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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 namene.2

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 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 proizvodnjo v ustvarjalni industriji. Težave okoli osirotelih del bi 
morale dobiti ustrezen okvir, da ukrepi ne bi bili razumljeni preširoko. Zaradi ohranjanja 
kulturne dediščine dovoljene uporabe osirotelih del ne bi smeli izkoriščati za doseganje 
neposredne ali posredne gospodarske ali trgovinske koristi. 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 kompatibilnosti 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 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Avtorske pravice so gospodarski 
temelj za ustvarjalno industrijo.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 organizacije 
iz te direktive ali druge organizacije.

(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 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.

Or. en
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Predlog spremembe 3

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 
prizadevanj glede iskanja, se vztrajno 
iskanje izvede le v državi članici, kjer je 
bilo delo prvič objavljeno ali predvajano. 
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 
je mogoče, zasnovati in uporabljati tako, da 
bi se lahko medsebojno povezovale, da bi
bile interoperativne na vseevropski ravni 
in bi bile dosegljive prek enotne vstopne 
točke.

Or. en

Obrazložitev

Uvodni izjavi 13 in 15 se zaradi večje skladnosti združita.
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Predlog spremembe 4

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 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 
izboljšali centralno evidentiranje, 
dostopnost in interoperabilnost njihovih 
javnih podatkovnih zbirk.

Or. en

Predlog spremembe 5

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

Or. en
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Obrazložitev

Uvodni izjavi 13 in 15 se zaradi večje skladnosti združita.

Predlog spremembe 6

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 ureditve držav 
članic v zvezi z upravljanjem pravic, na 
primer v zvezi z razširjenimi kolektivnimi 
licencami.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

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. V takih okoliščinah bi bilo 
treba zaščititi pravice in legitimne interese 
imetnikov pravic v skladu z mednarodnim 
pravom in pravom EU, kot so Sporazum o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine (TRIPS), Bernska konvencija za 
varstvo književnih in umetniških del iz 
leta 1886 in Direktiva 2001/29/ES. 

Or. en
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Predlog spremembe 8

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 
bila prvič objavljena, predvajana ali
javnosti posredovana v državah članicah in 
ki so:

Or. en

Predlog spremembe 9

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.

Or. en

Predlog spremembe 10

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 izvesti le v 
državi članici prve objave, predvajanja ali 
druge oblike posredovanja dela javnosti.
Če je do prve objave, predvajanja ali 
druge oblike posredovanja dela javnosti 
prišlo sočasno v dveh ali več državah 
članicah, se vztrajno iskanje izvede v vseh 
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teh državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 12

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.

Or. en



PA\878899SL.doc PE473.720v01-00

SL

Predlog spremembe 13

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 pridobivanje 
katere koli neposredne ali posredne 
gospodarske ali trgovinske koristi ali 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.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) se imetnikom pravic, ki prekinejo status 
osirotelega dela v smislu člena 5, plača 
odškodnina za uporabo dela s strani 
organizacij iz člena 1(1);

(4) se imetnikom pravic, ki prekinejo status 
osirotelega dela v smislu člena 5, ustrezno 
in primerno plača odškodnina za uporabo 
dela s strani organizacij iz člena 1(1), 
odškodnina pa je izplačljiva od dneva, ko 
je prvič nastopilo dejanje, ki je vzrok za 
zahtevek;

Or. en
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Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) končno odgovornost za plačilo 
odškodnine nosi država članica, v kateri je 
bilo opravljeno vztrajno iskanje.

Or. en


