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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Živimo v digitalni dobi. Nekateri celo pravijo, da vse tisto, česar ne moremo najti na 
internetu, sploh ne obstaja. Glede na velikanske prednosti, ki jih lahko racionalno širjenje 
informacij prek spleta prinese notranjemu trgu, digitalizacija kulturnega gradiva že dobiva 
podporo v evropskem merilu, kar bi se moralo nadaljevati tudi v prihodnje.

Osirotela dela so tista, pri katerih imetnikov pravic ni več možno opredeliti ali najti, medtem 
ko skladno z načeli spoštovanja avtorskih pravic velja, da je delo javnosti dostopno z 
dovoljenjem imetnika pravic. Z Direktivo 2001/29/ES1 so že dovoljene nekatere izjeme glede 
skeniranja za namen ohranitve, ni pa dovoljeno, da bi knjižnice omogočile spletni dostop do 
digitaliziranih del, pa čeprav bi bilo to v nekomercialne namene2. 

Ta zakonodajna pobuda je osnovana na priporočilu Komisije iz leta 2006 o digitalizaciji in 
spletni dostopnosti kulturnega gradiva in digitalnem arhiviranju3. Kljub temu priporočilu je 
predpise o osirotelih delih sprejelo le nekaj držav, obstoječe rešitve pa so zelo omejene, saj je 
spletni dostop omogočen le državljanom s prebivališčem na nacionalnem ozemlju, priznanje 
vztrajnih iskanj, opravljenih v drugih državah članicah, pa ni predvideno. 

Evropski parlament je že izrazil podporo temu, da se za problematiko osirotelih del poišče 
zakonodajna rešitev in se oblikuje evropska podatkovna zbirka za lažjo dostopnost 
informacij4. V resoluciji z dne 6. aprila 2011 o enotnem trgu za podjetja in rast5 je Parlament 
tudi opozoril, da je vzpostavitev boljšega sistema za upravljanje avtorskih pravic nujno 
potrebna za spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti na enotnem trgu.

Namen predloga Komisije je, da se knjižnicam, izobraževalnim ustanovam, muzejem in 
arhivom omogoči opravljanje posebnih storitev na notranjem trgu, kar vključuje prikaz 
osirotelih del na spletu. Med operativnimi cilji predloga je tudi zmanjšanje transakcijskih 
stroškov za spletno uporabo osirotelih del za te ustanove, pa tudi lažji čezmejni dostop do 
njih.

Komisija je v oceni učinka, ki spremlja zakonodajni predlog, predstavila šest možnosti, tudi 
neukrepanje in pogoje za zakonske izjeme ali različne licence za lažjo digitalizacijo osirotelih 
del. Glede na ugotovitve, zbrane med obsežnim posvetovanjem z različnimi zainteresiranimi 
stranmi, predlog zdaj daje prednost vzajemnemu priznavanju nacionalnih rešitev, ki bi 
knjižnicam omogočile zagotavljanje spletnega dostopa do osirotelih del. Omeniti velja, da bi 
morali biti podatki o vseh osirotelih delih, ki jih ustrezne jurisdikcije opredeljujejo kot taka, 
vsem dostopni brezplačno. Če bi se pojavil imetnik pravic z utemeljenim zahtevkom po 
                                               
1 Direktiva 2001/29/ES z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorskih in sorodnih 

pravic v informacijski družbi (UL L 167, 22.6.2001, str. 10-19).
2 Člen 5(3)(n) direktive iz leta 2001 določa, da knjižnice lahko omogočijo dostop do del v njihovih 

zbirkah na temu namenjenih terminalih, ki se nahajajo v njihovih prostorih, dostop pa omogočijo v 
namen raziskave ali zasebnega študija.

3 UL L 236, 31.8.2006. str. 28 do 30.
4 Resolucija z dne 12. maja 2011 o izkoriščanju potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij 

(P7_TA(2011)0240, točka 71 in resolucija z dne 5. maja 2010 o „Europeani – naslednji koraki“ (UL C 
81E, 15.3.2011, str. 16–25).

5 2010/2277(INI), točka 56.
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lastništvu v državi prve izdaje, bi organi te države članice preklicale status „osirotelega dela“, 
ta sklep pa bi veljal v vseh drugih državah članicah. 

