
Uus õiguslik mehhanism koos portaaliga 
parandab loodetavasti juurdepääsu 
suuremale osale meie ühisest 
kultuuripärandist, nii et unustatud lood 
saavad taas meie ühiseks ajalooks.

Üldreeglina kehtib autoriõiguse kaitse 
autori eluajal ja 70 aastat pärast tema 
surma. Paljud autoriõigusega kaitstud 
teosed, nagu raamatud, filmid ja 
salvestised, ei ole aga mõne aasta 
pärast, ammu enne autoriõiguse kaitse 
lõppemist, enam üldsusele kättesaadavad. 
Teatud teoseid, nagu plakatid, voldikud 
või amatöörvideod, ei kasutata kunagi 
kaubanduslikul eesmärgil („teosed, mida 
ei ole kunagi turustatud“). Neid teoseid, 
mis on küll autoriõigusega kaitstud, 
kuid mis ei ole kunagi olnud või ei ole 
enam kaubanduslikult kättesaadavad, 
nimetatakse teosteks, mis ei ole enam 
kaubanduskäibes.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi 
Amet on loonud veebiportaali, 
et lihtsustada kogu EList pärit 
enam mitteturustatavate teoste 
avastamist.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil 
outofcommerceworks@euipo.europa.eu

https://euipo.europa.eu/out-of-commerce
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Euroopa kultuuripärandiasutuste – raamatukogude, 
arhiivide ja muuseumide – kollektsioonides on 
miljoneid teoseid, mis ei ole enam kaubanduskäibes. 
Isegi kui need on sageli vanad ja ringlusest 
kõrvaldatud, on neil endiselt suur kultuuriline, 
teaduslik, hariduslik ja ajalooline väärtus.

Et aidata kultuuripärandiasutustel täita 
oma ülesannet toetada Euroopa kultuuri, 
kehtestatakse direktiiviga (EL) 2019/790 uus enam 
kaubanduskäibes mitte olevate teoste litsentsimise 
mehhanism (“litsentsipõhine lahendus„). Seda 
mehhanismi täiendab autoriõiguse uus kohustuslik 
erand, mida kohaldatakse erijuhul, kui puudub 
esinduslik kollektiivse esindamise organisatsioon, mis 
saaks pidada kultuuripärandiasutusega läbirääkimisi.

Mehhanismiga kaasnevad asjakohased 
kaitsemeetmed, et kaitsta õiguste omanike, 
näiteks autorite ja kirjastajate huve. Direktiiv 
võimaldab neil oma teosed millal tahes lihtsalt, 
tõhusalt ja tingimusteta välistada enam mitte 
kaubanduskäibes olevate teoste süsteemist 
(„välistusmehhanism“).

Portaal on loodud selleks, et tagada, et 
kogu teave enam mitte kaubanduskäibes 
olevate teoste kasutamise kohta ja õiguste 
omajate välistamisklauslite üksikasjad oleks 
piisavalt avalikustatud ja kättesaadav ühes 
juurdepääsetavas veebiportaalis.

Portaali põhifunktsioonid:

· Portaal võimaldab kultuuripärandiasutustel, 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel 
või riigiasutustel luua oma alalistest 
kollektsioonidest enam kaubanduskäibes mitte 
olevate teoste kohta registrikandeid enne 
nende veebis kättesaadavaks tegemist. Selle 
teabe peab portaalis avaldama 6 kuud enne 
teoste kasutamist.

· Samal ajal võimaldab portaal nende teoste 
õiguste valdajatel leida teavet ja algatada 
konkreetse või üldise välistamistaotluse, et 
nende teosed jääksid õiguslikust mehhanismist 
välja.

· Portaal on üldsusele kättesaadav ja annab 
üldsusele võimaluse otsida teoseid, leida 
kultuuripärandiasutused, kes teevad need 
teosed veebis kättesaadavaks, ning saada 
teateid portaalis registreeritud uute teoste 
kohta.
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