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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Żyjemy w erze cyfrowej. Niektórzy już teraz twierdzą, że coś, czego nie można znaleźć w 
Internecie, w ogóle nie istnieje. Ze względu na ogromne korzyści, jakie rozsądne 
rozpowszechnianie informacji online może mieć dla rynku wewnętrznego, digitalizacja 
dorobku kulturowego jest i powinna być w dalszym ciągu wspierana na szczeblu 
europejskim.

Utwory osierocone to utwory, których właścicieli będących podmiotami praw autorskich nie 
można zidentyfikować ani znaleźć, natomiast zgodnie z zasadami dotyczącymi praw 
autorskich publiczne udostępnianie utworów wymaga zgody podmiotu praw autorskich. 
Dyrektywa 2001/29/WE1 przewiduje pewne wyjątki pozwalające na skanowanie z myślą o 
zachowaniu, lecz nie umożliwia bibliotekom udostępniania dzieł w formie cyfrowej w 
Internecie, nawet w celach niekomercyjnych2. 

Niniejsza inicjatywa legislacyjna opiera się na zaleceniu Komisji z 2006 r. w sprawie 
digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony 
zasobów cyfrowych3. Mimo zalecenia jedynie kilka państw członkowskich wprowadziło 
przepisy dotyczące dzieł osieroconych, a poza tym istniejące rozwiązania krajowe mają 
ograniczone skutki, ponieważ umożliwiają dostęp online tylko obywatelom przebywającym 
na terytorium danego kraju i nie przewidują uznawania starannych poszukiwań 
przeprowadzonych już w innych państwach członkowskich. 

Parlament Europejski wyraził już swoje poparcie dla kwestii znalezienia rozwiązania 
legislacyjnego w związku z problematycznymi wydaniami dzieł osieroconych oraz 
utworzenia europejskiej bazy danych ułatwiającej dostęp do informacji4. W rezolucji z dnia 
6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi 
gospodarczemu5 Parlament podkreślił również, że utworzenie sprawniejszego systemu 
zarządzania prawami autorskimi jest nieodzowne z punktu widzenia wspierania innowacji i 
kreatywności na jednolitym rynku.

Przedmiotowy wniosek Komisji ma na celu zezwolenie bibliotekom, placówkom 
oświatowym, muzeom i archiwom na świadczenie określonych usług na rynku wewnętrznym, 
co wiąże się z udostępnianiem online dzieł osieroconych. Jednym z celów operacyjnych 
wniosku jest obniżenie kosztów transakcji związanych z wykorzystywaniem online dzieł 
osieroconych przez instytucje, jak i ułatwienie dostępu transgranicznego.

                                               
1 Dyrektywa 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i 
pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10–19)
2 Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. n) dyrektywy z 2001 r. biblioteki mogą udostępniać dzieła ze swoich zbiorów jedynie 
na potrzeby badań naukowych i studiów osób prywatnych w swoich pomieszczeniach przy specjalnie do tego 
celu przeznaczonych terminalach.
3 Dz.U. L 236 z 31.8.2006, s. 28–30
4 Rezolucja z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału sektora kulturalnego i kreatywnego 
(P7_TA(2011)0240, pkt 71, oraz rezolucja z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie europejskiej biblioteki cyfrowej 
(„Europeana – kolejne kroki”) (Dz.U. C 81 z 15.3.2011, s. 16–25)
5 2010/2277(INI), pkt 56
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W ocenie skutków załączonej do wniosku legislacyjnego Komisja przedstawiła sześć opcji, w 
tym również opcję polegającą na niepodejmowaniu żadnych działań, a także warunki 
zwolnień ustawowych lub udzielania licencji, które ułatwiłyby digitalizację dzieł 
osieroconych. Uwzględniając wyniki szerokich konsultacji z różnymi zainteresowanymi 
stronami, w swojej ostatecznej wersji wniosek ten sprzyja wzajemnemu uznawaniu rozwiązań 
krajowych pozwalających bibliotekom na umożliwianie dostępu online do dzieł osieroconych. 
Warto zauważyć, że informacje o wszystkich dziełach osieroconych zidentyfikowanych jako 
takie w granicach odpowiednich obszarów właściwości sądowej powinny być powszechnie 
dostępne i bezpłatne. W przypadku gdyby pojawił się podmiot praw autorskich wysuwający
uzasadnione roszczenie do prawa własności w kraju pierwszej publikacji, władze w tym 
państwie członkowskim odebrałyby „dziełu osieroconemu” jego status, a decyzja taka byłaby 
z kolei wiążąca we wszystkich innych państwach członkowskich.

