Den nya rättsliga mekanismen – tillsammans
med portalen – förväntas förbättra tillgången
till en större del av vårt gemensamma
kulturarv, så att glömda berättelser återigen
kan införlivas i vår historia.

MED

UTGÅNGNA VERK
KAN GLÖMDA BERÄTTELSER
ÅTERIGEN BLI EN DEL AV VÅR
HISTORIA...

VAD ÄR
UTGÅNGNA VERK?
Som en allmän regel varar skyddet av
upphovsrätten under upphovsmannens
livstid plus ytterligare 70 år. Många
upphovsrättsskyddade verk, som böcker,
filmer och inspelningar, upphör dock att vara
kommersiellt tillgängliga för allmänheten
efter några år – långt innan deras
upphovsrättsliga skydd löper ut. En del verk,
som affischer, foldrar eller amatörvideor,
kommer aldrig att användas för kommersiellt
bruk (”verk som aldrig varit kommersiellt
tillgängliga”). Sådana verk, som
fortfarande skyddas av upphovsrätten
men som aldrig har varit eller inte längre
är kommersiellt tillgängliga, kallas
”utgångna” verk.
För att göra det lättare att
hitta utgångna verk från hela
EU har Europeiska unionens
immaterialrättsmyndighet upprättat
en onlineportal.

För mer information, kontakta oss på:
outofcommerceworks@euipo.europa.eu

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

PORTALEN –
ALL INFORMATION SOM DU
BEHÖVER OM UTGÅNGNA
VERK, PÅ ETT OCH SAMMA
STÄLLE
UTGÅNGNA VERKS
KULTURELLA VÄRDE OCH
EN NY RÄTTSLIG MEKANISM
De europeiska kulturarvsinstitutionerna – bibliotek,
arkiv och museer – har miljontals utgångna verk i
sina samlingar. De är många gånger gamla och visas
inte, men är fortfarande kulturellt, vetenskapligt och
historiskt värdefulla och viktiga i utbildningssyfte.
För att hjälpa kulturarvsinstitutionerna att fullgöra
sitt uppdrag att stödja europeisk kultur införs genom
direktiv (EU) 2019/790 en ny licensieringsmekanism
för utgångna verk (”licensbaserad lösning”). Denna
mekanism kompletteras av ett nytt obligatoriskt
undantag från upphovsrätten som kommer att
tillämpas i särskilda fall när det inte finns någon
representativ organisation för kollektiv förvaltning som
kan förhandla med institutionen.
Denna mekanism omfattar lämpliga skyddsåtgärder
för att skydda rättsinnehavarnas intressen, t.ex.
upphovsmän och utgivare. Tack vare direktivet kan
de när som helst, på ett enkelt och effektivt sätt och
utan förbehåll undanta sina verk från systemet med
utgångna verk (”undantagsmekanism”).

Portalen för utgångna verk har upprättats
för att säkerställa att all information om
användning av utgångna verk liksom uppgifter
om rättsinnehavarnas undantag offentliggörs
på rätt sätt och finns till hands på en enda,
tillgänglig onlineportal.
Portalens viktigaste funktioner:

· Portalen gör det möjligt för

kulturarvsinstitutioner, organisationer
för kollektiv förvaltning eller offentliga
myndigheter att upprätta register över
utgångna verk från sina permanenta samlingar,
innan de görs tillgängliga på internet. Denna
information måste offentliggöras på portalen
sex månader innan verken används.

· Portalen förser samtidigt verkens
rättsinnehavare med information så att de
kan ställa en allmän eller specifik begäran
om att undanta sina verk från den rättsliga
mekanismen.
· Portalen är allmänt tillgänglig och ger

allmänheten möjlighet att söka efter verk,
hitta de kulturarvsinstitutioner som gör verken
tillgängliga online och få aviseringar om nya
verk som registreras på portalen.

