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I
(Lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1563
af 13. september 2017
om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre
frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til
gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),
efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede
eller på anden måde læsehandicappede, (»Marrakeshtraktaten«) blev undertegnet på Unionens vegne den 30. april
2014 (3). Den kræver, at de kontraherende parter fastsætter undtagelser fra eller indskrænkninger i ophavsretlige
og beslægtede rettigheder i forbindelse med fremstilling og udbredelse samt grænseoverskridende udveksling af
visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængelige formater.

(2)

Marrakeshtraktatens målgruppepersoner er personer, der er blinde, personer, der har en synsnedsættelse, der ikke
kan afhjælpes, så de får en synsfunktion, der i al væsentlighed svarer til synet hos en person uden en sådan
funktionsnedsættelse, personer, der har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi eller enhver anden
form for indlæringsvanskelighed, der forhindrer dem i at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som
personer uden et sådant handicap, og personer, 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, for så vidt som
disse personer som følge af en sådan funktionsnedsættelse eller et sådant handicap er ude af stand til at læse
trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som personer uden en sådan funktionsnedsættelse eller et sådant
handicap.

(3)

Personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, står fortsat over for
adskillige forhindringer for adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede
rettigheder. Behovet for at øge den mængde af værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængelige formater,
der er til rådighed for sådanne personer, samt for i betydelig grad at forbedre cirkulationen og udbredelsen af
sådanne værker og sådanne andre beskyttede frembringelser er blevet anerkendt på internationalt plan.

(1) Udtalelse af 5.7.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.7.2017.
(3) 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).
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(4)

I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols udtalelse 3/15 (1) skal undtagelser fra eller
indskrænkninger i ophavsretlige og beslægtede rettigheder i forbindelse med fremstilling og spredning af visse
værker og andre frembringelser i tilgængeligt format i henhold til Marrakeshtraktaten gennemføres inden for
rammerne af det område, der er harmoniseret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF (2). Det
samme gør sig gældende for de eksport- og importordninger, der er fastsat i denne traktat, for så vidt som de har
et endeligt formål om at tillade overføring til almenheden eller spredning på en parts område af eksemplarer
i tilgængeligt format, der er offentliggjort i en anden parts territorium uden tilladelse fra rettighedshaverne.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1564 (3) tager sigte på at gennemføre de forpligtelser, som
Unionen skal efterleve i medfør af Marrakeshtraktaten, på harmoniseret vis med henblik på at øge tilgænge
ligheden af materiale i tilgængeligt format til gavn for målgruppepersoner i alle EU-medlemsstaterne samt
cirkulationen af sådant materiale på det indre marked og kræver, at medlemsstaterne indfører en obligatorisk
undtagelse fra visse rettigheder, som er harmoniseret ved hjælp af EU-retten. Denne forordning tager sigte på at
gennemføre forpligtelserne i medfør af Marrakeshtraktaten for så vidt angår ordninger for eksport og import af
tilgængelige formater til ikkekommercielle formål til gavn for målgruppepersonerne mellem Unionen og de
tredjelande, der er parter i Marrakeshtraktaten, og på at fastsætte betingelserne for sådan eksport og import på en
ensartet måde inden for det område, der er harmoniseret ved direktiv 2001/29/EF og direktiv (EU) 2017/1564
med henblik på at sikre, at disse foranstaltninger anvendes konsekvent i hele det indre marked og ikke bringer
harmoniseringen af de i disse direktiver indeholdte eksklusive rettigheder og undtagelser i fare.

(6)

Denne forordning skal sikre, at bøger, herunder e-bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale,
notation, herunder noder, og andre typer trykt materiale, herunder lyd, uanset om det er digitalt eller analogt,
i tilgængeligt format, der er blevet fremstillet i en hvilken som helst medlemsstat i overensstemmelse med de
nationale bestemmelser, som er vedtaget i medfør af direktiv (EU) 2017/1564, kan spredes, overføres til eller
stilles til rådighed for en målgruppeperson eller bemyndiget enhed som omhandlet i Marrakeshtraktaten
i tredjelande, der er parter i Marrakeshtraktaten. Tilgængelige formater dækker for eksempel punktskrift, stor
skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og radioudsendelser. Under hensyntagen til Marrakeshtraktatens
»ikkekommercielle formål« (4) bør tilgængelige formater til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede
eller på anden måde har et læsehandicap, eller bemyndigede enheder i tredjelande kun spredes, overføres til
almenheden eller stilles til rådighed for almenheden på ikkekommerciel basis af bemyndigede enheder, der er
etableret i en medlemsstat.

(7)

Denne forordning bør ligeledes gøre det muligt for målgruppepersoner i Unionen og bemyndigede enheder, der
er etableret i en medlemsstat, at importere og få adgang til tilgængelige formater, der er fremstillet
i overensstemmelse med Marrakeshtraktatens gennemførelse, fra et tredjeland til ikkekommercielle formål til gavn
for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap. Det bør være muligt for
disse tilgængelige formater at cirkulere på det indre marked på de samme betingelser som tilgængelige formater
fremstillet i Unionen i overensstemmelse med direktiv (EU) 2017/1564

(8)

Med henblik på at øge mængden af tilgængelige formater og forhindre uautoriseret spredning af værker eller
andre frembringelser, bør bemyndigede enheder, der beskæftiger sig med at sprede tilgængelige formater, overføre
dem til almenheden og stille dem til rådighed for almenheden, leve op til visse forpligtelser. Initiativer fra
medlemsstaterne til at fremme Marrakeshtraktatens mål og udvekslingen af tilgængelige formater med
tredjelande, der er parter i denne traktat, og til at støtte bemyndigede enheder i at udveksle og stille information
til rådighed bør tilskyndes. Sådanne initiativer kunne omfatte udviklingen af retningslinjer eller bedste praksis om
udformning og spredning af tilgængelige formater i samråd med repræsentanter for bemyndigede enheder,
målgruppepersoner og rettighedshavere.

(9)

Det er væsentligt, at enhver behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning respekterer de
grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af person
oplysninger, i artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«), og det

(1) Domstolens udtalelse af 14.2.2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, præmis 112.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1564 af 13. september 2017 om visse tilladte former for anvendelse af visse værker
og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede
eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og
beslægtede rettigheder i informationssamfundet (se side 6 i denne EUT).
(4) Domstolens udtalelse af 14.2.2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, præmis 90.
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er afgørende, at enhver sådan behandling også er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
95/46/EF (1) og 2002/58/EF (2), som regulerer den behandling af personoplysninger, der måtte bliver foretaget af
bemyndigede enheder inden for rammerne af denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente
myndigheder, navnlig de offentlige uafhængige myndigheder udpeget af medlemsstaterne.
(10)

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (»UNCRPD«), som Unionen er part i, garanterer
personer med handicap retten til information og uddannelse og retten til at deltage i det kulturelle, økonomiske
og sociale liv, alt på lige fod med andre. UNCRPD kræver, at parterne i overensstemmelse med international ret
tager alle egnede skridt for at sikre, at lovgivning til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ikke udgør
en urimelig eller diskriminerende barriere for adgangen til kulturstof for personer med handicap.

(11)

I henhold til chartret er enhver form for forskelsbehandling, herunder på grund af handicap, forbudt, og retten
for personer med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og
erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet, anerkendes og respekteres af Unionen.

