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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Žijeme v digitálnej ére. Niektorí už dokonca tvrdia, že to, čo nie je na internete, ani 
neexistuje. Vzhľadom na obrovské výhody, ktoré môže mať rozumné šírenie informácií 
online pre vnútorný trh, sa digitalizácia kultúrneho materiálu podporovala a naďalej by sa aj 
mala podporovať na európskej úrovni.

Osirotené diela sú diela, v prípade ktorých nemožno identifikovať ani nájsť nositeľa alebo 
nositeľov práv, zatiaľ čo sprístupnenie diela verejnosti si vyžaduje – v súlade so zásadami 
autorského práva – povolenie od nositeľa práv. V smernici 2001/29/ES1 boli stanovené určité 
výnimky, ktoré umožňujú skenovanie na účely ochrany, ktoré však knižniciam neumožňujú, 
aby sprístupnili digitalizované diela online na internete, a to ani na nekomerčné účely2. 

Táto legislatívna iniciatíva vychádza z odporúčania Komisie z roku 2006 o digitalizácii 
kultúrneho dedičstva, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov3. Napriek 
tomuto odporúčaniu zaviedlo právne predpisy týkajúce sa osirotených diel iba niekoľko 
členských štátov, pričom existujúce riešenia sú v každom prípade obmedzené tým, že 
poskytujú online prístup iba občanom s pobytom na ich území a nestanovujú uznanie 
dôsledného vyhľadávania, ktoré už prebehlo v iných členských štátoch. 

Európsky parlament už vyjadril podporu myšlienke nájsť legislatívne riešenie na 
problematické otázky osirotených diel a vytvoriť európsku databázu na uľahčenie dostupnosti 
informácií4. Vo svojom uznesení zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre podniky a rast5

Parlament takisto zdôraznil, že vytvorenie zlepšeného systému riadenia autorského práva je 
nevyhnutnou podmienkou podpory inovácií a tvorivosti na jednotnom trhu.

Cieľom tohto návrhu Komisie je umožniť knižniciam, vzdelávacím zariadeniam, múzeám 
a archívom, aby poskytovali konkrétne služby na vnútornom trhu, čo znamená i zverejňovanie 
osirotených diel online. Jedným z pracovných cieľov návrhu je zníženie transakčných 
nákladov na online používanie osirotených diel týmito inštitúciami a takisto uľahčenie 
cezhraničného prístupu k nim.

Komisia v posúdení vplyvu pripojenom k legislatívnemu návrhu predstavila šesť možností 
vrátane možnosti nečinnosti a foriem zákonom stanovenej výnimky alebo udeľovania 
povolení, ktoré by uľahčili digitalizáciu osirotených diel. S ohľadom na výsledky rozsiahlych 
konzultácií s rôznymi zúčastnenými stranami návrh napokon podporuje vzájomné uznávanie 
vnútroštátnych riešení, ktoré umožňujú knižniciam poskytovať online prístup k osiroteným 
dielam. Hodno poznamenať, že informácie o všetkých osirotených dielach, ktoré sú takto 
identifikované v rámci príslušných jurisdikcií, by mali byť všeobecne a bezplatne dostupné. 
                                               
1 Smernica 2001/29/ES z 22.mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich 

práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19).
2 Podľa článku 5 ods. 3 písm. n) smernice z roku 2001 môžu knižnice poskytnúť prístup iba k dielam, ktoré sú 

súčasťou ich zbierok, a to na účel výskumu alebo súkromného štúdia prostredníctvom na to určených 
terminálov vo svojich priestoroch.

3 Ú. v. EÚ L 236, 31.8.2006, s. 28 – 30.
4 Uznesenie z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu [P7_TA(2011)0240 bod 

71 a uznesenie z 5. mája 2010 o Europeane – ďalších krokoch (Ú. v. EÚ C 81, 15.3.2011, s. 16 – 25)].
5 2010/2277(INI), bod 56.



PE473.720v01-00 4/11 PA\878899SK.doc

SK

V prípade, že nositeľ práv príde s odôvodneným nárokom na vlastníctvo v krajine prvého 
uverejnenia, orgány v tomto členskom štáte zrušia status osiroteného diela a toto rozhodnutie 
bude následne platné vo všetkých ostatných členských štátoch.