Komisja czyni ważne odniesienie do ugody w sprawie Google Books, do której doszło w 
latach 2008–2009 między firmą Google a Stowarzyszeniem Autorów i Stowarzyszeniem 
Wydawców Amerykańskich i która pozwala Google na wykorzystywanie większości dzieł 
osieroconych bez uprzedniego zezwolenia oraz na udostępnianie ich online w Stanach 
Zjednoczonych, co sprawia, że Europa pozostaje daleko w tyle w dziedzinie 
konkurencyjności i dostępu do dziedzictwa ludzkości. Jako że w marcu 2011 r. Sąd 
Dystryktowy dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku sprzeciwił się ugodzie (m.in. z 
powodu domniemanego monopolu w zakresie wykorzystywania dzieł osieroconych, jaki 
firma Google uzyskałaby na mocy tej ugody) oraz zasugerował podjęcie działań 
legislacyjnych1, Unia Europejska powinna w takiej sytuacji dać dobry przykład, podejmując 
próbę rozwiązania tej kwestii w sposób zadowalający dla wszystkich przyszłych 
użytkowników i beneficjentów, w tym również podmiotów praw autorskich.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i zgadza się z realizacją 
zawartego w nim celu, zgodnie z którym dostępność dzieł osieroconych online w całej UE 
będzie korzystna dla różnorodności kulturowej Europy oraz zwiększy liczbę źródeł wiedzy i 
nauki. 

Niemniej jednak sprawozdawca rozważa kilka poprawek do wniosku Komisji. Ogólnie rzecz 
biorąc, sprawozdawca pragnie podkreślić, że prawa autorskie stanowią podstawę innowacji, 
twórczości, inwestycji i produkcji w branży twórczej. Problemy związane z dziełami 
osieroconymi należy odpowiednio zawęzić, aby nie podejmować zbyt szerokich działań. 
Ponadto w celu zachowania dziedzictwa kulturowego pozwolenia na wykorzystywanie dzieł 
osieroconych nie można nadużywać z myślą o osiągnięciu bezpośrednich bądź pośrednich 
korzyści gospodarczych lub handlowych. Sprawozdawca uważa również, że kryteria 
wynagradzania podmiotów praw autorskich powinny zostać zharmonizowane, aby 
doprowadzić do pewności prawnej i wprowadzić gwarancje prawne na szczeblu UE. Zdaniem 
sprawozdawcy ważne jest to, aby podmioty praw autorskich mogły odebrać dziełu 
osieroconemu jego status w oparciu o prostą i jednolitą procedurę w wybranym państwie 
członkowskim.

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, str. 23
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A dokładniej – sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie kompatybilności i 
interoperacyjności połączonych baz danych. Należy unikać sytuacji polegającej na tym, że 
dzieło niezasłużenie uzyskuje status dzieła osieroconego. 