(12)

Målene for denne forordning, nemlig på en ensartet måde at gennemføre forpligtelserne i medfør af Marrakesh
traktaten for så vidt angår eksport og import mellem Unionen og de tredjelande, der er parter i Marrakesh
traktaten, af tilgængelige formater af visse værker og andre frembringelser til ikkekommercielle formål til gavn for
målgruppepersoner og at fastlægge betingelserne for denne eksport og import, kan ikke i tilstrækkelig grad
opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af målenes omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen
kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om den
Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning
ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(13)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt ved
navnlig chartret og UNCRPD. Denne forordning bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse
rettigheder og principper —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
Denne forordning fastsætter ensartede regler om den grænseoverskridende udveksling af visse værker og andre
frembringelser i tilgængeligt format mellem Unionen og tredjelande, der er parter i Marrakeshtraktaten, uden rettigheds
haverens tilladelse til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap,
inden for det område, der er harmoniseret ved direktiv 2001/29/EF og direktiv (EU) 2017/1564, for at forhindre, at
harmoniseringen af eksklusive rettigheder og undtagelser i det indre marked bringes i fare.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
1) »værk eller anden frembringelse«: et værk i form af en bog, et tidsskrift, en avis, et blad eller anden type skriftligt
materiale, notation, herunder noder, samt tilhørende illustrationer på ethvert medie, herunder i lydform såsom
lydbøger og i digitale formater, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og som er offentliggjort eller
på anden lovlig vis stillet til rådighed for almenheden
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Nævnte direktiv erstattes med virkning
fra 25. maj 2018 af 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).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets
fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af
31.7.2002, s. 37).
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2) »målgruppeperson«: en person, der uanset eventuelle andre handicap:
a) er blind
b) har en synsnedsættelse, som ikke kan afhjælpes, så vedkommende får en synsfunktion, der tilnærmelsesvis svarer
til synet hos en person uden en sådan funktionsnedsættelse, og som derfor er ude af stand til at læse trykte
værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden en sådan funktionsnedsættelse
c) har et perceptions- eller læsehandicap, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis
samme grad som en person uden et sådant handicap, eller
d) på anden måde 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
3) »tilgængeligt format«: et værk eller en anden frembringelse, der præsenteres på en alternativ måde eller i en form, der
giver en målgruppeperson adgang til værket eller frembringelsen, således at en sådan person får ligeså let og
behagelig adgang som en person uden de i nr. 2) nævnte funktionsnedsættelser eller handicap
4) »bemyndiget enhed etableret i en medlemsstat«: en enhed, der er godkendt eller anerkendt af en medlemsstat til at
forestå uddannelse, undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til information for målgruppepersoner på
ikkekommerciel basis. Det omfatter også offentlige institutioner eller nonprofitorganisationer, der leverer de samme
ydelser til målgruppepersoner som en af deres primære aktiviteter, institutionelle forpligtelser eller som en del af
deres almennyttige opgaver.

Artikel 3
Eksport af tilgængelige formater til tredjelande
En bemyndiget enhed, der er etableret i en medlemsstat, kan sprede eller overføre til eller stille til rådighed for
målgruppepersoner eller en bemyndiget enhed, der er etableret i et tredjeland, der er part i Marrakeshtraktaten, et
tilgængeligt format af et værk eller en anden frembringelse, der er fremstillet i overensstemmelse med den nationale
lovgivning, der er vedtaget i henhold til direktiv (EU) 2017/1564.

Artikel 4
Import af tilgængelige formater fra tredjelande
En målgruppeperson eller en bemyndiget enhed, der er etableret i en medlemsstat, kan importere eller på anden måde
fremskaffe eller få adgang til og derefter i overensstemmelse med den nationale lovgivning, der er vedtaget i henhold til
direktiv (EU) 2017/1564, anvende et tilgængeligt format af et værk eller en anden frembringelse, der er blevet spredt
eller overført til eller stillet til rådighed for målgruppepersoner eller bemyndigede enheder, af en bemyndiget enhed i et
tredjeland, der er part i Marrakeshtraktaten.

Artikel 5
Bemyndigede enheders forpligtelser
1.
En bemyndiget enhed, der er etableret i en medlemsstat, og som udfører de handlinger, der er omhandlet i artikel 3
og 4, indfører og følger sine egne praksisser for at sikre, at den:
a) kun spreder og overfører tilgængelige formater til og kun stiller tilgængelige formater til rådighed for målgruppe
personer eller andre bemyndigede enheder
b) tager passende skridt for at modvirke, at tilgængelige formater bliver reproduceret, spredt, overført til almenheden
eller stillet til rådighed til almenheden på uautoriseret vis
c) udviser den fornødne omhu ved og fører registre over sin behandling af værker eller andre frembringelser og
tilgængelige formater heraf og
d) på sit websted, hvis dette er passende, eller gennem andre online- eller offlinekanaler offentliggør og opdaterer
oplysninger om, hvordan den overholder forpligtelserne i litra a)-c).
En bemyndiget enhed etableret i en medlemsstat indfører og følger de i første afsnit omhandlede praksisser under
fuldstændig overholdelse af de i artikel 6 omhandlede regler for behandling af målgruppepersoners personoplysninger.
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2.
En bemyndiget enhed, der er etableret i en medlemsstat, og som udfører de handlinger, der er omhandlet i artikel 3
og 4, forsyner efter anmodning enhver målgruppeperson, en anden bemyndiget enhed eller en rettighedshaver med
følgende oplysninger på en tilgængelig måde:
a) listen over værker eller andre frembringelser, for hvilke den er i besiddelse af tilgængelige formater, og hvilke
formater det drejer sig om, og
b) navn og kontaktoplysninger på de bemyndigede enheder, den har samarbejdet med i forbindelse med udvekslingen af
tilgængelige formater i henhold til artikel 3 og 4.
Artikel 6
Beskyttelse af personoplysninger
Behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning skal ske i overensstemmelse med direktiv
95/46/EF og 2002/58/EF.
Artikel 7
Revision
Senest den 11. oktober 2023 evaluerer Kommissionen denne forordning og fremlægger de vigtigste resultater i en
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til
ændring af denne forordning.
Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med de nødvendige oplysninger for udarbejdelsen af evalueringsrapporten.
Artikel 8
Ikrafttræden og anvendelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 12. oktober 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. september 2017.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

A. TAJANI

M. MAASIKAS

Formand

Formand
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DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/1564
af 13. september 2017
om visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af
ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller
på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af
visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),
efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Unionens retsakter om ophavsret og beslægtede rettigheder giver retssikkerhed og et højt beskyttelsesniveau for
rettighedshavere og udgør en harmoniseret retlig ramme. Denne ramme bidrager til, at det indre marked fungerer
ordentligt, og stimulerer innovation, nyskabelse, investeringer og produktion af nyt indhold, herunder i det
digitale miljø. Den har ligeledes til formål at øge adgangen til viden og kultur ved at beskytte værker og andre
frembringelser og ved at tillade undtagelser eller begrænsninger, som er i offentlighedens interesse. En rimelig
balance mellem rettighedshavernes og brugernes rettigheder og interesser bør opretholdes.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF (3), 2001/29/EF (4), 2006/115/EF (5) og 2009/24/EF (6)
harmoniserer rettighedshavernes rettigheder for så vidt angår ophavsret og beslægtede rettigheder. Disse direktiver
indeholder sammen med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU (7) en udtømmende liste over
undtagelser fra og indskrænkninger af disse rettigheder, som gør det muligt på visse betingelser at anvende
indhold uden rettighedshavernes tilladelse for at nå visse politiske målsætninger.

(3)

Personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, står fortsat over for
adskillige forhindringer for adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede
rettigheder. Under hensyntagen til de rettigheder, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder (»chartret«) og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap
(»UNCRPD«) for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, bør der
iværksættes foranstaltninger med henblik på at øge rådigheden af bøger og andet trykt materiale i tilgængelige
formater og forbedre deres cirkulation på det indre marked.