Komisia uvádza dôležitý odkaz na dohodu s názvom Google Books Settlement dosiahnutú 
v rokoch 2008/2009 medzi spoločnosťou Google, organizáciou Authors' Guild a združením 
Association of American Publishers, ktorá by spoločnosti Google umožnila používať väčšinu 
osirotených diel bez predchádzajúceho povolenia a zverejňovať ich online v Spojených 
štátoch, čím by Európa utrpela výrazné straty z hľadiska konkurencieschopnosti a prístupu k 
dedičstvu ľudstva. Keďže súd južného okrsku mesta New York dohodu v marci 2011 
odmietol (okrem iného z dôvodu údajného monopolu na používanie osirotených diel, ktorý by 
spoločnosť Google získala na základe tejto dohody) a namiesto toho navrhol prijať 
legislatívne opatrenia1, Európska únia by mala využiť príležitosť a ísť príkladom, pokiaľ ide 
o to, ako možno túto záležitosť riešiť uspokojivo pre všetkých budúcich používateľov 
a príjemcov vrátane nositeľov práv.

Spravodajca víta návrh Komisie a vyjadruje súhlas s jeho konkrétnym cieľom, aby online 
dostupnosť osirotených diel v celej EÚ viedla k podpore kultúrnej rozmanitosti Európy 
a rozšíreniu zdrojov vedomostí a vzdelávania.

Spravodajca sa však domnieva, že návrh Komisie si vyžaduje niekoľko pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov. Vo všeobecnosti chce spravodajca zdôrazniť, že autorské právo je 
základom inovácií, tvorby, investícií a produkcie v tvorivom odvetví. Problémy týkajúce sa 
osirotených diel by mali byť súčasťou riadneho rámca, aby sa neprijímali príliš široké 
opatrenia. Navyše v záujme ochrany kultúrneho dedičstva by sa povolený spôsob používania 
osirotených diel nemal využívať na dosiahnutie priamej alebo nepriamej hospodárskej či 
obchodnej výhody. Spravodajca je takisto presvedčený, že v záujme vytvorenia právnej istoty 
a záruk na úrovni EÚ by sa mali harmonizovať kritériá odmeňovania nositeľov práv. 
Domnieva sa, že je dôležité, aby nositelia práv mali možnosť ukončiť status osiroteného diela 
pomocou jednoduchého a jednotného postupu v členskom štáte podľa svojho výberu.

Predovšetkým by chcel spravodajca zdôrazniť význam zlučiteľnosti a interoperability 
vzájomne prepojených databáz. Je potrebné zabrániť tomu, aby sa dielu nezaslúžene prisúdil 
status osiroteného diela. 

Spravodajca sa domnieva, že stále je potrebné nájsť odpoveď na otázku, či je potrebné
vymedziť príjemcov, ktorí sú spomínaní v návrhu Komisie, harmonizovanými definíciami, 
a tiež, ako budú členské štáty postupovať v situácii, keď jeden členský štát musí vykonať 
dôsledné vyhľadávanie, ale informácie dostupné v inom členskom štáte sú presnejšie 
a aktuálnejšie, a teda vhodnejšie pre skutočné vyhľadávanie. Pozornosť treba ďalej venovať aj 
škále povolených spôsobov použitia, keďže návrh ponecháva priestor nielen na široký výklad 
definície, ale aj na všetky formy spôsobov použitia rôznymi členskými štátmi.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, strana 23.
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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Autorské právo je ekonomickým 
základom tvorivého odvetvia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Skôr než sa dielo môže považovať za 
osirotené dielo, malo by sa uskutočniť 
dôsledné vyhľadávanie autora v dobrej 
viere. Členským štátom by sa malo 
umožniť, aby ustanovili, že také dôsledné 
vyhľadávanie môžu vykonávať organizácie 
uvedené v tejto smernici alebo iné 
organizácie.

