Pričakuje se, da bo ta novi pravni mehanizem
skupaj s portalom izboljšal dostop do večjega
dela naše skupne kulturne dediščine, zato
da bodo pozabljene zgodbe lahko ponovno
postale naša skupna zgodovina.

S POMOČJO

RAZPRODANIH DEL
LAHKO POZABLJENE ZGODBE
PONOVNO POSTANEJO DEL NAŠE
SKUPNE ZGODOVINE …

KAJ SO
RAZPRODANA DELA?
Varstvo avtorskih pravic praviloma
traja za čas avtorjevega življenja in
sedemdeset let po njegovi smrti. Toda
številna avtorsko zaščitena dela –
kot so knjige, filmi, zapisi – po nekaj
letih javnosti niso več komercialno
razpoložljiva, precej preden poteče
zaščita avtorskih pravic. Nekatera dela,
kot so posterji, zloženke ali amaterski
videoposnetki, ne bodo nikoli uporabljena
za komercialne namene („dela, ki niso
nikoli bila namenjena za komercialno
uporabo“). Tista dela, ki so še vedno
avtorsko zaščitena, a niso nikoli bila
ali niso več komercialno razpoložljiva,
imenujemo „razprodana dela“.

Urad Evropske unije za
intelektualno lastnino je vzpostavil
spletni portal za lažje odkrivanje
razprodanih del iz vse EU.

Za več informacij se obrnite na naslov:
outofcommerceworks@euipo.europa.eu

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

PORTAL –
VSE INFORMACIJE O
RAZPRODANIH DELIH,
KI JIH POTREBUJETE,
NA ENEM MESTU
KULTURNA VREDNOST
RAZPRODANIH DEL
IN NOVI PRAVNI MEHANIZEM
Evropske ustanove za varstvo kulturne dediščine,
kot so knjižnice, arhivi in muzeji, imajo v svojih
zbirkah na milijone razprodanih del. Čeprav so
pogosto stara in že izven obtoka, imajo še vedno
veliko kulturno, znanstveno, izobraževalno in
zgodovinsko vrednost.
Da bi pomagali evropskim ustanovam za varstvo
kulturne dediščine uresničiti njihovo misijo
podpiranja evropske kulture, Direktiva (EU)
2019/790 uvaja nov mehanizem za licenciranje
razprodanih del („rešitev, ki temelji na licenci“).
Ta mehanizem je dopolnjen z novo obvezno
izjemo od avtorske pravice, ki se uporabi, ko
ni reprezentativne organizacije za kolektivno
upravljanje pravic, ki bi se pogajala z ustanovo.
Ta mehanizem ima ustrezna varovala za
varovanje interesa imetnikov pravic, kot so
avtorji in založniki. Direktiva jim omogoča, da svoja
dela kadar koli preprosto, učinkovito in brezpogojno
izključijo iz sistema razprodanih del („mehanizem
izvzetja“).

Portal za razprodana dela je bil vzpostavljen
z namenom pomagati zagotoviti, da so vse
informacije o uporabi razprodanih delih in
podrobnosti o izvzetjih imetnikov pravic
ustrezno objavljene in razpoložljive na enem
samem, dostopnem portalu.
Glavne funkcije portala:

· Portal omogoča ustanovam za varstvo

kulturne dediščine, organizacijam za
kolektivno upravljanje pravic ali javnim
organom ustvariti evidence razprodanih del iz
njihovih stalnih zbirk, preden omogočijo dostop
do njih na spletu. Podatke o razprodanih delih
je treba na portalu objaviti šest mesecev pred
uporabo takih del.

· Portal pa vzporedno omogoča imenitnikom
pravic teh del, da najdejo informacije in vložijo
specifično ali splošno zahtevo za izvzetje,
zato da so njihova dela izključena iz pravnega
mehanizma.
· Portal je javno dostopen in omogoča

splošni javnosti iskanje del in ustanov za
varstvo kulturne dediščine, ki omogočajo
dostop do teh del na spletu, ter prejemanje
obvestil o vnosu novih del na portal.