(1)
(2)
(3)
(4)

EUT C 125 af 21.4.2017, s. 27.
Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.7.2017.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre
ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EUT L 111 af 5.5.2009,
s. 16).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker
(EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5).
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(4)

Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede
eller på anden måde har et læsehandicap, (»Marrakeshtraktaten«) blev undertegnet på Unionens vegne den 30.
april 2014 (1). Traktatens formål er at øge rådigheden og den grænseoverskridende udveksling af visse værker og
andre beskyttede frembringelser i tilgængelige formater for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på
anden måde har et læsehandicap. Marrakeshtraktaten kræver, at de kontraherende parter fastsætter undtagelser fra
og indskrænkninger af ophavsret og beslægtede rettigheder i forbindelse med fremstilling og spredning samt for
grænseoverskridende udveksling af visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængelige formater.
Unionens indgåelse af Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at tilpasse EU-retten ved at fastsætte en obligatorisk
og harmoniseret undtagelse for de anvendelser, værker og målgruppepersoner, som er omfattet af nævnte traktat.

(5)

Ifølge Den Europæiske Unions Domstols udtalelse 3/15 (2) skal de undtagelser fra eller indskrænkninger
i ophavsret og beslægtede rettigheder, der er mulige i henhold til Marrakeshtraktaten med hensyn til fremstilling
og spredning af tilgængelige formater af visse værker og andre frembringelser, gennemføres inden for rammerne
af det område, der er harmoniseret ved direktiv 2001/29/EF.

(6)

Dette direktiv gennemfører de forpligtelser, som Unionen skal efterleve i medfør af Marrakeshtraktaten, på en
harmoniseret måde med henblik på at sikre, at de tilsvarende foranstaltninger bliver anvendt konsekvent i hele
det indre marked. Dette direktiv bør derfor fastsætte en obligatorisk undtagelse fra de rettigheder, der
harmoniseres ved hjælp af EU-retten, og som er relevante for de anvendelser og værker, som er omfattet af
Marrakeshtraktaten. Disse rettigheder omfatter navnlig retten til at reproducere, overføre til almenheden, stille til
rådighed for almenheden, sprede og udlåne som fastsat i direktiv 2001/29/EF, 2006/115/EF og 2009/24/EF samt
de tilsvarende rettigheder fastsat i direktiv 96/9/EF. Eftersom de undtagelser eller begrænsninger, der kræves efter
Marrakeshtraktaten, også omfatter værker i lydform såsom lydbøger, bør den obligatoriske undtagelse, der
indføres med nærværende direktiv, også gælde for beslægtede rettigheder.

(7)

Dette direktiv vedrører personer, der er blinde, personer, der har en synsnedsættelse, der ikke kan afhjælpes, så de
får en synsfunktion, der i al væsentlighed svarer til synet hos en person uden en sådan funktionsnedsættelse,
personer, der har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi eller enhver anden form for indlæringsvan
skelighed, der forhindrer dem i at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som personer uden et sådant
handicap, og personer, der 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, for så vidt som sådanne personer som
følge af en sådan funktionsnedsættelse eller et sådant handicap er ude af stand til at læse trykte værker
i tilnærmelsesvis samme grad som personer uden en sådan funktionsnedsættelse eller et sådant handicap.
Formålet med dette direktiv er derfor at forbedre rådigheden af bøger, herunder e-bøger, tidsskrifter, aviser, blade
og andre typer skriftligt materiale, notation, herunder noder, og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller
analogt lydformat, online eller offline, i formater, som vil gøre disse værker og andre frembringelser tilgængelige
for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden en sådan funktionsnedsættelse eller et
sådant handicap. Tilgængelige formater dækker for eksempel punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger
og radioudsendelser.

(8)

Den obligatoriske undtagelse, der indføres med dette direktiv, bør indskrænke retten til at reproducere med
henblik på at tillade enhver handling, der er nødvendig for at ændre, konvertere eller tilpasse et værk eller en
anden frembringelse på en sådan måde, at der kan frembringes et tilgængeligt format, der gør det muligt for
målgruppepersonerne at tilgå det pågældende værk eller den pågældende anden frembringelse. Dette omfatter at
skabe de nødvendige muligheder for at navigere oplysninger i et tilgængeligt format. Det indebærer også
ændringer, der måtte være nødvendige i tilfælde, hvor et værks eller en anden frembringelses format allerede er
tilgængeligt for visse målgruppepersoner, men ikke er det for andre målgruppepersoner på grund af forskellige
funktionsnedsættelser eller handicap eller forskellige grader af sådanne funktionsnedsættelser eller handicap.

(9)

De tilladte anvendelser, der fastsættes i dette direktiv, bør omfatte fremstilling af tilgængelige formater enten af
målgruppepersoner eller af bemyndigede enheder, der tjener deres behov, hvad enten disse bemyndigede enheder
er offentlige eller private organisationer, navnlig biblioteker, uddannelsessteder og andre nonprofitorganisationer,
der tjener personer med læsehandicap som en af deres primære aktiviteter, institutionelle forpligtelser eller som

(1) 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).
(2) Domstolens udtalelse af 14.2.2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, præmis 112.
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en del af deres almennyttige opgaver. Anvendelserne fastsat i dette direktiv bør også omfatte en fysisk persons
fremstilling af tilgængelige formater udelukkende med henblik på målgruppepersoners anvendelse, for så vidt den
fysisk person handler på vegne af en målgruppeperson eller hjælper en målgruppeperson med at fremstille disse
formater. Tilgængelige formater bør kun fremstilles af værker eller andre frembringelser, som målgruppepersoner
eller bemyndigede enheder har lovlig adgang til. Medlemsstaterne bør sikre, at enhver aftalebestemmelse, som
søger på en hvilken som helst måde at forhindre eller begrænse anvendelsen af undtagelsen, ikke har nogen
retsvirkning.

(10)

Undtagelsen, som indføres med dette direktiv, bør gøre det muligt for bemyndigede enheder at fremstille og
sprede tilgængelige formater af værker eller andre frembringelser, der er omfattet af dette direktiv, både online og
offline i Unionen. Dette direktiv bør ikke pålægge nogen forpligtelse for bemyndigede enheder til at fremstille og
sprede sådanne formater.

(11)

Det bør være muligt at stille tilgængelige formater, der er fremstillet i en medlemsstat, til rådighed i alle
medlemsstater med henblik på at sikre, at de i højere grad er til rådighed på hele det indre marked. Dette ville
mindske behovet for dobbeltarbejde i forbindelse med fremstilling af tilgængelige formater af det samme værk
eller den samme anden frembringelse i hele Unionen, hvilket ville skabe besparelser og øget effektivitet. Dette
direktiv bør derfor sikre, at tilgængelige formater fremstillet af bemyndigede enheder i en hvilken som helst
medlemsstat kan spredes til og tilgås af målgruppepersoner og bemyndigede enheder overalt i Unionen. For at
fremme en sådan grænseoverskridende udveksling og for at gøre gensidig identifikation og samarbejde nemmere
for bemyndigede enheder bør der tilskyndes til frivillig deling af oplysninger vedrørende navne og kontaktop
lysninger, herunder eventuelle tilgængelige websteder, for bemyndigede enheder, der er etableret i Unionen.
Medlemsstaterne bør derfor fremsende oplysninger, som de har modtaget fra bemyndigede enheder, til
Kommissionen. Dette bør ikke indebære en forpligtelse for medlemsstater til at tjekke, om sådanne oplysninger er
fuldstændige og præcise, eller om de er i overensstemmelse med de nationale love, der gennemfører dette direktiv.
Sådanne oplysninger bør gøres tilgængelige online af Kommissionen på et centralt informationssted på EU-plan.
Dette vil også være en hjælp for bemyndigede enheder såvel som målgruppepersoner og rettighedshavere til at
kontakte bemyndigede enheder for at få yderligere oplysninger, jf. bestemmelserne i dette direktiv og i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1563 (1). Det førnævnte centrale informationssted bør supplere den
indgangsportal, der som foreskrevet i Marrakeshtraktaten, skal oprettes af Det Internationale Bureau under
Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) med det formål at lette identificering af og samarbejde
blandt bemyndigede enheder på internationalt plan.