(12) Skôr než sa dielo môže považovať za 
osirotené dielo, malo by sa uskutočniť 
primerané dôsledné vyhľadávanie autora v 
dobrej viere. Členským štátom by sa malo 
umožniť, aby ustanovili, že také dôsledné 
vyhľadávanie môžu vykonávať organizácie 
uvedené v tejto smernici alebo iné 
organizácie, pokiaľ tieto organizácie 
vykonávajú dôsledné vyhľadávanie 
v dobrej viere a primeraným spôsobom 
a výsledky používajú na dosiahnutie 
cieľov vo verejnom záujme, ak nie je 
stanovené inak.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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(13) V záujme zaistenia vysokej úrovne 
ochrany autorských práv v Únii je vhodné 
v prípade takého dôsledného vyhľadávania 
stanoviť harmonizovaný prístup. Dôsledné 
vyhľadávanie by malo zahŕňať možnosť 
nahliadnuť do verejne prístupných databáz, 
ktoré poskytujú informácie o statuse diela 
z hľadiska autorských práv. Členské štáty 
by okrem toho s cieľom predísť duplicite 
nákladnej digitalizácie mali zaistiť, aby sa 
používanie osirotených diel organizáciami 
uvedenými v tejto smernici 
zaznamenávalo vo verejne dostupnej 
databáze. Verejne dostupné databázy 
s výsledkami uskutočneného vyhľadávania 
a záznamami o používaní osirotených diel 
by mali byť v rámci možností koncipované 
a vybudované tak, aby umožňovali svoje
vzájomné prepojenie na celoeurópskej 
úrovni a možnosť nahliadnuť do nich 
z jediného vstupného miesta.

(13) V záujme zaistenia vysokej úrovne 
ochrany autorských práv v Únii je vhodné 
v prípade takého dôsledného vyhľadávania 
stanoviť harmonizovaný prístup. Dôsledné 
vyhľadávanie by malo zahŕňať možnosť 
nahliadnuť do verejne prístupných databáz, 
ktoré poskytujú informácie o statuse diela 
z hľadiska autorských práv. S cieľom 
predísť duplicite úsilia pri vyhľadávaní by 
sa dôsledné vyhľadávanie malo 
vykonávať len v tom členskom štáte, v 
ktorom sa dielo uverejnilo alebo vysielalo 
po prvý raz. Členské štáty by okrem toho s 
cieľom predísť duplicite nákladnej 
digitalizácie a zistiť, či bol status 
osiroteného diela stanovený v inom 
členskom štáte, mali zaistiť, aby sa 
výsledky dôsledných vyhľadávaní 
vykonaných na ich území a používanie 
osirotených diel organizáciami uvedenými 
v tejto smernici zaznamenávali vo verejne 
dostupnej databáze. Verejne a bezplatne
dostupné databázy s výsledkami 
uskutočneného vyhľadávania a záznamami 
o používaní osirotených diel by mali byť 
v rámci možností koncipované 
a vybudované tak, aby medzi sebou
umožňovali vzájomné prepojenie 
a interoperabilitu na celoeurópskej úrovni 
a možnosť nahliadnuť do nich z jediného 
vstupného miesta.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie odôvodnení 13 a 15 v záujme väčšej jednotnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. Potenciál, ktorý predstavuje online 
dostupnosť kultúrneho obsahu 
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a uchovávanie digitálnych záznamov, sa 
často nevyužíva, okrem iného pre 
nedostatočné zdroje v členských štátoch a 
prepájanie nezlučiteľných databáz. 
Členské štáty by mali byť na účely tejto 
smernice požiadané, aby v prípade 
digitalizácie diel zvážili normalizáciu na 
európskej úrovni, aby sa zlepšila 
centrálna registrácia, dostupnosť a 
interoperabilita ich verejných databáz.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom predísť duplicite úsilia pri 
vyhľadávaní by sa dôsledné vyhľadávanie 
malo vykonávať len v tom členskom štáte, 
v ktorom sa dielo uverejnilo alebo 
vysielalo prvý raz. Aby mali ostatné 
členské štáty možnosť zistiť, či bol status 
osiroteného diela stanovený v inom 
členskom štáte, členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby boli výsledky dôsledných 
vyhľadávaní, ktoré sa vykonali na ich 
územiach, zaznamenané vo verejne 
prístupnej databáze.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie odôvodnení 13 a 15 v záujme väčšej jednotnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Touto smernicou by nemali byť 
dotknuté súčasné dohody v členských 
štátoch, ktoré sa týkajú správy práv, ako sú 
napríklad rozšírené kolektívne licencie.

(20) Touto smernicou by nemali byť 
dotknuté súčasné ani budúce dohody v 
členských štátoch, ktoré sa týkajú správy 
práv, ako sú napríklad rozšírené kolektívne 
licencie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Členské štáty by takisto mali mať 
možnosť povoliť používanie osirotených 
diel na účely, ktoré presahujú rámec 
poslania verejného záujmu organizácií, na 
ktoré sa vzťahuje táto smernica. Za takých 
okolností by sa mali chrániť práva 
a legitímne záujmy nositeľov práv.

