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Uus loometeoste andmebaas
Orbteosed on kõik sellised teosed (raamatud, filmid, 
ajaleheartiklid ja muu loominguline materjal), mis on kaitstud 
autoriõigusega, kuid mille õiguste omanikku ei ole võimalik 
kindlaks teha või leida.

Euroopa Liidu raamatukogudes, muuseumides, avaõiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides ja muudes avaliku 
sektori asutuses on miljoneid orbteoseid.

Euroopa Liidu direktiivis 2012/28/EL, mis jõustus 
2012. aasta lõpus, on sätestatud algselt 
Euroopa Liidus avaldatud või eetrisse antud 
orbteoste digiteerimise ja veebis avaldamise 
ühiseeskirjad.

Direktiivi kohaselt võivad teoseid, 
mille korral on leitud hoolika otsingu 
tulemusel, et need on orbteosed, 
kasutada avaliku sektori asutused. Kõigi 
orbteoste andmed tuleb kanda kogu Euroopa 
Liitu hõlmavasse andmebaasi, mille loob EUIPO.

Kuidas andmebaasi kasutada?

Orbteoste andmebaasi eesmärk on koguda teavet orbteoste 
kohta, mis kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa 
Majanduspiirkonna riikides avalike raamatukogude, 
muuseumide, arhiivide, filmi- ja audiopärandi säilitamise 
asutuste ning avaõiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
olemasolevatesse kogudesse.

Kultuuriasutused, kelle valduses on need teosed, peavad 
kõigepealt hoolikalt otsima, kes on nende teoste õiguste 
omanikud.

Kui autoriõiguste omanikke ei selgu, saadab iga kultuuri-, 
haridus- või ringhäälinguorganisatsioon oma orbteoste 
andmed oma riigi pädevale asutusele.

Iga riigi pädev asutus saadab seejärel need andmed orbteoste 
andmebaasi. Kui teos on nimetatud ühes riigis orbteoseks, 
käsitatakse seda orbteosena kogu Euroopa Liidus. See 
tähendab, et iga kultuuriorganisatsioon, kelle arhiivides need 
teosed on, võib teosed digiteerida ja avaldada kogu Euroopa 
Liidus.

Õiguste omanikud, kes tunnevad andmebaasis ära oma teose, 
võivad taotleda orbteose staatuse muutmist.

Üldsus saab teha andmebaasis otsinguid ja leida orbteoste 
kohta teavet.

Seega on andmebaas ühtne juurdepääsupunkt orbteoste 
teabele nii kultuuriorganisatsioonidele, võimalikele õiguste 
omanikele kui ka üldsusele.

Orbteoste andmebaasile on juurdepääs järgmise veebilehe 
kaudu:

https://euipo.europa.eu/orphanworks/ 

Orbteoste andmebaasi kasutamise lisateavet ja abi saab 
aadressilt

 observatory.orphanworks@euipo.europa.eu

Kultuuriasutused saavad salvestada orbteoste andmed 
ühtsesse veebiandmebaasi.

Andmebaas pakub orbteoste andmetele vaba juurdepääsu 28 
liikmesriigis ja EMP riikides.

Õiguste omanikud saavad kontrollida, kas teost kasutatakse, ja 
tühistada orbteose staatust..

Kes saavad andmebaasist kasu?
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