(12)

Med henblik på at øge rådigheden af tilgængelige formater og forhindre uautoriseret spredning af værker eller
andre frembringelser, bør bemyndigede enheder, der beskæftiger sig med at sprede tilgængelige formater, overføre
dem til almenheden eller stille dem til rådighed for almenheden, overholde visse forpligtelser.

(13)

De krav i forbindelse med bemyndigelse eller anerkendelse, som medlemsstaterne kan stille til bemyndigede
enheder, såsom krav vedrørende levering af tjenesteydelser af generel art til målgruppepersoner, bør ikke have til
følge, at enheder, som er omfattet af definitionen på en bemyndiget enhed som fastlagt i dette direktiv, forhindres
i at foretage de anvendelser, der er tilladt i henhold til dette direktiv.

(14)

I betragtning af den særlige karakter og det særlige anvendelsesområde for den undtagelse, der indføres med dette
direktiv, samt behovet for retssikkerhed for målgruppen, bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at stille
yderligere krav for anvendelsen af undtagelsen, såsom forudgående verificering af, hvorvidt værkerne stilles
kommercielt til rådighed i tilgængelige formater, end dem, der er fastlagt i dette direktiv. Medlemsstaterne bør
kun kunne indføre kompensationsordninger vedrørende bemyndigede enheders tilladte anvendelser af værker
eller andre frembringelser. For at undgå byrder for målgruppepersoner og forhindre barrierer for den grænseover
skridende spredning af tilgængelige formater og urimelige krav til bemyndigede enheder er det vigtigt, at
medlemsstaternes mulighed for at indføre sådanne kompensationsordninger er begrænset. Kompensations
ordninger bør derfor ikke kræve betaling fra målgruppepersoner. De bør kun finde anvendelse på anvendelser,
der foretages af bemyndigede enheder etableret på den medlemsstats område, der indfører en sådan ordning, og
de bør ikke kræve betaling fra bemyndigede enheder, der er etableret i andre medlemsstater eller tredjelande, som
er parter i Marrakeshtraktaten. Medlemsstaterne bør sikre, at der ikke er mere byrdefulde krav til den grænseover
skridende udveksling af tilgængelige formater under sådanne kompensationsordninger end for ikkegrænseover
skridende udveksling, herunder med hensyn til kompensationens form og mulige niveau. Ved fastlæggelse af

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1563 af 13. september 2017 om grænseoverskridende udveksling mellem
Unionen og tredjelande af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt
format til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (se side 1 i denne EUT).
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kompensationsniveauet bør der tages behørigt hensyn til nonprofitkarakteren af bemyndigede enheders
aktiviteter, til de almene mål, der forfølges i dette direktiv, målgruppepersonernes interesser, rettighedshaveres
mulige skade og nødvendigheden af at sikre grænseoverskridende spredning af tilgængelige formater. Der bør
også tages hensyn til hvert enkelt tilfældes konkrete omstændigheder, der hidrører fra fremstillingen af et bestemt
tilgængeligt format. Hvis en rettighedshavers skade er minimal, bør der ikke opstå nogen pligt til at betale
kompensation.

(15)

Det er væsentligt, at enhver behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv respekterer grundlæggende
rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger
i henhold til chartrets artikel 7 og 8, og det er afgørende, at enhver sådan behandling også er i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (1) og 2002/58/EF (2), som regulerer den behandling af per
sonoplysninger, der måtte blive foretaget af bemyndigede enheder inden for rammerne af dette direktiv og under
tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig de offentlige uafhængige myndigheder udpeget af
medlemsstaterne.

(16)

UNCRPD, som Unionen er part i, garanterer personer med handicap retten til information og uddannelse og
retten til at deltage i det kulturelle, økonomiske og sociale liv, alt på lige fod med andre. UNCRPD kræver, at
parterne i overensstemmelse med international ret tager alle egnede skridt for at sikre, at lovgivning til beskyttelse
af intellektuelle ejendomsrettigheder ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for adgangen til
kulturstof for personer med handicap.

(17)

I henhold til chartret er enhver form for forskelsbehandling, herunder på grund af handicap, forbudt, og retten
for personer med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, sociale og
erhvervsmæssige integration og deltagelse i samfundslivet, anerkendes og respekteres af Unionen.

(18)

Med vedtagelsen af dette direktiv sigter Unionen på at sikre, at målgruppepersonerne har adgang til bøger og
andet trykt materiale i tilgængelige formater i hele det indre marked. I overensstemmelse hermed er dette direktiv
et vigtigt første skridt hen mod at forbedre adgangen til værker for personer med handicap.

(19)

Kommissionen bør vurdere situationen for så vidt angår andre til rådighed værende værker og andre
frembringelser i tilgængelige formater end dem, der er omfattet af dette direktiv, samt værker og andre
frembringelser i tilgængelige formater, der er til rådighed for personer med andre handicap. Det er vigtigt, at
Kommissionen i denne henseende evaluerer situationen nøje. Ændringer til dette direktivs anvendelsesområde
kunne overvejes, om nødvendigt, på grundlag af en rapport fra Kommissionen.

(20)

Medlemsstaterne bør fortsat kunne fastsætte en undtagelse eller begrænsning til gavn for personer med handicap
i tilfælde, der ikke er omfattet af dette direktiv, navnlig vedrørende værker og andre frembringelser samt andre
handicap end dem, der er omfattet af dette direktiv, jf. artikel 5, stk. 3, litra b), i direktiv 2001/29/EF.
Nærværende direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller begrænsninger af
rettigheder, som ikke er harmoniseret under Unionens ramme for ophavsret.

(21)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som er anerkendt ved
navnlig chartret og UNCRPD. Dette direktiv bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder
og principper.

(22)

Marrakeshtraktaten pålægger visse forpligtelser vedrørende udveksling af tilgængelige formater mellem Unionen
og tredjelande, der er parter i nævnte traktat. De foranstaltninger, som Unionen har truffet for at opfylde disse
forpligtelser, er indeholdt i forordning (EU) 2017/1563, der bør læses i sammenhæng med dette direktiv.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Dette direktiv erstattes med virkning
fra 25. maj 2018 af 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).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets
fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af
31.7.2002, s. 37).
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(23)

Målet for dette direktiv, nemlig at forbedre adgangen i Unionen til værker og andre frembringelser, der er
beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden
måde har et læsehandicap, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets
omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportiona
litetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(24)

I overensstemmelse med den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og
Kommissionen om forklarende dokumenter (1) har medlemsstaterne påtaget sig i tilfælde, hvor det er berettiget, at
lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet
mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse
med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
Dette direktiv tager sigte på yderligere at harmonisere EU-ret vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder inden for
rammerne af det indre marked ved at fastlægge regler for anvendelse af visse værker og andre frembringelser uden
rettighedshaverens tilladelse til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et
læsehandicap.

Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
1) »værk eller anden frembringelse«: et værk i form af en bog, et tidsskrift, en avis, et blad eller anden type skriftligt
materiale, notation, herunder noder, samt tilhørende illustrationer på ethvert medie, herunder i lydform såsom
lydbøger og i digitale formater, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og som er offentliggjort eller
på anden lovlig vis stillet til rådighed for almenheden
2) »målgruppeperson«: en person, der uanset eventuelle andre handicap:
a) er blind
b) har en synsnedsættelse, som ikke kan afhjælpes, så vedkommende får en synsfunktion, der tilnærmelsesvis svarer
til synet hos en person uden en sådan funktionsnedsættelse, og som derfor er ude af stand til at læse trykte
værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden en sådan funktionsnedsættelse
c) har et perceptions- eller læsehandicap, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis
samme grad som en person uden et sådant handicap, eller
d) på anden måde 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
3) »tilgængeligt format«: et værk eller en anden frembringelse, der præsenteres på en alternativ måde eller i en form, der
giver en målgruppeperson adgang til værket eller frembringelsen, således at en sådan person får ligeså let og
behagelig adgang som en person uden de i nr. 2) nævnte funktionsnedsættelser eller handicap
4) »bemyndiget enhed«: en enhed, der er godkendt eller anerkendt af en medlemsstat til at forestå uddannelse,
undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til information for målgruppepersoner på ikkekommerciel basis.
Det omfatter også offentlige institutioner eller nonprofitorganisationer, der leverer de samme ydelser til målgruppe
personer som en af deres primære aktiviteter, institutionelle forpligtelser eller som en del af deres almennyttige
opgaver.
(1) EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
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Artikel 3
Tilladte anvendelser
1.
Medlemsstaterne skal fastsætte en undtagelse, således at tilladelse fra rettighedshaveren af enhver ophavsrettighed
eller beslægtet rettighed til et værk eller en anden frembringelse ikke kræves i henhold til artikel 5 og 7 i direktiv
96/9/EF, artikel 2, 3 og 4 i direktiv 2001/29/EF, artikel 1, stk. 1, artikel 8, stk. 2 og 3, og artikel 9 i direktiv
2006/115/EF samt artikel 4 i direktiv 2009/24/EF, for nogen handling, der er nødvendig for, at:
a) en målgruppeperson eller en person, der handler på dennes vegne, kan fremstille et tilgængeligt format af et værk
eller en anden frembringelse, som målgruppepersonen har lovlig adgang til, til målgruppepersonens eksklusive brug,
og
b) en bemyndiget enhed kan fremstille et tilgængeligt format af et værk eller en anden frembringelse, som den har lovlig
adgang til, eller overføre et tilgængeligt format, stille det til rådighed, sprede det eller udlåne det til en
målgruppeperson eller en anden bemyndiget enhed på ikkekommerciel basis til en målgruppepersons eksklusive
brug.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at hvert tilgængeligt format respekterer værkets eller frembringelsens integritet med
behørigt hensyn til de ændringer, der er nødvendige for at gøre værket eller frembringelsen tilgængeligt i det alternative
format.
3.
Undtagelsen i stk. 1 må kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af
værket eller den anden frembringelse og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshaverens legitime interesser.
4.
Artikel 6, stk. 4, første, tredje og femte afsnit, i direktiv 2001/29/EF finder anvendelse på undtagelsen i nærærende
artikels stk. 1.
5.

Medlemsstaterne sikrer, at de undtagelser, der er fastsat i stk. 1, ikke kan tilsidesættes ved aftale.

6.
Medlemsstaterne kan fastsætte, at anvendelser tilladt i medfør af dette direktiv, der foretages af bemyndigede
enheder, der er etableret på deres område, gøres til genstand for kompensationsordninger inden for de begrænsninger,
der er fastlagt i dette direktiv.

Artikel 4
Tilgængelige formater på det indre marked
Medlemsstaterne sikrer, at en bemyndiget enhed, der er etableret på deres område, kan udføre handlingerne i artikel 3,
stk. 1, litra b), til gavn for en målgruppeperson eller en anden bemyndiget enhed, som er etableret i en hvilken som helst
medlemsstat. Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at en målgruppeperson eller en bemyndiget enhed, der er etableret på
deres område, kan tilegne sig eller få adgang til et tilgængeligt format fra en bemyndiget enhed etableret i en hvilken
som helst medlemsstat.

Artikel 5
Bemyndigede enheders forpligtelser
1.
Medlemsstaterne sikrer, at en bemyndiget enhed, der er etableret på deres område, og som udfører de handlinger,
der er omhandlet i artikel 4, indfører og følger sine egne praksisser for at sikre, at den:
a) kun spreder og overfører tilgængelige formater til og stiller tilgængelige formater til rådighed for målgruppepersoner
eller andre bemyndigede enheder
b) tager passende skridt for at modvirke, at tilgængelige formater bliver reproduceret, spredt, overført til almenheden
eller stillet til rådighed for almenheden på uautoriseret vis
c) udviser den fornødne omhu ved og fører registre over sin behandling af værker eller andre frembringelser og
tilgængelige formater deraf og
d) på sit websted, hvis dette er passende, eller gennem andre online- eller offlinekanaler offentliggør og opdaterer
oplysninger om, hvordan den overholder forpligtelserne i litra a)-c).
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Medlemsstaterne sikrer, at de praksisser, der er omhandlet i første afsnit, indføres og følges under fuldstændig
overholdelse af de i artikel 7 omhandlede regler for behandling af målgruppepersoners personoplysninger.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at en bemyndiget enhed, der er etableret på deres område, og som udfører de handlinger,
der er omhandlet i artikel 4, efter anmodning forsyner målgruppepersoner, andre bemyndigede enheder eller
rettighedshavere med følgende oplysninger på en tilgængelig måde:
a) listen over værker eller andre frembringelser, for hvilke den er i besiddelse af tilgængelige formater, og hvilke
formater det drejer sig om, og
b) navn og kontaktoplysninger på de bemyndigede enheder, den har samarbejdet med i forbindelse med udvekslingen af
tilgængelige formater i henhold til jf. artikel 4.

Artikel 6
Gennemsigtighed og udveksling af oplysninger
1.
Medlemsstaterne tilskynder bemyndigede enheder, der er etableret på deres område, og som udfører de handlinger,
der er omhandlet i dette direktivs artikel 4 og i artikel 3 og 4 i forordning (EU) 2017/1563, til på frivilligt grundlag at
meddele dem deres navne og kontaktoplysninger.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de oplysninger, de har modtaget i henhold til stk. 1. Kommissionen gør
disse oplysninger offentligt tilgængelige online på et centralt informationssted og holder det opdateret.

Artikel 7
Beskyttelse af personoplysninger
Behandling af personoplysninger inden for rammerne af dette direktiv skal ske i overensstemmelse med direktiv
95/46/EF og 2002/58/EF.

Artikel 8
Ændring af direktiv 2001/29/EF
Artikel 5, stk. 3, litra b), i direktiv 2001/29/EF affattes således:
»b) hvis der er tale om anvendelser til gavn for handicappede, som står i direkte forbindelse med det pågældende
handicap og er af ikke-kommerciel karakter, og det sker i et omfang, som er påkrævet af hensyn til det særlige
handicap, med forbehold af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2017/1564 (*)
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1564 af 13. september 2017 om visse tilladte former for
anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til
gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af
direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informations
samfundet (EUT L 242 af 20.9.2017, s. 6)«.