Pri tem je pomembno, da se Komisija sklicuje na dogovor med Googlom ter društvom 
pisateljev in združenjem ameriških založnikov iz let 2008/2009, po katerem naj bi Google 
večino osirotelih del lahko uporabil brez predhodnega dovoljenja in jih prikazal na spletu v 
ZDA, s čimer bi bila Evropa pahnjena daleč nazaj glede konkurenčnosti in dostopa do 
človeške dediščine. Glede na to, da je sodišče južnega okraja New Yorka marca 2011 
sporazumu nasprotovalo (med drugim zaradi domnevnega monopola nad uporabo osirotelih 
del, ki bi ga Google pridobil s sporazumom) in je namesto tega predlagalo zakonodajno 
ukrepanje1, bi morala Evropska unija izkoristiti to priložnost in postaviti zgled, kako je 
zadevo možno zadovoljivo rešiti za vseh prihodnje uporabnike in upravičence, tudi 
zainteresirane strani.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije in se strinja s specifičnim ciljem, da bo 
vseevropska spletna dostopnost do osirotelih del spodbudno vplivala na kulturno raznolikost 
Evrope in okrepila vire znanja in učenja. 

Pripravljavec mnenja je vseeno ocenil, da bi bile potrebne nekatere spremembe predloga 
Komisije. Na splošno želi opozoriti, da so avtorske pravice temeljni kamen za inovacije, 
ustvarjalnost, naložbe in produkcijo v ustvarjalni industriji. Težave okoli osirotelih del bi 
morale dobiti ustrezen okvir, da ukrepi ne bi bili razumljeni preširoko. Pripravljavec mnenja 
še meni, da bi bilo zaradi pravne varnosti in jamstev na ravni EU treba poenotiti merila za 
odškodnino imetnikom pravic. Po njegovem je pomembno, da lahko imetniki pravic status 
osirotelega dela prekinejo z enostavnim in enotnim postopkom v državi članici po njihovi 
izbiri.

Posebej želi pripravljavec mnenja opozoriti na pomen skladnosti in interoperabilnosti 
povezanih podatkovnih zbirk. Paziti bi bilo treba, da dela ne bi bila razglašena za osirotela, ko 
to niso. 

Pripravljavec mnenja meni, da ostajata odprti vprašanji o tem, ali naj se za upravičence po 
predlogu Komisije rabijo usklajene opredelitve in kako naj države članice ravnajo tedaj, ko 
mora ena izmed držav članic opraviti vztrajno iskanje, točnejši in novejši podatki, ki so torej 
ustreznejši za iskanje, pa so na voljo v drugi državi članici. Večjo pozornost je treba nameniti 
še spektru dovoljene uporabe, saj predlog pušča odprta vrata ne le širokemu tolmačenju 
opredelitve, pač pa tudi mnogovrstnim oblikam uporabe v različnih državah članicah.

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, str. 23.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Vzpostavitev pravnega okvira, ki bo 
olajšal digitalizacijo in razširjanje del, za
katere avtor ni opredeljen oziroma, tudi če 
je opredeljen, ni znano, kje se nahaja, tako 
imenovana osirotela dela, je ključni ukrep 
Evropske digitalne agende, kot je določeno 
v Sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropska digitalna agenda.

(3) Vzpostavitev pravnega okvira, ki bo 
olajšal digitalizacijo in razširjanje del, za
katera imetnik pravic ni opredeljen 
oziroma, tudi če je opredeljen, ni znano, 
kje se nahaja, tako imenovana osirotela 
dela, je ključni ukrep Evropske digitalne 
agende, kot je določeno v Sporočilu 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij – Evropska 
digitalna agenda.
(Ta sprememba velja za celotno besedilo.)

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Avtorske pravice so gospodarski 
temelj za ustvarjalno industrijo, saj 
spodbujajo inovacije, ustvarjalnost, 
naložbe in produkcijo. Množična 
digitalizacija in razširjanje del sta zato 
način varovanja evropske kulturne 
dediščine. Avtorske pravice so pomembno
orodje za zagotavljanje, da je ustvarjalni 
sektor nagrajen za svoje delo.

Predlog spremembe 3
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Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za namene te direktive bi morala 
kinematografska, avdio in avdiovizualna 
dela, ki se nahajajo v arhivih javnih RTV 
organizacij, vključevati dela, ki so jih te 
organizacije naročile za svojo izključno 
uporabo.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zaradi mednarodne pravne kurtoazije 
bi se ta direktiva morala uporabljati samo 
za dela, ki so prvič objavljena ali 
predvajana v državi članici.