Zdaniem sprawozdawcy odpowiedzi wymaga jeszcze pytanie, czy beneficjenci, o których 
mowa we wniosku Komisji, powinni zostać jednolicie zdefiniowani, oraz jak państwa 
członkowskie będą postępować w sytuacji, w której jedno z nich musi przeprowadzić 
staranne poszukiwanie, ale informacje dostępne w innym państwie członkowskim są 
dokładniejsze i aktualniejsze, a więc lepiej nadają się do przeprowadzenia zamierzonego 
poszukiwania. Więcej uwagi należy też poświęcić zakresowi dozwolonych sposobów 
wykorzystania dzieł, gdyż wniosek umożliwia nie tylko szerokie możliwości interpretacji 
definicji, ale również wszelkie formy użytkowania przez różne państwa członkowskie.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Prawa autorskie stanowią 
gospodarczą podstawę branży twórczej.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
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przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.

przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje, pod 
warunkiem że organizacje te będą 
przeprowadzać staranne poszukiwanie w 
dobrej wierze i w rozsądny sposób, a 
uzyskane rezultaty wykorzystają do 
realizacji celów leżących w interesie 
publicznym, chyba że odnośne przepisy 
stanowią inaczej.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw autorskich w Unii, należy 
zapewnić zharmonizowane podejście 
dotyczące przeprowadzania starannych 
poszukiwań. Staranne poszukiwanie 
powinno obejmować sprawdzenie 
ogólnodostępnych baz danych, które 
zawierają informacje dotyczące statusu 
utworu pod względem praw autorskich.
Ponadto, aby unikać powielania 
kosztownej digitalizacji, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie były 
rejestrowane w ogólnodostępnej bazie 
danych. Ogólnodostępne bazy danych 
zawierające wyniki poszukiwań i 
informacje dotyczące wykorzystywania 
utworów osieroconych należy w miarę 
możliwości zaprojektować i wdrożyć w 
taki sposób, aby były one między sobą 
połączone na poziomie ogólnoeuropejskim 
oraz aby korzystanie z nich możliwe było 
za pomocą jednego punktu dostępu.

(13) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw autorskich w Unii, należy 
zapewnić zharmonizowane podejście 
dotyczące przeprowadzania starannych 
poszukiwań. Staranne poszukiwanie 
powinno obejmować sprawdzenie 
ogólnodostępnych baz danych, które 
zawierają informacje dotyczące statusu 
utworu pod względem praw autorskich.
Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić 
wyłącznie w państwie członkowskim, w 
którym utwór został opublikowany lub 
nadany po raz pierwszy. Ponadto, aby 
unikać powielania kosztownej digitalizacji
oraz upewnić się, czy status dzieła 
osieroconego został przyznany w innym 
państwie członkowskim, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by
wyniki starannych poszukiwań 
przeprowadzanych na ich terytorium oraz
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie były 
rejestrowane w ogólnodostępnej bazie 
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danych. Ogólnodostępne i bezpłatne bazy 
danych zawierające wyniki poszukiwań i 
informacje dotyczące wykorzystywania 
utworów osieroconych należy w miarę 
możliwości zaprojektować i wdrożyć w 
taki sposób, aby były one między sobą 
połączone i interoperacyjne na szczeblu
ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie z 
nich możliwe było za pomocą jednego 
punktu dostępu.

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie motywu 13 i 15 ze względu na większą spójność.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W kwestii dostępności online w 
odniesieniu do treści kulturalnych i ich 
zachowania w formie cyfrowej często nie 
wykorzystuje się potencjalnych możliwości 
m.in. ze względu na nieodpowiednie 
zasoby w państwach członkowskich oraz 
niekompatybilne połączenia między 
bazami danych. Dla celów niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie powinny 
rozważyć standaryzację procesu 
digitalizacji dzieł na szczeblu europejskim, 
aby usprawnić centralną rejestrację, 
dostępność i interoperacyjność swoich 
publicznych baz danych.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić 
wyłącznie w państwie członkowskim, w 
którym utwór został opublikowany lub 
nadany po raz pierwszy. Aby umożliwić 
państwom członkowskim sprawdzenie, czy 
w innym państwie członkowskim ustalono, 
że dany utwór posiada status utworu 
osieroconego, państwa członkowskie 
powinny zapewnić rejestrowanie wyników 
starannych poszukiwań 
przeprowadzanych na ich terytoriach w 
ogólnodostępnej bazie danych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie motywu 13 i 15 ze względu na większą spójność.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ustaleń w 
państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ani przyszłych
ustaleń w państwach członkowskich 
dotyczących metod administrowania 
prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe 
licencje.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość zezwolenia na 
wykorzystywanie utworów osieroconych 
do celów, które wykraczają poza zadania 
leżące w interesie publicznym realizowane 
przez organizacje objęte niniejszą 
dyrektywą. W takich okolicznościach 
należy zapewnić ochronę praw i 
uzasadnionych interesów podmiotów praw 
autorskich.