Artikel 9
Rapport
Senest den 11. oktober 2020 fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg om adgangen på det indre marked til værker og andre frembringelser end de i artikel 2,
nr. 1), definerede i tilgængelige formater for målgruppepersonerne samt til værker og andre frembringelser for personer
med andre handicap end de i artikel 2, nr. 2), omhandlede. Rapporten skal tage hensyn til udviklingen inden for relevant
teknologi og indeholde en vurdering af hensigtsmæssigheden af at udvide dette direktivs anvendelsesområde for at
forbedre adgangen til andre typer værker og andre frembringelser og for at forbedre adgangen for personer med andre
handicap end dem, der er omfattet af dette direktiv.
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Artikel 10
Revision
1.
Senest den 11. oktober 2023 evaluerer Kommissionen dette direktiv og fremlægger de vigtigste resultater i en
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til
ændring af dette direktiv. I denne evaluering skal der indgå en vurdering af indvirkningen af kompensationsordninger,
som medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, har indført for adgangen til tilgængelige formater for
målgruppepersoner og for grænseoverskridende udveksling heraf. Kommissionens rapport skal tage hensyn til
synspunkterne hos de relevante civilsamfundsaktører og hos ikkestatslige organisationer, herunder organisationer, der
repræsenterer personer med handicap, og organisationer, der repræsenterer ældre.
2.
Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med de nødvendige oplysninger for udarbejdelsen af den i stk. 1
omhandlede rapport og udarbejdelsen af den rapport, der henvises til i artikel 9.
3.
En medlemsstat, der har gyldige grunde til at formode, at gennemførelsen af dette direktiv har haft en betydelig
negativ indvirkning på det kommercielle udbud af værker eller andre frembringelser i tilgængelige formater for
målgruppepersoner, kan forelægge Kommissionen situationen sammen med alle relevante oplysninger. Kommissionen
tager højde for disse oplysninger ved udarbejdelsen af den i stk. 1 omhandlede rapport.
Artikel 11
Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 11. oktober 2018. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 12
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 13
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. september 2017.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

A. TAJANI

M. MAASIKAS

Formand

Formand
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AFGØRELSER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1565
af 13. september 2017
om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forbindelserne mellem Den Europæiske Union (herefter »Unionen«) og Republikken Moldova udvikles fortsat
inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik (ENP) og Det Østlige Partnerskab. Republikken Moldova
tiltrådte det Østlige Partnerskab i 2009, og der blev efterfølgende forhandlet en associeringsaftale på plads
mellem Unionen og Republikken Moldova. Denne aftale (2) (herefter »associeringsaftalen«), der omfatter en
gradvis indførelse af et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA), blev undertegnet den 27. juni 2014 og
trådte i kraft den 1. juli 2016.

(2)

Republikken Moldovas økonomi er blevet mærkbart påvirket af den politiske ustabilitet i perioden mellem
valgene i november 2014 og januar 2016 og af en bankbedrageriskandale, svag økonomisk aktivitet i regionen
og importforbud, som Rusland har indført. Denne situation bidrog til at fremkalde en recession, et voksende
handelsunderskud og et markant fald i valutareserverne i løbet af det seneste år.

(3)

Efter udnævnelsen i januar 2016 af en ny regering og en ny direktør for Moldovas nationalbank har
myndighederne udvist fornyet beslutsomhed med hensyn til at gå videre med de nødvendige politiske reformer
og gribe ind over for landets forvaltningsproblemer i finanssektoren og i forvaltningen af offentlige finanser.

(4)

For at støtte den nye reformkurs er en køreplan for prioritetsreformer aftalt mellem Unionen og Republikken
Moldova efter Rådet for Udenrigsanliggenders konklusioner af 15. februar 2016. Republikken Moldova har
efterfølgende gjort betydelige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af denne køreplan.

(5)

Med baggrund i den politiske omvæltning og økonomiske vanskeligheder nåede Republikken Moldovas
myndigheder og Den Internationale Valutafond (IMF) i juli 2016 til enighed om en treårig udvidet kreditfacilitet
og udvidet lånefacilitet (ECF/EFF), der beløber sig til 178,7 mio. USD. IMF's bestyrelse gav sin godkendelse den
7. november 2016. Ifølge dette IMF-program forventes Republikken Moldovas myndigheder at opnå hurtige
forbedringer i forvaltningen af og tilsynet med finanssektoren, styrke politikker, der sikrer den makroøkonomiske
og finansielle stabilitet, og fremme en holdbar og inklusiv vækst.

(6)

På grund af den forværrede økonomiske situation og de forværrede udsigter anmodede Republikken Moldova
i august 2015 Unionen om yderligere makrofinansiel bistand og genfremsatte anmodningen i marts 2016.

(1) Europa-Parlamentets holdning af 4.7.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.7.2017.
(2) Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og
Republikken Moldova på den anden side (EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4).
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(7)

Unionens vejledende tildeling til Republikken Moldova under det europæiske naboskabsinstrument (ENI) beløber
sig til 610-746 mio. EUR inklusive budgetstøtte og teknisk bistand. Udbetalingerne af budgetstøtte fra Unionen
blev imidlertid suspenderet i begyndelsen af 2015, og genoptagelsen blev gjort betinget af godkendelse af et nyt
IMF-program og opfyldelse af alle betingelser for budgetstøtte.

(8)

Eftersom Republikken Moldova er omfattet af ENP, bør landet betragtes som berettiget til at modtage
makrofinansiel bistand fra Unionen.

(9)

Unionens makrofinansielle bistand bør være et ekstraordinært finansielt instrument til ubunden og uspecificeret
betalingsbalancestøtte, som sigter mod at dække modtagerens umiddelbare behov for ekstern finansiering, og bør
understøtte gennemførelsen af et politisk program, der indeholder stærke øjeblikkelige tilpasnings- og strukturre
formforanstaltninger for at forbedre betalingsbalancen på kort sigt.

(10)

Eftersom der stadig findes et stort resterende eksternt finansieringsgab på Republikken Moldovas betalingsbalance,
som overstiger de midler, der stilles til rådighed af IMF og andre multilaterale institutioner, anses Unionens
makrofinansielle bistand til Republikken Moldova, i kombination med IMF-programmet, under de nuværende
ekstraordinære omstændigheder for at være en hensigtsmæssig reaktion på Republikken Moldovas anmodning
om støtte til økonomisk stabilisering. Unionens makrofinansielle bistand vil bidrage til Republikken Moldovas
økonomiske stabilisering og strukturreformdagsorden, idet den udgør et supplement til midler, der stilles til
rådighed under IMF's finansielle aftale.

(11)

Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en holdbar ekstern finansierings
situation for Republikken Moldova, der bidrager til større politisk og makroøkonomisk stabilitet i landet,
styrkelse af økonomisk og finansiel styring, herunder en grundig resultatorienteret undersøgelse af bankbedrageri,
god energistyring og retsvæsenets politiske uafhængighed.

(12)

Unionens makrofinansielle bistand forventes at gå hånd i hånd med gennemførelsen af udbetalingerne af
budgetstøtte inden for rammerne af ENI.

(13)

Fastsættelsen af beløbet for Unionens makrofinansielle bistand er baseret på en omfattende kvantitativ vurdering
af Republikken Moldovas resterende behov for ekstern finansiering og tager hensyn til landets evne til at
finansiere sig selv med egne midler, navnlig med de internationale reserver, det råder over. Unionens
makrofinansielle bistand bør supplere IMF's og Verdensbankens programmer og midler. Ved fastsættelsen af
bistandsbeløbet er der også taget højde for den forventede finansielle støtte fra multilaterale donorer og
nødvendigheden af at sikre en rimelig byrdefordeling mellem Unionen og andre donorer samt for den allerede
eksisterende anvendelse af Unionens andre eksterne finansieringsinstrumenter i Republikken Moldova og
merværdien af Unionens samlede engagement.