(11) Ta direktiva bi se morala uporabljati 
samo za dela, ki so prvič objavljena ali 
predvajana v državi članici. Komisija bi 
morala preučiti položaj, ko je subjekt iz 
države članice produciral in razširjal delo, 
ki je bilo sicer prvič objavljeno zunaj 
Evropske unije.

Obrazložitev

Komisija bi morala dodatno preučiti težavo z deli, ki so bila producirana na evropskih tleh in 
namenjena razširjanju v Evropi, a je do njihove objave zaradi nižjih stroškov prišlo v tretjih 
državah zunaj Evrope. V primeru Britanske knjižnice na primer ta težava zadeva 30 % knjig, 
zlasti tistih, ki so bile natisnjene v Indiji.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Preden se delo šteje za osirotelo delo, 
je treba v dobri veri izvesti razumno 
vztrajno iskanje avtorja. Državam 
članicam bi moralo biti dovoljeno določiti, 
da lahko tako vztrajno iskanje izvedejo 

(12) Preden se delo šteje za osirotelo delo, 
je treba v dobri veri izvesti razumno 
vztrajno iskanje imetnika pravic. Državam 
članicam bi moralo biti dovoljeno določiti, 
da lahko tako vztrajno iskanje izvedejo 
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organizacije iz te direktive ali druge 
organizacije.

organizacije iz te direktive ali druge 
organizacije, pod pogojem, da vztrajno 
iskanje izvajajo v dobri veri in razumno, 
rezultate pa uporabijo za izpolnitev ciljev 
v javnem interesu, če ni določeno 
drugače. V primeru, da ga izvedejo druge 
organizacije, bi morale biti organizacije iz 
te direktive še vedno odgovorne za 
opravljeno vztrajno iskanje. Države 
članice bi morale imeti možnost imenovati 
subjekte, ki so pristojni za preverjanje, ali 
so bila vztrajna iskanja primerno izvedena 
v dobri veri in na razumen način. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Primerno je zagotoviti usklajen pristop 
do takega vztrajnega iskanja, da bi se 
zagotovila visoka stopnja varstva avtorskih 
pravic v Uniji. Vztrajno iskanje bi moralo 
vključevati posvetovanje z javno 
dostopnimi podatkovnimi zbirkami, ki 
dajejo informacije o statusu avtorskih 
pravic dela. Da bi se izognili podvajanju 
drage digitalizacije, bi morale države 
članice poleg tega zagotoviti, da se uporaba 
osirotelih del s strani organizacij iz te 
direktive zabeleži v javno dostopnih 
podatkovnih zbirkah. Javno dostopne 
podatkovne zbirke rezultatov iskanja in 
uporabe osirotelih del bi se morale, kolikor 
je mogoče, zasnovati in uporabljati tako, da 
bi se lahko medsebojno povezovale na 
vseevropski ravni in bi bile dosegljive prek 
enotne vstopne točke.

(13) Primerno je zagotoviti usklajen pristop 
do takega vztrajnega iskanja, da bi se 
zagotovila visoka stopnja varstva avtorskih 
pravic v Uniji. Vztrajno iskanje bi moralo 
vključevati posvetovanje z javno 
dostopnimi podatkovnimi zbirkami, ki 
dajejo informacije o statusu avtorskih 
pravic dela. Da bi se izognili podvajanju
iskanja, se vztrajno iskanje v dobri veri 
izvede le v državi članici, kjer je bilo delo 
prvič objavljeno, predvajano ali 
posredovano in razširjeno javnosti, lahko 
pa se v nekaterih primerih zahteva tudi 
preučitev informacij, ki so na voljo v 
drugih državah članicah. Da bi se izognili 
podvajanju drage digitalizacije in se 
prepričali, ali je bil status osirotelega dela 
določen v drugi državi članici, bi morale 
države članice poleg tega zagotoviti, da se
rezultati vztrajnega iskanja, opravljenega 
na njihovem ozemlju, in uporaba osirotelih 
del s strani organizacij iz te direktive
zabeležijo v javno dostopnih podatkovnih 
zbirkah. Javno dostopne brezplačne
podatkovne zbirke rezultatov iskanja in 
uporabe osirotelih del bi se morale, kolikor 
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je mogoče, zasnovati in uporabljati v 
jasnem in uporabniku prijaznem okviru
tako, da bi se lahko medsebojno 
povezovale in bile interoperabilne na 
vseevropski ravni med različnimi 
državami članicami, pa tudi, da bi bile 
dosegljive prek enotne vstopne točke.

