm en omvat 
ook de handelingen die noodzakelijk zijn 
om bestaande werken die voor bepaalde 
groepen begunstigden reeds toegankelijk 
zijn, aan te passen aan de behoeften van 
andere begunstigden die op andere 
formaten zijn aangewezen om toegang tot 
het werk te krijgen. Het uitlenen van het 
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werk aan begunstigden moet worden 
toegestaan.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om te verduidelijken wat verstaan moet worden onder 
"noodzakelijke handeling", als bedoeld in artikel 3. Het kan zo zijn dat een bepaalde vorm 
toegankelijk is voor bepaalde categorieën begunstigden (bijv. visueel gehandicapten), maar 
niet voor andere categorieën begunstigden (bijv. personen met dyslexie). In dat laatste geval 
is geen aanpassing nodig voor een begunstigde die blind of visueel gehandicapt is, maar moet 
het werk aangepast worden ten behoeve van een persoon met dyslexie. De mogelijkheid van 
uitleen moet ook worden toegestaan.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De uitzondering moet het de 
toegelaten entiteiten mogelijk maken 
binnen de Unie online en offline 
exemplaren in toegankelijke vorm van 
werken of ander materiaal die onder deze 
richtlijn vallen, te vervaardigen en te 
verspreiden.

(9) De uitzondering moet het de 
toegelaten entiteiten mogelijk maken 
binnen de Unie online en offline 
exemplaren in toegankelijke vorm van 
werken of ander materiaal die onder deze 
richtlijn vallen, te vervaardigen en te 
verspreiden, in overeenstemming met de 
bestaande wetgeving van de Unie ter zake. 
De richtlijn stelt geen verplichting in voor 
toegelaten entiteiten om exemplaren te 
vervaardigen en verspreiden.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Als de markt geen toegang kan 
bieden is de rol van rechthebbenden bij 
het toegankelijk maken van hun werken 
voor personen met een visuele of 
leeshandicap net zo belangrijk als de 
uitzonderingen ter verbetering van de 
beschikbaarheid van geschreven werken 
waarin deze richtlijn voorziet.
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Motivering

Deze nieuwe overweging verwijst naar een overweging in het Verdrag van Marrakesh. 
Aangegeven wordt dat passende beperkingen en uitzonderingen en de rol van de 
rechthebbende even belangrijk zijn als het gaat om het beschikbaar maken van werken voor 
personen met een visuele handicap om een einde te maken aan het tekort aan boeken waar 
miljoenen blinden en slechtzienden mee te maken hebben.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Om uitwisseling tussen de 
lidstaten te bevorderen moet een centrale, 
publiekelijk toegankelijke onlinedatabank 
worden opgericht en beheerd door het 
Bureau voor intellectuele eigendom van 
de Europese Unie (EUIPO), met 
informatie over toegelaten entiteiten en 
bibliografische gegevens over exemplaren 
in toegankelijke vorm die door toegelaten 
entiteiten zijn vervaardigd en beschikbaar 
zijn gesteld. Deze databank moet ook 
informatie bevatten over vanaf de bron 
toegankelijke publicaties, d.w.z. 
publicaties die door de uitgever in 
toegankelijke vorm zijn geproduceerd, en 
moet interoperabel zijn met de ABC 
TIGAR (Trusted Intermediary Global 
Accessible Resources)-gegevensbank, die 
door de WIPO wordt beheerd.

Motivering

In deze nieuwe overweging wordt de Commissie verzocht de uitwisseling van informatie 
gemakkelijker te maken door een centrale databank in het leven te roepen van exemplaren in 
toegankelijke vorm, waaronder werken die door de uitgever in toegankelijke vorm zijn 
geproduceerd. Dit nieuwe initiatief moet aansluiten op en interoperabel zijn met de bestaande 
wereldwijde databank die is opgezet door het Accessible Books Consortium en die beheerd 
wordt door de WIPO.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien het specifieke karakter van de 
uitzondering, het duidelijk afgebakende 
toepassingsgebied en de noodzaak van 
rechtszekerheid voor de begunstigden, 
mogen de lidstaten geen aanvullende eisen 
stellen aan de toepassing van deze 
uitzondering, zoals compensatiestelsels of 
de voorafgaande verificatie van de 
commerciële beschikbaarheid van 
exemplaren in toegankelijke vorm.

