Se preconizează că noul mecanism juridic,
împreună cu Portalul, va îmbunătăți
accesul la o parte mai mare a patrimoniului
nostru cultural comun, astfel încât poveștile
uitate să poată deveni din nou istoria
noastră comună.

PRIN INTERMEDIUL

OPERELOR AFLATE ÎN
AFARA CIRCUITULUI
COMERCIAL,

POVEȘTILE UITATE POT FACE DIN
NOU PARTE DIN ISTORIA NOASTRĂ
COMUNĂ...

CE SUNT
OPERELE AFLATE ÎN AFARA
CIRCUITULUI COMERCIAL?
Ca regulă generală, protecția drepturilor de
autor este asigurată pe toată durata vieții
autorului, la care se adaugă încă șaptezeci
de ani. Cu toate acestea, numeroase opere
protejate prin drepturi de autor – precum cărți,
filme, înregistrări – nu mai sunt disponibile
comercial publicului după câțiva ani, cu mult
înainte de expirarea protecției drepturilor de
autor aferente acestora. Anumite opere,
precum afișe, pliante sau videoclipuri realizate
de amatori, nu vor fi niciodată exploatate
comercial („opere care nu s-au aflat niciodată
în circuitul comercial”). Aceste opere, care
sunt încă protejate prin drepturi de autor,
dar care nu s-au aflat niciodată în circuitul
comercial sau nu mai sunt disponibile
comercial, sunt denumite opere „aflate în
afara circuitului comercial”.

Pentru a facilita descoperirea
operelor aflate în afara circuitului
comercial din întreaga UE, Oficiul
Uniunii Europene pentru Proprietate
intelectuală a creat un portal online.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne
contactați la: outofcommerceworks@euipo.europa.eu

READ MORE ON
https://euipo.europa.eu/out-of-commerce

PORTALUL –
TOATE INFORMAȚIILE DE CARE
AVEȚI NEVOIE CU PRIVIRE LA
OPERELE AFLATE ÎN AFARA
CIRCUITULUI COMERCIAL,
ÎNTR-UN SINGUR LOC
VALOAREA CULTURALĂ A
OPERELOR AFLATE ÎN AFARA
CIRCUITULUI COMERCIAL
ȘI UN NOU MECANISM JURIDIC
Instituțiile de conservare a patrimoniului cultural
european – bibliotecile, arhivele și muzeele –
au în colecția lor milioane de opere aflate în afara
circuitului comercial. Chiar dacă sunt adesea vechi
și au ieșit din circulație, acestea au încă o mare
valoare culturală, științifică, educațională și istorică.
Pentru a ajuta instituțiile de conservare a
patrimoniului cultural să își îndeplinească misiunea
de a sprijini cultura europeană, Directiva (UE)
2019/790 instituie un nou mecanism de acordare
a licențelor pentru operele aflate în afara circuitului
comercial („soluție bazată pe licență”). Acest
mecanism este completat de o nouă excepție
obligatorie de la drepturile de autor care se va
aplica în cazuri specifice, atunci când nu există un
organism de gestiune colectivă reprezentativ care
să negocieze cu instituția.
Acest mecanism conține garanții adecvate pentru
a proteja interesele titularilor de drepturi, precum
autorii și editorii. Directiva le permite, în orice moment,
să își excludă cu ușurință, efectiv și necondiționat
operele din sistemul operelor aflate în afara circuitului
comercial („mecanism de neparticipare”).

Portalul pentru opere aflate în afara circuitului
comercial a fost creat pentru a ajuta la asigurarea
faptului că toate informațiile privind utilizarea operelor
aflate în afara circuitului comercial și detaliile privind
deciziile de neparticipare ale titularilor de drepturi
sunt publicate în mod adecvat și disponibile în
cadrul unui portal unic și accesibil online.
Funcționalitățile principale ale Portalului:

· Portalul permite instituțiilor de conservare

a patrimoniului cultural, organismelor de
gestiune colectivă sau autorităților publice
să creeze înregistrări ale operelor aflate în afara
circuitului comercial din colecțiile lor permanente,
înainte de a le pune la dispoziție online. Informațiile
trebuie publicate în cadrul Portalului cu 6 luni
înainte de utilizarea acestor opere.

· În paralel, Portalul face posibil faptul ca titularii de

drepturi asupra respectivelor opere să găsească
informații și să inițieze o cerere de neparticipare
specifică sau generală, astfel încât operele
acestora să fie excluse din mecanismul juridic.

· Portalul este accesibil în mod public și oferă

publicului larg posibilitatea de a căuta opere,
de a găsi instituțiile de conservare a patrimoniului
cultural care pun la dispoziție aceste opere online
și de a primi alerte cu privire la noile opere
înregistrate în cadrul Portalului.