Obrazložitev

Uvodni izjavi 13 in 15 se zaradi večje skladnosti združita.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Spletna dostopnost kulturnega 
gradiva in digitalno arhiviranje pogosto 
ne razvijeta vsega potenciala, med drugim 
zaradi neustreznih sredstev v državah 
članicah in neuspešnih poskusov 
vzpostavitve povezav med podatkovnimi 
bazami, ki niso združljive. Za namene te 
direktive bi morale države članice 
razmisliti o standardizaciji digitalizacije 
del na evropski ravni, s čimer bi se 
izboljšalo osrednje evidentiranje, 
dostopnost in interoperabilnost njihovih 
javnih podatkovnih zbirk.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Da se spodbudi čezmejni dostop do 
javno dostopnih spletnih podatkovnih 
zbirk, ki beležijo rezultate iskanja in 
uporabo osirotelih del, je primerno, da 
države članice sporočijo Komisiji spletno 
lokacijo podatkovnih zbirk na njihovem 
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ozemlju ter da Komisija to informacijo 
deli z ostalimi državami članicami. Razviti 
bi bilo treba praktično ureditev, da se 
omogoči vpogled prek spleta v te 
podatkovne zbirke in njihovo medsebojno 
povezovanje, in sicer prek enotne 
evropske vstopne točke, ki je širši javnosti 
dostopna na daljavo in prek elektronskih 
sredstev, in da se olajša dostop do 
informacij, ki jih te zbirke vsebujejo, zlasti 
prek tehničnih mehanizmov, kot je na 
primer strojno prevajanje, da se 
zmanjšajo jezikovne ovire.

Obrazložitev

Da bi bil dostop do podatkovnih baz ali evidenc vztrajnega iskanja in uporabe osirotelih del 
lažji, zlasti v čezmejnem kontekstu, bodo morale države članice sodelovati s Komisijo.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi se izognili podvajanju 
prizadevanj glede iskanja, se vztrajno 
iskanje izvede le v državi članici, kjer je 
bilo delo prvič objavljeno ali predvajano. 
Da bi ostalim državam članicam 
omogočili ugotoviti, ali je bil status 
osirotelega dela določen v drugi državi 
članici, bi morale države članice 
zagotoviti, da so rezultati vztrajnega 
iskanja, opravljenega na njihovem 
ozemlju, zabeleženi v javno dostopni 
podatkovni zbirki.

črtano

Obrazložitev

Uvodni izjavi 13 in 15 se zaradi večje skladnosti združita.

Predlog spremembe 10
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da bi spodbujale učenje in kulturo, bi 
morale države članice knjižnicam, 
izobraževalnim ustanovam in muzejem, ki 
so javno dostopni, ter arhivom, ustanovam 
filmske dediščine in javnim RTV 
organizacijam dovoliti, da dajo na voljo in 
reproducirajo osirotela dela, pod pogojem, 
da takšna uporaba izpolnjuje njihova 
poslanstva javnega interesa, zlasti 
ohranjanje, obnovo ter zagotovitev 
kulturnega in izobraževalnega dostopa do 
knjig iz njihovih zbirk. Ustanove filmske 
dediščine bi morale za namene te direktive 
zajeti organizacije, ki jih države članice 
imenujejo za zbiranje, katalogiziranje, 
ohranitev in obnovitev filmov, ki so del 
njihove kulturne dediščine.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pogodbene določbe lahko igrajo vlogo 
pri spodbujanju digitalizacije evropske 
kulturne dediščine, pri čemer se razume, da 
lahko knjižnice, izobraževalne ustanove, 
muzeji ali arhivi in ustanove filmske 
dediščine z namenom koriščenja uporab, 
dovoljenih v skladu s to direktivo, sklepajo 
sporazume s trgovinskimi partnerji za 
digitalizacijo in dajanje na voljo osirotelih 
del. Te določbe lahko vključujejo finančne 
prispevke teh partnerjev.