(11) Gezien het specifieke karakter van de 
uitzondering, het duidelijk afgebakende 
toepassingsgebied en de noodzaak van 
rechtszekerheid voor de begunstigden, 
mogen de lidstaten geen aanvullende eisen 
stellen aan de toepassing van deze 
uitzondering, zoals compensatiestelsels of 
de voorafgaande verificatie van de 
commerciële beschikbaarheid van 
exemplaren in toegankelijke vorm. 
Dergelijke aanvullende eisen zouden 
kunnen indruisen tegen het met de 
uitzonderingen in deze richtlijn beoogde 
doel, alsmede tegen de doelstelling om de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
exemplaren in speciale vorm binnen de 
interne markt te vergemakkelijken.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van deze 
richtlijn dient te gebeuren in 
overeenstemming met de grondrechten, 
met inbegrip van het recht op de 
eerbiediging van het privéleven en van het 
familie- en gezinsleven en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens uit 
hoofde van de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; daarbij moet Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, die van toepassing is op de 
verwerking van persoonsgegevens die door 
toegelaten entiteiten kan worden 
uitgevoerd in het kader van deze richtlijn 
en onder toezicht van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten, met name de 
onafhankelijke autoriteiten die door de 
lidstaten zijn aangeduid, worden nageleefd.

(12) De verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van deze 
richtlijn dient te gebeuren in 
overeenstemming met de grondrechten, 
met inbegrip van het recht op de 
eerbiediging van het privéleven en van het 
familie- en gezinsleven en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens uit 
hoofde van de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; daarbij moeten Richtlijn 
95/46/EG1bis en Richtlijn 2002/58/EG1ter 
van het Europees Parlement en de Raad en 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad1quater, die 
betrekking hebben op de verwerking van 
persoonsgegevens die door toegelaten 
entiteiten kan worden uitgevoerd in het 
kader van deze richtlijn en onder toezicht 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, met name de onafhankelijke 
autoriteiten die door de lidstaten zijn 
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aangeduid, worden nageleefd.

_________________
1bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 
31).
1ter Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).
1quater Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) 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 

(13) Het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (hierna "het UNCRPD" 
genoemd), waarbij de Unie partij is en dat 
bindend is voor de lidstaten van de Unie, 
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 
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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.

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 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Volgens het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie erkent 
en eerbiedigt de Unie het recht van 
personen met een handicap op maatregelen 
die beogen hun zelfstandigheid, hun 
maatschappelijke en beroepsintegratie en 
hun deelname aan het gemeenschapsleven 
te bewerkstelligen.

(14) Volgens het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie is 
iedere vorm van discriminatie op grond 
van onder meer handicap verboden, en 
erkent en eerbiedigt de Unie het recht van 
personen met een handicap op maatregelen 
die beogen hun zelfstandigheid, hun 
maatschappelijke en beroepsintegratie en 
hun deelname aan het gemeenschapsleven 
te bewerkstelligen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met de vaststelling van deze richtlijn 
wil de Unie ervoor zorgen dat begunstigde 
personen toegang krijgen tot boeken en 
ander gedrukt materiaal in toegankelijke 
vormen. Deze richtlijn is bijgevolg een 
essentiële eerste stap in het verbeteren van 
de toegang tot werken voor mensen met 
een handicap.

(15) Met de vaststelling van deze richtlijn 
wil de Unie ervoor zorgen dat begunstigde 
personen in de hele interne markt toegang 
krijgen tot boeken en ander gedrukt 
materiaal in toegankelijke vormen. Deze 
richtlijn is bijgevolg een essentiële eerste 
stap in het verbeteren van de toegang tot 
werken voor mensen met een handicap.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(16) De Commissie zal toezicht houden 
op het effect van deze richtlijn. Als 
onderdeel hiervan zal zij de situatie met 
betrekking tot de beschikbaarheid van 
werken en ander materiaal in andere 
toegankelijke formaten dan die welke 
onder deze richtlijn vallen, beoordelen, 
alsmede de beschikbaarheid van werken en 
ander materiaal in toegankelijke formaten 
voor personen met andere handicaps. De 
Commissie zal de situatie nauwlettend in 
het oog houden. Wijzigingen in het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
kunnen zo nodig in overweging worden 
genomen.

