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Hur ska databasen användas?

En ny databas för kreativa verk

Vem kan använda databasen?

Anonyma verk är alla de verk såsom böcker, filmer, 
tidningsartiklar och annat kreativt material som är skyddade av 
upphovsrätten, men vars rättsinnehavare inte kan identifieras 
eller lokaliseras.

Det finns miljontals anonyma verk på bibliotek, på museer, i 
arkiv tillhörande radio- och televisionsföretag i allmänhetens 
tjänst och hos andra offentliga institutioner inom EU.

I direktiv 2012/28/EU, som trädde i kraft i slutet av 2012, 
fastställs gemensamma regler för digitalisering och 
onlinevisning av anonyma verk som först utgivits 
eller utsänts inom EU.

Enligt direktivet får offentliga institutioner 
använda verk som konstaterats vara 
anonyma efter att en omsorgsfull 
efterforskning utförts. Alla anonyma 
verk måste finnas med i en gemensam 
databas som kontoret för harmonisering inom den 
inre marknaden (EUIPO) fått i uppdrag att upprätta 
och förvalta.

Syftet med databasen över anonyma verk är att samla in 
information om anonyma verk som ingår i samlingarna vid 
bibliotek, museer, arkiv, institutioner för film- eller ljudarvet 
samt radio- och televisionsföretag i allmänhetens tjänst i EU-
medlemsstaterna och EES-länderna.

Dessa kulturinstitutioner måste först genomföra en omsorgsfull 
efterforskning om verkens rättsinnehavare.

Efter att ha försökt identifiera rättsinnehavaren utan att lyckas 
skickar varje kulturinstitution, utbildningsanstalt eller radio- och 
televisionsföretag information om de anonyma verken till den 
behöriga nationella myndigheten.

Därefter vidarebefordrar den nationella myndigheten 
informationen till databasen över anonyma verk. Verk som 
anses vara anonyma verk i en medlemsstat ska anses vara 
anonyma verk i hela EU. Det innebär att alla kulturinstitutioner 
som har sådana verk i sina arkiv får digitalisera dem och göra 
dem tillgängliga i hela EU.

Rättsinnehavare som känner igen något av sina verk i 
databasen kan ansöka om att ändra verkets status som 
anonymt.

Allmänheten kan använda databasen för att söka information 
om anonyma verk.

Genom databasen får således både kulturinstitutioner, 
rättsinnehavare och allmänheten tillgång till gemensam och 
enhetlig information om anonyma verk.
Databasen över anonyma verk nås via följande webbplats:

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

Om du vill använda databasen över anonyma verk och 
behöver hjälp eller ytterligare information är du välkommen att 
kontakta oss på:

observatory.orphanworks@euipo.europa.eu

Kulturorganisationer kan registrera information om anonyma 
verk i den gemensamma onlinedatabasen.

Databasen ger kostnadsfri tillgång till information om anonyma 
verk i de 28 medlemsstaterna och EES-länderna.

Rättsinnehavare kan kontrollera om deras verk används och 
ändra verkets status som anonymt.
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