(18) Pogodbene določbe lahko igrajo vlogo 
pri spodbujanju digitalizacije evropske 
kulturne dediščine, pri čemer se razume, da 
lahko knjižnice, izobraževalne ustanove, 
muzeji ali arhivi, ustanove filmske 
dediščine in javne RTV organizacije z 
namenom koriščenja uporab, dovoljenih v 
skladu s to direktivo, sklepajo sporazume s 
trgovinskimi partnerji za digitalizacijo in 
dajanje na voljo osirotelih del. Ti 
sporazumi lahko vključujejo finančne 
prispevke teh partnerjev, vendar jim ne bi 
smeli podeljevati nobenih pravic 
izkoriščanja teh del. Takšni sporazumi ne 
bi smeli vključevati omejitev glede načina, 
kako se knjižnicam, izobraževalnim 
ustanovam, muzejem ali arhivom ter 
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ustanovam filmske ali zvočne dediščine v 
skladu s to direktivo dovoli, da uporabijo 
osirotela dela in s tem izpolnjujejo svoje 
poslanstvo javnega interesa, zlasti kar 
zadeva zagotavljanje neizključujočega in 
nediskriminatornega dostopa do osirotelih 
del.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Gospodarski temelj za ustvarjalni 
sektor se oblikuje z vzajemnim delovanjem 
ukrepov za zaščito in spodbujanje 
obstoječe kulturne dediščine, 
kakovostnega izobraževanja in 
proizvodnje ter ustvarjalnega sektorja. Za 
kakovosten ustvarjalni sektor je potrebna 
skladna politika držav članic na vseh teh 
področjih.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
obstoječe ureditve držav članic v zvezi z 
upravljanjem pravic, na primer v zvezi z 
razširjenimi kolektivnimi licencami.

(20) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
obstoječe in prihodnje pravno priznane
ureditve držav članic v zvezi z 
upravljanjem pravic, na primer v zvezi z 
razširjenimi kolektivnimi licencami.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Državam članicam bi bilo treba tudi 
omogočiti, da dovolijo uporabo osirotelih 
del za namene, ki presegajo poslanstva 
javnega interesa organizacij, ki jih zajema 
ta direktiva. V takih okoliščinah bi bilo 
treba zaščititi pravice in legitimne interese 
imetnikov pravic.

(21) Državam članicam bi bilo treba tudi 
omogočiti, da dovolijo uporabo osirotelih 
del za namene, ki presegajo poslanstva 
javnega interesa organizacij, ki jih zajema 
ta direktiva.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 7.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kadar država članica javno dostopnim 
knjižnicam, izobraževalnim ustanovam, 
muzejem, arhivom, ustanovam filmske 
dediščine ali javnim RTV organizacijam 
pod pogoji iz te direktive dovoli uporabo 
osirotelih del za namene, ki presegajo 
njihovo poslanstvo javnega interesa, je 
treba imetnikom pravic, ki se pojavijo in 
zahtevajo svoja dela, plačati odškodnino.
Pri tej odškodnini je treba upoštevati vrsto 
dela in zadevno uporabo. Države članice 
lahko določijo, da bi morali prihodki iz 
tovrstne uporabe osirotelih del, ki so 
namenjeni odškodnini, vendar po izteku 
obdobja, določenega v skladu s to 
direktivo, niso izterjani, prispevati k 
financiranju virov informacij glede pravic, 
ki bodo z nizkocenovnimi in 
avtomatiziranimi sredstvi olajšale vztrajno 
iskanje v zvezi s kategorijami del, ki 
dejansko ali potencialno spadajo na 
področje uporabe te direktive.

(22) Kadar država članica javno dostopnim 
knjižnicam, izobraževalnim ustanovam, 
muzejem, arhivom, ustanovam filmske 
dediščine ali javnim RTV organizacijam 
pod pogoji iz te direktive dovoli uporabo 
osirotelih del za namene, ki presegajo 
njihovo poslanstvo javnega interesa, je 
treba imetnikom pravic, ki se pojavijo in 
zahtevajo svoja dela, plačati odškodnino.
Takšna odškodnina mora biti pravična, 
pri njej pa je treba upoštevati vrsto dela in 
zadevno uporabo. Države članice lahko 
določijo, da bi morali prihodki iz tovrstne 
uporabe osirotelih del, ki so namenjeni 
odškodnini, vendar po izteku obdobja, 
določenega v skladu s to direktivo, niso 
izterjani, prispevati k financiranju virov 
informacij glede pravic, ki bodo z 
nizkocenovnimi in avtomatiziranimi 
sredstvi olajšale vztrajno iskanje v zvezi s 
kategorijami del, ki dejansko ali 
potencialno spadajo na področje uporabe te 
direktive.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se uporablja za dela, ki so 
bila prvič objavljena ali predvajana v 
državah članicah in ki so:

2. Ta direktiva se uporablja za dela, ki so
zaščitena z avtorskimi pravicami in so bila 
prvič objavljena, predvajana, posredovana 
ali razširjena javnosti v državah članicah 
in ki so:

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) dela v obliki samostojnih fotografij in 
drugih podob, ki so vključena v zbirke 
organizacij iz člena 1(1), pri katerih se 
vztrajno iskanje lahko izvede zaradi 
prepoznavnih informacij, ki so priložene 
tovrstnim delom (na primer štampiljke 
fotografovega ateljeja itd.) in kjer 
osebnostne pravice ne predstavljajo 
pravne ovire, ali

Obrazložitev

Predlog spremembe razširi področje uporabe tega predloga vsaj na tiste fotografije in druge 
podobe, pri katerih se lahko izvede vztrajno iskanje, osebnostne pravice pa niso vprašanje (na 
primer krajinske fotografije).

