
DSM-direktiivin kansalliseen toimeenpanoon liittyvä

Työpaja 17.6.2019; Kaupallisesta jakelusta 

poistuneiden teosten käyttö kulttuuriperinnön 

saataville saattamiseksi 

(art. 8-11, johdantokappaleet 30-43) sekä 

vaikutuksiltaan laajennettu kollektiivinen lisenssi (art. 

12, johdantokappaleet 43-50)



Työpajan kulku

• Esittäytyminen/virittäytyminen

• Artiklat 8-12, aiheiden esittely

• Työpaja

• Lopetus
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Art. 8-11 Kaupallisesta jakelusta poistuneiden 

teosten käyttö

• Lähtökohta; sopimuslisenssiratkaisu. Sikäli kuin puuttuva edustavuus, 

on säädettävä poikkeuksesta. 

• Edunsaaja; kulttuuriperintölaitokset

• Poikkeuksen soveltamisehdot; Ei-kaupallinen tarkoitus, käytön 

kohteena kokoelmiin pysyvästi kuuluvia teoksia, tekijä/oikeudenhaltija 

mainittava, aineistot saatetaan saataviin ei-kaupallisilla 

verkkosivustoilla

• Oikeudenhaltijoilla opt-out-mahdollisuus (niin 

sopimuslisenssijärjestelmästä kuin poikkeuksesta)
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• Kaupallisesta jakelusta koskevan statuksen todentaminen

– ”koko teos tai muu suojattu aineisto ei ole yleisön saatavissa 

tavanomaisten kaupan kanavien välityksellä sen jälkeen, kun on toteutettu 

kohtuullisia toimia sen määrittämiseksi, onko se yleisön saatavissa”.

– Jäsenvaltiot voivat säätää erityisvaatimuksista, kuten aikarajasta. 

Tällaisissa vaatimuksissa ei saa ylittää sitä, mitä on tarpeen ja 

kohtuullista, eikä niillä saa sulkea pois mahdollisuutta määrittää teosten 

tai muun suojatun aineiston joukko kaupallisesta jakelusta poistuneeksi. 

• 8-artiklaa ei sovelleta sellaisiin teosten ja muun suojatun aineiston 

joukkoihin, jotka tulevat kolmannesta maasta
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• Lisenssi haetaan kulttuuriperintölaitoksen etabloitumismaassa

• Lisenssin perusteella käyttö sallittu koko EU:n alueella

• Poikkeuksen nojalla käyttö katsotaan tapahtuvan 

kulttuuriperintölaitoksen etabloitumismaassa
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• Tiedottamistoimenpiteet

– Tiedot kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista ja niiden käytöstä 

sekä niihin liittyvistä lisensseistä (osapuolet, alueet, käyttötarkoitukset) ja 

opt-out-mahdollisuudesta tulee julkaista EUIPO:n portaalissa 6 kk ennen 
käytön aloittamista

– Jos se on oikeudenhaltijoiden yleisen tietoisuuden kannalta tarpeen, on 

toteutettava aiheellisia lisätoimenpiteitä

• Tarvittaessa myös muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa

• Sidosryhmien vuoropuhelu
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Artikla 12; Vaikutukseltaan laajennettu 

kollektiivinen lisenssi

• Taustalla Soulier & Doke-tapaus

• Tavoitteena varmistaa, että kansallisesti voidaan hyödyntää 

sopimuslisenssijärjestelmää jatkossa

• Artiklassa asetetaan ehdot, joiden tulisi täyttyä, jotta kansallinen 

sopimuslisenssijärjestelmä voidaan katsoa olevan EU-oikeuden 

mukainen.

• Jäsenvaltioilla tiedonantovelvoitteita sopimuslisenssiratkaisuista 

komissiolle, joka julkaisee tiedot.

• Komission annettava kertomus 10.4.2021 kansallisista ratkaisuista ja 

niiden vaikutuksista sisämarkkinoihin
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Aiheet työpajassa

1) Kaupallisesta jakelusta poistuneet teokset

2) Kansalliset sopimuslisenssijärjestelmät (ym)

• Faktat

• Kysymykset

• Huolet

• Ratkaisut
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