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość zezwolenia na 
wykorzystywanie utworów osieroconych 
do celów, które wykraczają poza zadania 
leżące w interesie publicznym realizowane 
przez organizacje objęte niniejszą 
dyrektywą. W takich okolicznościach 
należy zapewnić ochronę praw i 
uzasadnionych interesów podmiotów praw 
autorskich zgodnie z prawem 
międzynarodowym i przepisami UE, jak 
np. Porozumieniem w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (TRIPS), konwencją 
berneńską o ochronie dzieł literackich i 
artystycznych z 1886 r. i dyrektywą 
2001/29/WE.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów po raz pierwszy 
opublikowanych lub nadanych w jednym z 
państw członkowskich i obejmuje:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów po raz pierwszy 
opublikowanych, nadanych lub
udostępnionych publicznie w jednym z 
państw członkowskich i obejmuje:

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot praw autorskich nie jest 
znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie 
został odnaleziony w wyniku starannego 
poszukiwania podmiotu praw autorskich, 
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3.

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot praw autorskich nie jest 
znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie 
został odnaleziony w wyniku 
wystarczająco starannego poszukiwania 
podmiotu praw autorskich, 
przeprowadzonego w dobrej wierze i 
zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym utwór
opublikowano lub nadano po raz 
pierwszy.

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym utwór 
po raz pierwszy opublikowano, nadano 
lub udostępniono publicznie w innej 
formie. Jeżeli pierwsza publikacja, emisja 
bądź pierwszy przypadek innej formy 
publicznego udostępnienia utworu miały 
miejsce jednocześnie w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich, staranne 
poszukiwanie przeprowadza się we 
wszystkich tych państwach członkowskich.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych, do której dostęp jest bezpłatny.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma realną 
możliwość unieważnienia statusu utworu 
osieroconego w ramach szybkiej, jednolitej 
i racjonalnej pod względem kosztów 
procedury w wybranym przez siebie 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi 
inaczej, organizacje, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać 
utworów osieroconych do celów innych niż 

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi 
inaczej, organizacje, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać 
utworów osieroconych w celu osiągnięcia 
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realizacja ich zadań leżących w interesie 
publicznym, obejmujących w 
szczególności ochronę i odnowę utworów 
znajdujących się w ich zbiorach oraz 
zapewnianie dostępu do nich w celach 
kulturalnych i edukacyjnych.

bezpośrednich lub pośrednich korzyści 
gospodarczych bądź handlowych ani do 
celów innych niż realizacja ich zadań 
leżących w interesie publicznym, 
obejmujących w szczególności ochronę i 
odnowę utworów znajdujących się w ich 
zbiorach oraz zapewnianie dostępu do nich 
w celach kulturalnych i edukacyjnych.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego 
w rozumieniu art. 5, otrzymują 
wynagrodzenie za przypadki 
wykorzystania tego utworu przez 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1;

(4) podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego 
w rozumieniu art. 5, otrzymują 
odpowiednie i należyte wynagrodzenie za 
przypadki wykorzystania tego utworu 
przez organizacje wymienione w art. 1 ust. 
1, a wynagrodzenie to staje się należne od 
dnia, w którym po raz pierwszy wystąpiły 
okoliczności warunkujące prawo do 
wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) ostateczną odpowiedzialność za 
wypłacenie wynagrodzenia ponosi 
państwo członkowskie, w którym 
przeprowadzono staranne poszukiwanie.

Or. en
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