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 a – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Kinematografska, avdio ali 
avdiovizualna dela, ki so jih proizvedle 
javne RTV organizacije pred 

(3) Kinematografska, avdio ali 
avdiovizualna dela, ki so jih proizvedle 
javne RTV organizacije in se nahajajo v 



PE473.720v02-00 14/23 AD\885897SL.doc

SL

31. decembrom 2002 in se nahajajo v 
njihovih arhivih.

njihovih arhivih.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Delo se šteje za osirotelo delo, če 
imetnik pravic ni opredeljen ali, tudi če je 
opredeljen, ni najden po tem, ko je bilo 
izvedeno in zabeleženo vztrajno iskanje 
imetnika pravic v skladu s členom 3.

1. Delo se šteje za osirotelo delo, če 
imetnik pravic ni opredeljen ali, tudi če je 
opredeljen, ni najden po tem, ko je bilo v 
dobri veri izvedeno in zabeleženo razumno
vztrajno iskanje imetnika pravic v skladu s 
členom 3.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V primeru, da vztrajno iskanje 
izvedejo druge organizacije, ne pa tiste iz 
člena 1(1), so slednje še vedno odgovorne 
za opravljeno iskanje.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vztrajno iskanje se mora izvesti le v 
državi članici prve objave ali predvajanja.

3. Vztrajno iskanje se mora v dobri veri in 
na razumen način izvesti le v državi 
članici prve objave, predvajanja ali druge 
oblike posredovanja ali razširitve del 
javnosti. Če je do prve objave, predvajanja
ali druge oblike posredovanja ali 
razširitve dela javnosti prišlo sočasno v 
dveh ali več državah članicah, se vztrajno 
iskanje izvede v vseh teh državah 
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članicah.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V primerih, ko so se ozemeljske meje 
države članice skozi čas spremenile, 
utegne vztrajno iskanje v državi članici 
prve objave privesti do poizvedovanja po 
informacijah v drugi državi članici, s 
katero se delo najtesneje povezuje zaradi 
ozemeljskih, jezikovnih ali drugih 
ustreznih razlogov.

Obrazložitev

V primerih, ko so se ozemeljske meje države članice skozi čas spremenile, bi moralo biti 
vztrajno iskanje povezano z državo članico, s katero se delo najtesneje povezuje zaradi 
ozemeljskih, jezikovnih ali drugih ustreznih razlogov.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Ko je glede kinematografskega in 
avdiovizualnega dela znano, da je 
koprodukcija, se vztrajno iskanje izvede v 
vsaki državi članici, ki je sodelovala pri
koprodukciji.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 4. Države članice lahko imenujejo javne 
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rezultati vztrajnih iskanj, ki so bila 
izvedena na njihovem ozemlju, zabeležijo 
v javno dostopnih podatkovnih zbirkah.

organe, pristojne za preverjanje, ali je bilo 
vztrajno iskanje primerno izvedeno v 
dobri veri, in zagotovijo, da se rezultati 
vztrajnih iskanj, ki so bila izvedena na 
njihovem ozemlju, zabeležijo v javno 
dostopnih brezplačnih podatkovnih 
zbirkah.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da ima imetnik 
pravice do dela, ki se šteje za osirotelo 
delo, kadar koli možnost, da status 
osirotelega dela prekine.

Države članice zagotovijo, da ima imetnik 
pravice do dela, ki se šteje za osirotelo 
delo, kadar koli resnično možnost, da 
status osirotelega dela prekine na hiter, 
enoten in stroškovno učinkovit način v 
državi članici po njegovi izbiri.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z dejanji reproduciranja v smislu člena 
2 Direktive 2001/29/ES, za namene
digitalizacije, razpolaganja, označevanja, 
katalogiranja, ohranjanja ali obnavljanja.