(16) De Commissie zal toezicht houden 
op het effect van deze richtlijn. In dit 
kader zal zij de situatie met betrekking tot 
de beschikbaarheid van werken en ander 
materiaal in andere toegankelijke formaten 
dan die welke onder deze richtlijn vallen, 
beoordelen, alsmede de beschikbaarheid 
van werken en ander materiaal in 
toegankelijke formaten voor personen met 
andere handicaps. De Commissie zal de 
situatie nauwlettend in het oog houden om 
ervoor te zorgen dat de culturele en 
sociale doelstellingen van deze richtlijn 
ten volle verwezenlijkt worden. Op basis 
van het verslag van de Commissie 
overeenkomstig artikel 7 van deze richtlijn 
en na toetsing van de haalbaarheid van 
invoering van gelijksoortige 
uitzonderingen voor personen met andere 
handicaps, kunnen zo nodig wijzigingen 
in het toepassingsgebied van deze richtlijn 
in overweging worden genomen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze richtlijn eerbiedigt derhalve de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Deze richtlijn dient in het 
licht van deze rechten en beginselen te 
worden uitgelegd en toegepast.

(18) Deze richtlijn eerbiedigt derhalve de 
grondrechten en neemt de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en in het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap (UNCRPD) erkende 
beginselen in acht. Deze richtlijn dient in 
het licht van deze rechten en beginselen te 
worden uitgelegd en toegepast.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De lidstaten moeten deze 
richtlijn uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding ervan omzetten, zodat de 
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eerbiediging van de in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie en 
het UNCRPD erkende rechten van 
personen met een handicap op korte 
termijn wordt gewaarborgd.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om rekening te houden met de bepalingen van artikel 4, lid 3, en 
artikel 10 van het Verdrag van Marrakesh over de tenuitvoerlegging van dat verdrag.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden regels vastgesteld 
over het gebruik van bepaalde werken en 
ander materiaal zonder de toestemming van 
de rechthebbende, ten behoeve van 
personen die blind zijn, visueel 
gehandicapt of anderszins een leeshandicap 
hebben.

In deze richtlijn worden regels vastgesteld 
voor het gebruik van bepaalde werken en 
ander materiaal zonder de toestemming van 
de rechthebbende, ten behoeve van 
personen die blind of visueel gehandicapt 
zijn of die anderszins een leeshandicap 
hebben. De richtlijn heeft ten doel het 
recht van deze personen om op voet van 
gelijkheid deel te nemen aan het culturele, 
economische en sociale leven te 
waarborgen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 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, 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, en 
digitale formaten, zoals e-boeken, dat 
wordt beschermd door auteursrecht of 
naburige rechten en dat op geoorloofde 
wijze is gepubliceerd of op een andere 
manier rechtmatig algemeen beschikbaar is 
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gemaakt;

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "begunstigde": (2) "begunstigde": onverminderd andere 
handicaps

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een persoon met een waarnemings- 
of leeshandicap, met inbegrip van dyslexie, 
die daardoor geen gedrukte werken kan 
lezen in wezenlijk dezelfde mate als een 
persoon zonder handicap; of

(c) een persoon met een waarnemings- 
of leeshandicap, met inbegrip van dyslexie, 
of enige andere leerstoornis, die daardoor 
geen gedrukte werken kan lezen in 
wezenlijk dezelfde mate als een persoon 
zonder handicap; of

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "exemplaar in toegankelijke vorm": 
een exemplaar van een werk of ander 
materiaal in een alternatieve vorm 
waarmee dat werk of dat andere materiaal 
voor een begunstigde toegankelijk wordt, 
onder meer om de toegang tot het werk 
voor de begunstigde even eenvoudig en 
gemakkelijk te maken als voor een persoon 
zonder visuele handicap of andere 
leeshandicap of welk van de in punt 2 
bedoelde handicaps ook;

(3) "exemplaar in toegankelijke vorm": 
een exemplaar van een werk of ander 
materiaal in een alternatieve vorm 
waarmee dat werk of dat andere materiaal 
voor een begunstigde toegankelijk wordt, 
onder meer om de toegang tot het werk 
voor de begunstigde even eenvoudig en 
gemakkelijk te maken als voor een persoon 
zonder een van de in punt 2 bedoelde 
handicaps;

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "toegelaten entiteit": een entiteit die, 
als haar voornaamste of een van haar 
voornaamste activiteiten of taken van 
openbaar belang heeft zonder 
winstoogmerk onderwijs, opleiding, 
aangepast lezen of toegang tot informatie 
aan begunstigden te bieden.