(14)

I betragtning af Republikken Moldovas resterende behov for ekstern finansiering, landets økonomiske
udviklingsniveau målt i gennemsnitsindkomst pr. indbygger og andelen af fattige, landets evne til at finansiere sig
selv med egne midler, navnlig med de internationale reserver, det har til rådighed, samt vurderingen af landets
tilbagebetalingsevne med udgangspunkt i en gældsbæredygtighedsanalyse bør en del af bistanden ydes i form af
tilskud.

(15)

Kommissionen bør sikre, at Unionens makrofinansielle bistand juridisk og indholdsmæssigt er i overensstemmelse
med de vigtigste principper og mål for de forskellige områder af ekstern optræden, med de foranstaltninger, der
træffes som led i denne optræden og med andre af Unionens relevante politikker.

(16)

Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Unionens udenrigspolitik over for Republikken Moldova.
Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør arbejde tæt sammen under hele det
makrofinansielle bistandsforløb med henblik på at koordinere og sikre sammenhæng i Unionens udenrigspolitik.

(17)

Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Republikken Moldovas tilslutning til fælles værdier med
Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, en ansvarlig, gennemsigtig og meritbaseret offentlig
forvaltning, et uafhængigt retsvæsen, respekt for menneskerettighederne, mediernes frihed, uafhængighed og
pluralisme, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt landets tilslutning til principperne om åben,
regelbaseret og fair handel.
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(18)

Det bør være en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand og for udbetalingen af hver af de tre rater,
at Republikken Moldova respekterer effektive, demokratiske mekanismer — herunder et parlamentarisk
flerpartisystem — og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. De specifikke
målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden
og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer, sikre en effektiv bekæmpelse af korruption og
hvidvaskning af penge, styrke styringen af og tilsynet med finans- og banksektoren i Republikken Moldova,
forbedre forvaltningen i energisektoren og at fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og
inklusiv vækst, jobskabelse, et godt erhvervsklima og finanspolitisk konsolidering. Unionens makrofinansielle
bistand til Republikken Moldova bør også omfatte foranstaltninger til støtte for gennemførelsen af
associeringsaftalen, herunder DCFTA. For at sikre, at de specifikke mål kan vurderes korrekt, skal de defineres på
en verificerbar og målbar måde. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre
kontrol med, såvel at forudsætningen opfyldes, som at disse mål nås. Hvis forudsætningen og målene ikke
opfyldes, eller hvis målene og principperne i associeringsaftalen generelt lades ude af betragtning, bør
Kommissionen midlertidigt suspendere eller annullere udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand.

(19)

For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand beskyttes
effektivt, bør Republikken Moldova gennemføre hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe
svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med bistanden. Republikken Moldova bør
regelmæssigt underrette Kommissionen om gennemførelsen af den makrofinansielle bistand på grundlag af fuld
åbenhed og nøje overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Derudover bør det fastsættes, at
Kommissionen gennemfører kontrol, og at Den Europæiske Revisionsret foretager den fornødne revision.

(20)

Unionens makrofinansielle bistand stilles til rådighed med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets beføjelser
(som budgetmyndighed).

(21)

Størrelsen af den makrofinansielle bistand, der ydes i form af tilskud, og størrelsen af hensættelsen, der kræves til
den makrofinansielle bistand i form af lån, bør stemme overens med budgetbevillingerne i den flerårige
finansielle ramme.

(22)

Unionens makrofinansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen. For at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet er
i stand til at følge gennemførelsen af denne afgørelse, bør Kommissionen regelmæssigt holde dem underrettet om
udviklingen i forbindelse med bistanden og forsyne dem med den relevante dokumentation.

(23)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne afgørelse bør Kommissionen tillægges gennemførel
sesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 182/2011 (1).

(24)

Unionens makrofinansielle bistand bør ledsages af betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. Disse
betingelser bør være knyttet til udbetalingen af hver af de tre rater. For at sikre ensartede gennemførelsesbe
tingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle om disse betingelser
med Republikken Moldovas myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for
medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør
rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen.
I betragtning af den potentielt store virkning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt,
at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af
Unionens makrofinansielle bistand til Republikken Moldova bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på
vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
1.
Unionen stiller makrofinansiel bistand på højst 100 mio. EUR til rådighed for Republikken Moldova (»Unionens
makrofinansielle bistand«) for at støtte Republikken Moldovas økonomiske stabilisering og omfattende reformdagsorden.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan
medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
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Af dette maksimumbeløb ydes op til 60 mio. EUR i form af lån og op til 40 mio. EUR i form af tilskud. Frigivelsen af
Unionens makrofinansielle bistand er betinget af, at Europa-Parlamentet og Rådet godkender Unionens budget for det
relevante år. Bistanden skal bidrage til at dække Republikken Moldovas betalingsbalancebehov som angivet i IMFprogrammet.
2.
Til finansiering af Unionens makrofinansielle bistands lånekomponent bemyndiges Kommissionen til på Unionens
vegne at låne de nødvendige midler på kapitalmarkederne eller fra finansielle institutioner og genudlåne dem til
Republikken Moldova. Lånene skal have en gennemsnitlig løbetid på højst 15 år.
3.
Frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand forvaltes af Kommissionen på en måde, der er i overensstemmelse
med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem IMF og Republikken Moldova, og med de centrale principper
og målsætninger i de økonomiske reformer, som er fastlagt i associeringsaftalen, herunder DCFTA, inden for rammerne
af ENP.
Kommissionen holder regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet underrettet om udviklingen i Unionens
makrofinansielle bistand, herunder udbetalingen heraf, og forsyner i god tid disse institutioner med den relevante
dokumentation.
4.
Unionens makrofinansielle bistand stilles til rådighed i to et halvt år fra første dag efter ikrafttrædelsen af det
aftalememorandum, der henvises til i artikel 3, stk. 1.
5.
Sker der i løbet af den periode, hvor den makrofinansielle bistand udbetales, et afgørende fald i Republikken
Moldovas finansieringsbehov i forhold til de oprindelige prognoser, nedsætter Kommissionen efter undersøgelses
proceduren i artikel 7, stk. 2, størrelsen af bistanden, eller suspenderer eller annullerer den.

Artikel 2
1.
Det er en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Republikken Moldova respekterer effektive,
demokratiske mekanismer — herunder et parlamentarisk flerpartisystem — og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt
for menneskerettighederne.
2.
Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kontrollerer, at den i stk. 1 nævnte forudsætning
overholdes i hele den periode, hvor Unionen yder makrofinansiel bistand.
3.

Denne artikels stk. 1 og 2 anvendes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU (1).