(b) z dejanji reproduciranja v smislu člena 
2 Direktive 2001/29/ES, za namene, kot so 
iskanje, digitalizacija, razpolaganje, 
označevanje, katalogiranje, ohranjanje ali 
obnavljanje.

Obrazložitev

Predlog spremembe dovoljuje neizčrpen seznam namembnosti, da se omogoči odzivanje na 
razvoj informacijskih tehnologij v prihodnjih letih, ne da bi bilo treba spreminjati to 
zakonodajo za vsak posamezen uporaben namen, ki bi se ponudil v prihodnosti. Poleg tega se 
v skladu z uvodnima izjavama 1 in 10 med primere dovoljenih dejanj reprodukcije uvrsti 
iskanje.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar, če ni drugače določeno v
členu 7, organizacije iz člena 1(1) ne smejo 
uporabiti osirotelih del za doseganje ciljev, 
ki niso v skladu s poslanstvom javnega 
interesa, zlasti ohranjanjem, obnovo ter 
zagotavljanjem kulturnega in 
izobraževalnega dostopa do del, ki se 
nahajajo v njihovih zbirkah.

2. Vendar, če ni drugače določeno v členu 
7, organizacije iz člena 1(1) ne smejo 
uporabiti osirotelih del za doseganje ciljev, 
ki niso v skladu s poslanstvom javnega 
interesa, zlasti ohranjanjem, obnovo ter 
zagotavljanjem kulturnega, raziskovalnega
in izobraževalnega dostopa do del, ki se 
nahajajo v njihovih zbirkah.

Obrazložitev

V skladu z uvodnima izjavama 1 in 10 predlog spremembe poudari dostop do osirotelih del 
tudi za raziskovalne namene.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da 
organizacije iz člena 1(1), kadar 
uporabljajo osirotela dela v skladu z 
odstavkom 1, vodijo evidence o svojih 
vztrajnih iskanjih in javno dostopne 
evidence o uporabi.

4. Države članice zagotovijo, da 
organizacije iz člena 1(1), kadar 
uporabljajo osirotela dela v skladu z 
odstavkom 1, vodijo evidence o svojih 
vztrajnih iskanjih in javno dostopne 
evidence o uporabi in da te organizacije 
zagotavljajo, da se v primeru osirotelega 
dela, pri katerem je bil imetnik pravic 
opredeljen, ne pa najden, njegovo ime 
navede ob vsaki uporabi tega dela.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice sporočijo Komisiji 
seznam in spletno lokacijo podatkovnih 
zbirk na svojem ozemlju ter vse naknadne 
spremembe, pri čemer organizacije iz 
člena 1(1) ohranjajo evidence o svojih 
vztrajnih iskanjih in o tem, kako 
uporabljajo osirotela dela. Komisija 
posreduje te podatke vsem državam 
članicam.

Obrazložitev

Da bi bil dostop do podatkovnih baz ali evidenc vztrajnega iskanja in uporabe osirotelih del 
lažji, zlasti v čezmejnem kontekstu, bodo morale države članice sodelovati s Komisijo.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice skupaj s Komisijo 
vzpostavijo praktično ureditev, s katero 
zagotovijo, da je mogoč vpogled v 
omenjene podatkovne zbirke prek enotne 
spletne vstopne točke na ravni Unije.

Obrazložitev

Da bi bil dostop do podatkovnih baz ali evidenc vztrajnega iskanja in uporabe osirotelih del 
lažji, bodo morale države članice in Komisija sodelovati z namenom oblikovanja enotne 
spletne vstopne točke na ravni Unije.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Da bi se izognili podvajanju drage 
digitalizacije, države članice dovolijo 
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organizacijam iz člena 1(1), da se 
medsebojno povezujejo za namene 
vzajemnega omogočanja dostopa do 
osirotelih del v njihovih zbirkah.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti podvajanje digitalizacije v primerih, ko določene 
organizacije v svojih zbirkah že imajo fizične kopije osirotelih del in lahko povežejo digitalne 
kopije teh del, ne da bi bilo treba ponoviti postopek digitalizacije.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 7 a – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) lahko imetniki pravic zahtevajo svojo 
odškodnino iz točke (4) v obdobju, ki ga 
določijo države članice in ki ne sme biti 
krajše od petih let od datuma dejanja, ki je 
vzrok za zahtevek.