(21) Členské štáty by takisto mali mať 
možnosť povoliť používanie osirotených 
diel na účely, ktoré presahujú rámec 
poslania verejného záujmu organizácií, na 
ktoré sa vzťahuje táto smernica. Za takých 
okolností by sa mali chrániť práva a 
legitímne záujmy nositeľov práv v súlade s 
medzinárodným právom a právom EÚ, 
ako je dohoda o obchodných aspektoch 
práv duševného vlastníctva (TRIPS), 
Bernský dohovor o ochrane literárnych 
a umeleckých diel z roku 1886 a smernica 
2001/29/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto smernica sa uplatňuje na diela, 
ktoré boli najprv uverejnené alebo
vysielané v členskom štáte a ktoré sú:

2. Táto smernica sa uplatňuje na diela, 
ktoré boli najprv uverejnené, vysielané 
alebo sprístupnené verejnosti v členskom 
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štáte a ktoré sú:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dielo sa považuje za osirotené dielo, ak 
po dôslednom vyhľadávaní nositeľa práv, 
ktoré sa vykoná a zaznamená v súlade s 
článkom 3, nositeľ práv nie je určený, a ak 
aj je určený, nie je možné ho nájsť.

1. Dielo sa považuje za osirotené dielo, ak 
po primeranom dôslednom vyhľadávaní 
nositeľa práv, ktoré sa vykoná v dobrej 
viere a zaznamená v súlade s článkom 3, 
nositeľ práv nie je určený, a ak aj je 
určený, nie je možné ho nájsť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vyžaduje sa, aby sa dôsledné 
vyhľadávanie vykonávalo len v členskom 
štáte, v ktorom bolo dielo uverejnené alebo
vysielané prvý raz.

3. Vyžaduje sa, aby sa dôsledné 
vyhľadávanie vykonávalo len v členskom 
štáte, v ktorom bolo dielo prvý raz
uverejnené, vysielané alebo inak 
sprístupnené verejnosti. Ak bolo dielo 
uverejnené, odvysielané alebo inak 
sprístupnené verejnosti súčasne vo dvoch 
alebo viacerých členských štátoch, 
dôsledné vyhľadávanie sa vykoná vo 
všetkých týchto členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
výsledky dôsledných vyhľadávaní 
vykonávaných na ich územiach 
zaznamenávali do verejne prístupnej 
databázy.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
výsledky dôsledných vyhľadávaní 
vykonávaných na ich územiach 
zaznamenávali do verejne a bezplatne
prístupnej databázy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby nositeľ práv 
k dielu, ktoré sa považuje za osirotené, 
mohol kedykoľvek ukončiť status 
osiroteného diela.

Členské štáty zabezpečia, aby nositeľ práv 
k dielu, ktoré sa považuje za osirotené, mal
kedykoľvek reálnu možnosť ukončiť status 
osiroteného diela urýchleným, jednotným 
a nákladovo efektívnym spôsobom 
v členskom štáte podľa svojho výberu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak však v článku 7 nie je stanovené 
inak, organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 
nemôžu používať osirotené diela na 
dosiahnutie iných cieľov, ako sú ciele ich 
úloh verejného záujmu, a to najmä 
uchovávanie, reštaurovanie a umožnenie 
prístupu k dielam obsiahnutým v ich 
zbierkach na vzdelávacie a kultúrne účely.

2. Ak však v článku 7 nie je stanovené 
inak, organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 
nemôžu používať osirotené diela na 
získanie žiadnej priamej či nepriamej 
hospodárskej alebo obchodnej výhody ani 
na dosiahnutie iných cieľov, ako sú ciele 
ich úloh verejného záujmu, a to najmä 
uchovávanie, reštaurovanie a umožnenie 
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prístupu k dielam obsiahnutým v ich 
zbierkach na vzdelávacie a kultúrne účely.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. nositeľom práv, ktorí ukončia status 
osiroteného diela v zmysle článku 5, sa 
vyplatí odmena za používanie diela 
organizáciami uvedenými v článku 1 ods. 
1;

4. nositeľom práv, ktorí ukončia status 
osiroteného diela v zmysle článku 5, sa 
vyplatí primeraná a riadna odmena za 
používanie diela organizáciami uvedenými
v článku 1 ods. 1, pričom odmena je 
splatná odo dňa, keď po prvý raz došlo k 
udalosti, ktorá dala podnet k vzniku 
príslušného nároku;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. konečnú zodpovednosť za vyplatenie 
odmeny má členský štát, v ktorom sa 
uskutočnilo dôsledné vyhľadávanie.

Or. en