Artikel 3
1.
Kommissionen aftaler efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, med Republikken Moldovas myndigheder
klart definerede økonomisk-politiske og finansielle betingelser med fokus på strukturreformer og sunde offentlige
finanser, som Unionens makrofinansielle bistand skal være underlagt, og disse betingelser fastlægges i et aftaleme
morandum (»aftalememorandummet«), som skal omfatte en tidsramme for betingelsernes opfyldelse. De økonomiskpolitiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller
overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformpro
grammer, som Republikken Moldova gennemfører med støtte fra IMF.
2.
Betingelserne omhandlet i stk. 1 har især til formål at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af
systemerne for forvaltning af de offentlige finanser i Republikken Moldova og for anvendelsen af Unionens
makrofinansielle bistand. Fremskridt med hensyn til gensidig markedsåbning, udvikling af regelbaseret og fair handel
samt andre prioriteringer i sammenhæng med Unionens politik i forhold til tredjelande skal også tages med
i betragtning ved udformningen af de politiske foranstaltninger. Kommissionen fører regelmæssigt kontrol med de
fremskridt, der gøres i retning af disse mål.
3.
De detaljerede finansielle vilkår for Unionens makrofinansielle bistand fastlægges i en låneaftale og en
tilskudsaftale, der indgås mellem Kommissionen og Republikken Moldovas myndigheder.
(1) Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere
(EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

L 242/18

DA

Den Europæiske Unions Tidende

20.9.2017

4.
Kommissionen kontrollerer regelmæssigt, om betingelserne i artikel 4, stk. 3, fortsat er opfyldt, herunder om
Republikken Moldovas økonomiske politik er i overensstemmelse med målene for Unionens makrofinansielle bistand.
I den forbindelse arbejder Kommissionen tæt sammen med IMF og Verdensbanken og, når det er nødvendigt, med
Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 4
1.
På de i stk. 3 nævnte betingelser stiller Kommissionen Unionens makrofinansielle bistand til rådighed i tre rater,
hver bestående af et låne- og et tilskudselement. Raternes størrelse fastsættes i aftalememorandummet.
2.
Den del af den makrofinansielle bistand, der ydes i form af lån, stilles om fornødent til rådighed i overensstemmelse
med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 (1).
3.

Kommissionen frigiver raterne under forudsætning af, at alle følgende betingelser er opfyldt:

a) forudsætningen i artikel 2
b) kontinuerlig tilfredsstillende gennemførelse af et politikprogram, der omfatter stærke tilpasnings- og strukturreform
foranstaltninger støttet af en ikke-forebyggende IMF-låneaftale, samt
c) tilfredsstillende gennemførelse af de økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet.
4.
Anden rate frigives i princippet ikke tidligere end tre måneder efter frigivelsen af første rate. Tredje rate frigives
i princippet ikke tidligere end tre måneder efter frigivelsen af anden rate.
5.
Såfremt betingelserne i stk. 3 ikke opfyldes, skal Kommissionen midlertidigt suspendere eller annullere
udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand. I sådanne tilfælde underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om
årsagerne til denne suspendering eller annullering.
6.
Unionens makrofinansielle bistand udbetales til Republikken Moldovas nationalbank. Under iagttagelse af de
bestemmelser, der fastlægges i aftalememorandummet, herunder en bekræftelse af de resterende budgetfinansie
ringsbehov, kan Unionens midler udbetales til Republikken Moldovas finansministerium som den endelige modtager.

Artikel 5
1.
De låntagnings- og långivningstransaktioner, der vedrører lånekomponenten i Unionens makrofinansielle bistand,
gennemføres i euro med samme valørdato og må for Unionen ikke indebære nogen ændring af forfaldsdatoen eller
udsætte den for eventuelle valutakurs- eller renterisici eller nogen anden kommerciel risiko.
2.
Tillader omstændighederne det, og anmoder Republikken Moldova herom, kan Kommissionen træffe de
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der i lånebetingelserne indføjes en klausul om førtidig tilbagebetaling, og at
betingelserne for låntagningstransaktionerne indeholder en tilsvarende klausul.
3.
Tillader omstændighederne en forbedring af rentesatsen på lånet, og anmoder Republikken Moldova herom, kan
Kommissionen beslutte at refinansiere hele eller en del af sin oprindelige låntagning eller omlægge de tilsvarende
finansielle betingelser. Refinansierings- eller omlægningstransaktioner gennemføres i overensstemmelse med stk. 1 og 4
og må ikke resultere i en forlængelse af løbetiden for de pågældende lån eller i en forhøjelse af restgælden på datoen for
refinansieringen eller omlægningen.
4.
Alle Unionens omkostninger relateret til de låntagnings- og långivningstransaktioner, der gennemføres efter denne
afgørelse, afholdes af Republikken Moldova.
5.
Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i de transaktioner, der er omhandlet
i stk. 2 og 3.
(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland
(EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).
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Artikel 6
1.
Unionens makrofinansielle bistand gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (2).
2.

Unionens makrofinansielle bistand gennemføres ved direkte forvaltning.

3.
Låneaftalen og tilskudsaftalen, der indgås med Republikken Moldovas myndigheder, skal indeholde bestemmelser,
som:
a) sikrer, at Republikken Moldova regelmæssigt kontrollerer, at midler modtaget fra Unionens budget er blevet anvendt
efter hensigten, træffer passende foranstaltninger til at forhindre uregelmæssigheder og svig og om nødvendigt tager
retlige skridt til at inddrive eventuelt misbrugte midler, der er udbetalt i henhold til denne afgørelse
b) sikrer beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og navnlig fastlægger specifikke foranstaltninger til at forhindre
og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der kan påvirke Unionens makrofinansielle bistand, jf.
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (3), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (4) og EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (5)
c) udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, eller dens
repræsentanter til at foretage kontrol og inspektion på stedet
d) udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen og Revisionsretten til at foretage revision i og efter rådighedsperioden for
Unionens makrofinansielle bistand, herunder dokumentrevision og revision på stedet, f.eks. operationelle vurderinger
e) sikrer, at Unionen har ret til førtidig tilbagebetaling af lånet og/eller fuld tilbagebetaling af tilskuddet, hvis det
konstateres, at Republikken Moldova i forbindelse med forvaltningen af Unionens makrofinansielle bistand har været
involveret i svig eller korruption eller andre ulovlige aktiviteter, som skader Unionens finansielle interesser.
4.
Inden gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand undersøger Kommissionen ved hjælp af en operationel
vurdering, om Republikken Moldova råder over forsvarlige finansielle ordninger, administrative procedurer samt interne
og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for denne bistand.

Artikel 7
1.

Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 8
1.
Senest den 30. juni hvert år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år, herunder en evaluering af denne gennemførelse. I rapporten:
a) gennemgås de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand
b) vurderes Republikken Moldovas økonomiske situation og udsigter samt fremskridt med at gennemføre de i artikel 3,
stk. 1, omhandlede politiske foranstaltninger
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende
Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
(EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
3
( ) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
(EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).
(4) Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999
og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
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c) redegøres der for forbindelsen mellem de økonomisk-politiske betingelser, der er fastlagt i aftalememorandummet,
Republikken Moldovas aktuelle økonomiske og finanspolitiske resultater og Kommissionens afgørelser om frigivelse
af raterne af Unionens makrofinansielle bistand.
2.
Senest to år efter udløbet af den rådighedsperiode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, forelægger Kommissionen
Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evalueringsrapport, som vurderer resultaterne og effektiviteten af
Unionens gennemførte makrofinansielle bistand, og i hvilket omfang den har bidraget til bistandens mål.

Artikel 9
Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. september 2017.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

A. TAJANI

M. MAASIKAS
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Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
På baggrund af initiativerne vedrørende ændringerne af valgsystemet i Republikken Moldova understreger EuropaParlamentet, Rådet og Kommissionen, at det er en forudsætning for at yde makrofinansiel bistand, at modtagerlandet
respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, og retsstatsprincippet, samt
sikrer respekt for menneskerettighederne. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kontrollerer, at disse
forudsætninger overholdes i hele den periode, hvor der ydes makrofinansiel bistand, og vil i den forbindelse være meget
opmærksomme på, at Republikken Moldovas myndigheder tager hensyn til henstillingerne fra relevante internationale
partnere (navnlig Venedigkommissionen og OSCE/ODIHR).
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