črtano

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) ko se države članice odločijo dovoliti 
komercialno uporabo osirotelih del, lahko 
organizacije iz člena 1(1) na razumen 
način in v dobri veri tržijo osirotela dela 
do takrat, ko prvič nastopi dejanje, ki je 
podlaga za upravičenost imetnika pravice 
za to delo. Imetnik pravice do takrat ne 
dobiva odškodnine, niti se ne uporablja 
zakonodaja s področja avtorskih pravic.

Obrazložitev

Prednost komercializacije bo ta, da bo spodbudila organizacije iz člena 1(1) k digitalizaciji 
osirotelih del. Imetnike pravic se bo spodbudilo, da uveljavljajo pravice od svojih del, javnost 
pa bo lahko prej uživala v osirotelih delih.
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Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice se lahko odločijo za 
uporabo obstoječih ali prihodnjih 
nacionalnih shem, da pospešijo množično 
digitalizacijo osirotelih del in da dovolijo 
komercialno uporabo osirotelih del.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a 
Ureditev upravljanja pravic

Ta direktiva ne vpliva na veljavno in 
prihodnjo pravno priznano ureditev 
upravljanja pravic, kot so na primer 
razširjene kolektivne licence, v državah 
članicah.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 7b 
Preprečevalni ukrepi

Države članice v usklajevanju z 
zainteresiranimi stranmi spodbujajo 
ukrepe za preprečevanje razvoja osirotelih 
del v prihodnosti.
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Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva ne vpliva na predpise, ki se 
nanašajo zlasti na patentne pravice, 
blagovne znamke, pravice iz modela, 
patenta s skrajšanim trajanjem, topografijo 
polprevodniških izdelkov, tipov pisav, 
pogojni dostop, dostop do kabla, zaščito 
narodnih bogastev, zahteve po deponiranju, 
zakone o omejujočem ravnanju in nelojalni 
konkurenci, trgovske skrivnosti, varnost, 
zaupnost, varstvo podatkov in zasebnost, 
dostop do javnih dokumentov, pogodbeno 
pravo.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija redno preverja razvoj virov 
informacij glede pravic in najpozneje eno 
leto po začetku veljavnosti te direktive ter 
nato vsako leto predloži poročilo o možni 
vključitvi del ali drugih zaščitenih vsebin, 
ki ji ta direktiva trenutno ne ureja, zlasti 
fonogramov ter samostojnih fotografij ali 
drugih podob na področje uporabe te 
direktive.

Komisija redno preverja razvoj virov 
informacij glede pravic in najpozneje eno 
leto po začetku veljavnosti te direktive ter 
nato vsako leto predloži poročilo o možni 
vključitvi upravičencev, ki niso našteti v 
členu 1(1), in del ali drugih zaščitenih 
vsebin, ki ji ta direktiva trenutno ne ureja, 
zlasti fonogramov ter samostojnih 
fotografij ali drugih podob v področje 
uporabe te direktive.

Obrazložitev

Poleg muzejev, knjižnic itd. so potrebni tudi drugi upravičenci, če naj bodo osirotela dela na 
voljo na primer avtorjem dokumentarnih filmov, ki želijo vanje vključiti zgodovinske posnetke, 
ali kateremukoli podjetniku v kulturnem sektorju, ki bi želel v novih delih uporabiti skupno 
evropsko kulturno dediščino. Četudi je obstoječa direktiva dobra izhodiščna točka za 
reševanje vprašanja osirotelih del, še zdaleč ni popolna rešitev.
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Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija nenehno preverja razvoj del, ki 
se ne tržijo, ter najpozneje dve leti po 
začetku veljavnosti te direktive in nato v 
rednih presledkih objavi poročilo o 
možnih rešitvah glede digitalizacije 
takšnih del in širokega javnega dostopa 
do njih v državah članicah.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija redno posodablja (najmanj vsaki 
dve leti) seznam organov iz člena 1(1), ki 
so odgovorni za upravljanje z osirotelimi 
deli.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Priloga – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Viri iz člena 3(2) so: Viri iz člena 3(2) vključujejo:



AD\885897SL.doc 23/23 PE473.720v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Dovoljena uporaba del sirot

Referenčni dokumenti KOM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Pristojni odbor
Datum razglasitve na zasedanju

JURI
23.6.2011

Odbori, zaprošeni za mnenje
Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
23.6.2011

Poročevalec/-ka
Datum imenovanja

Toine Manders
11.7.2011

Obravnava v odboru 5.10.2011 5.12.2011

Datum sprejetja 5.12.2011

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

30
0
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara 
Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de 
Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt 
Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, 
Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, 
Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Pupakis 
(Konstantinos Poupakis), Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin 
Westphal