(4) "toegelaten entiteit": een door de 
lidstaat waarin zij gevestigd is toegelaten 
of erkende entiteit die als haar 
voornaamste activiteiten of taken van 
openbaar belang heeft zonder 
winstoogmerk onderwijs, opleiding, 
aangepast lezen of toegang tot informatie 
aan begunstigden te bieden.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een begunstigde of een namens hem 
optredende persoon een exemplaar van een 
werk in toegankelijke vorm of ander 
materiaal vervaardigt voor exclusief 
gebruik door de begunstigde; en

(a) een begunstigde of een rechtmatig 
namens hem optredende persoon een 
exemplaar van een werk in toegankelijke 
vorm of ander materiaal vervaardigt voor 
exclusief gebruik door de begunstigde; en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Artikel 5, lid 5, en artikel 6, lid 4, 
eerste, derde en vijfde alinea, van Richtlijn 
2001/29/EG zijn van toepassing op de in 
lid 1 van dit artikel vastgestelde 
uitzondering.

3. Artikel 5, lid 5, van Richtlijn 
2001/29/EG is van toepassing op de in lid 
1 van dit artikel vastgestelde uitzondering.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten waarborgen dat van de 
in lid 1 genoemde uitzonderingen niet kan 
worden afgeweken bij overeenkomst. De 
verhouding tussen de in lid 1 van dit 
artikel genoemde uitzondering en 
technische beveiligingsvoorzieningen 
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wordt geregeld door artikel 6, lid 4, eerste, 
derde en vijfde alinea van Richtlijn 
2001/29/EG. De lidstaten zorgen ervoor 
dat er klacht- en beroepsmechanismen 
worden ingesteld voor geschillen over de 
toepassing van de in dit artikel bedoelde 
maatregelen.

Motivering

De voorgestelde richtlijn bevat geen verplichting voor de lidstaten om een klachten- of 
beroepsmechanisme in het leven te roepen voor gevallen waarin begunstigden zich niet 
kunnen beroepen op de uitzonderingen van het verdrag. Aangehaakt wordt bij het voorstel 
voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de 
digitale eengemaakte markt (COM(2016)593) dat in artikel 13, lid 2, wel dergelijke 
mechanismen noemt.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van deze richtlijn vind plaats 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG.

De verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van deze richtlijn vindt plaats 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1bis, en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad1ter.

__________________
1bis Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (Richtlijn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).
1ter Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
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95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [twee jaar na de datum van 
omzetting] dient de Commissie een verslag 
in bij het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité over de beschikbaarheid op de 
interne markt van werken en ander 
materiaal in andere toegankelijke vormen 
dan de in artikel 2, punt 1, bedoelde 
vormen voor begunstigden en van werken 
en ander materiaal voor personen met een 
andere handicap dan de in artikel 2, punt 2, 
bedoelde. Het verslag bevat een 
beoordeling over de vraag of een wijziging 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn moeten worden overwogen.

Uiterlijk [twee jaar na de datum van 
omzetting] dient de Commissie een verslag 
in bij het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité over de beschikbaarheid op de 
interne markt van werken en ander 
materiaal in andere toegankelijke vormen 
dan de in artikel 2, punt 1, bedoelde 
vormen voor begunstigden en van werken 
en ander materiaal voor personen met een 
andere handicap dan de in artikel 2, punt 2, 
bedoelde. Het verslag bevat een 
beoordeling van de vraag of – rekening 
houdend met de technologische 
ontwikkelingen en met name met de 
technologieën die beschikbaar zijn ter 
ondersteuning van personen met een 
handicap, alsmede met de 
toegankelijkheid van deze technologieën – 
een verruiming van het toepassingsgebied 
van deze richtlijn moet worden overwogen, 
in die zin dat de uitzondering en 
vervaardiging van exemplaren in 
toegankelijke vorm als bedoeld in deze 
richtlijn ook geschiedt ten behoeve van 
personen met een andere handicap.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten vroegste [vijf jaar na de datum van 
omzetting] voert de Commissie een 
evaluatie uit van deze richtlijn en 
presenteert zij de voornaamste bevindingen 

Uiterlijk [vijf jaar na de datum van 
omzetting] voert de Commissie een 
evaluatie uit van deze richtlijn, waarbij zij 
rekening houdt met de technologische 
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aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, die in voorkomend geval 
vergezeld gaan van voorstellen tot 
wijziging van de verordening.

ontwikkelingen op het gebied van 
toegankelijkheid, en presenteert zij de 
voornaamste bevindingen aan het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, die in 
voorkomend geval vergezeld gaan van 
voorstellen tot wijziging van de richtlijn. 
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.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [twaalf maanden na 
de datum van inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

Motivering

Onder meer gelet op artikel 10 van het Verdrag van Marrakesh lijkt een termijn van zes 
maanden passender.


