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Läsnä

Puheenjohtaja Bruun, sihteeri Vuopala, sekä jäsenet Alaspää, Jalonen, Kaira, Kangas,
Karhapää, Makkula, Nieminen, Sirnö, Tarkela, Tähtivuori, Olmo, Vänttinen, sekä asiantuntijat Huuskonen, Liedes (Still)

ASIALISTA
1. Ajankohtaista
Toimikunnassa keskusteltiin 14.10.2009 klo 9 - 13 pidettävästä Tekijänoikeusfoorumista. Paneelikeskustelun aiheeksi sovittiin "IPR- strategia sekä online -ympäristön haasteet". Sihteeristö
valmistelee asiaa edelleen tämän perusteelta. Foorumin lopullinen ohjelma vahvistetaan toimikunnan kokouksessa ma 24.8.2009.
2. EU/KV - asiat
–Suoja-aikadirektiiviehdotus
Liedes totesi, ettei suoja-aikadirektiiviehdotuksesta ollut erityistä informoitavaa. Parlamentti oli
käsitellyt ehdotusta ja päätynyt lähelle puheenjohtajamaan kompromissiehdotusta. Direktiiviä
vastustavien maiden muodostaman määrävähemmistön kokoonpano on kuitenkin viime aikoina
muuttunut Portugalin ilmoitettua muuttuneesta kannastaan. Puheenjohtajamaa Tšekki ei ole informoinut kannastaan. Tulevan pj-maan Ruotsin kannasta tiedetään, että se on ollut direktiiviä
jyrkästi vastustavien maiden joukossa. Neuvoston tekijänoikeustyöryhmän kokouksessa
17.6.2009 selviää, onko asian ratkeamiselle lähiaikoina vielä edellytyksiä.
– Eurooppalainen sopimusoikeus - yhteisen viitekehyksen laatiminen aloitettu
Sihteeri esitteli jo v. 2001 valmisteilla ollut eurooppalaista sopimusoikeutta koskevan yhteisen
viitekehyksen valmistelua komissiossa ja neuvostossa. Asiaa koskevat neuvoston päätelmät hyväksytään oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa (OSA) tässä kuussa. Yhteiseen viitekehykseen
kaavaillaan kaikkien jäsenvaltioiden keskeisimpiä oikeusperinteitä kunnioittavien yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden kirjaamista sekä muiden ohjeiden ja mallisäännösten laatimista
jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välisten ristiriitaisuuksien vähentämiseksi.
– SCCR 18, 25 - 29.5.2009: kokouskuulumisia
Liedes kertoi, että Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOssa on viime vuosina keskusteltu rajoitussäännöksiin liittyvistä kysymyksistä tarkoituksena selvittää säännösten olemassa oloa
eri sopimusvaltioissa, sekä niiden laatua ja toimivuutta. Myös kansainvälisen sopimuksen tekeminen aiheesta on ollut esillä ja sitä on vaadittu erityisesti Brasilian ja muutaman muun maan
toimesta voimakkaasti. Kokouksessa käsiteltiin näkövammaisten erityistarpeita tekijänoikeuksien
alueella, aineistojen saantia vammaisille sopivassa muodossa. Tämä muodostui kokouksen pääIDA: 266651
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asiaksi. Brasilia, Ecuador ja Paraguay tekivät maailman näkövammaisten liiton (WBU) ehdotukseen perustuvan ehdotuksen lukemisesteisten erityiskysymyksiä käsittelevän kansainvälisen yleissopimuksen tekemisestä. Monien länsimaiden reaktio tilanteeseen oli, että ensin tarvittaisiin laaja
kansallinen selvitysvaihe, ennen kuin voidaan ottaa kantaa siihen, onko tarvetta kansainväliselle
sopimukselle. Asiasta löytyy WIPOn sivuilta (www.wipo.org) laajoja selvityksiä mm. Sam
Ricketsonin selvitys. Sopimusehdotuksesta on syytä järjestää kansallinen lausunto- ja konsultaatiokierros. Asia tulee esille myös EU:n piirissä.
Lisäksi käsiteltiin tilannetta kahden muun pitkään kesken olleen yleissopimuksen osalta. Toinen
sopimushanke koskee audiovisuaalisen alueen esittäviä taiteilijoita, näyttelijöitä, tanssijoita ja
muusikoita, joilla ei ole lainkaan kansainvälistä suojaa. Toinen koskee televisio- ja radioyritysten
kansainvälisen suojan saattamista ajan tasalle. Nykyinen suoja perustuu vuodelta 1960 olevaan
Rooman sopimukseen, jota pidetään tekniikan kehityksen valossa puutteellisena.
Molempien sopimusten osalta sovittiin työskentelyn tiivistämisestä epävirallisilla konsultaatiokokouksilla, alueellisilla ja kansallisilla seminaareilla ja uusilla selvityksillä. Vaikutelmaksi jäi, että
valmiuksia on jossain vaiheessa todelliseen uuteen yritykseen audiovisuaalisia esityksiä koskevan
sopimuksen osalta.

3. Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistamisen linjauksia –johtopäätökset; jatkotyö
Puheenjohtaja arvioi alustavasti tilannetta toimikunnan jatkotyön kannalta ja totesi, ettei helppoa
tietä yksimieliseen ehdotukseen näytä olevan. Toimikunnan tehtävänä on kuitenkin esittää työnsä
tulokset mietinnön muodossa, toimikautensa lopussa.
Puheenjohtaja ehdotti, ja toimikunta päätti, että asiassa edetään niin, että toimikunnan työ ja sen
seurauksena syntynyt materiaali jäsennetään 3. luvun uudistamista koskevaksi kokonaisesitykseksi. Materiaali esitetään kutakin 3. luvun pykälää koskevana analyysinä siitä, mitkä ovat keskeiset esiin tulleet ongelmat sekä niitä koskevat ratkaisuvaihtoehdot, jotka ovat saaneet toimikunnan eri jäsenten taholta kannatusta. Poissuljettua ei ole, etteikö asiassa voisi löytyä yhteisiä
näkemyksiä tämän työn tuloksena. Mietintö saatettaisiin sitten lausunnoille laajalle piirille. Materiaali toimisi erittäin hyvänä taustainformaationa asian valmistelulle jatkossa.
Puheenjohtaja ja sihteeri toimittavat 18.6 mennessä luonnoksen mietinnön alustavasta rakenteesta.
4. Muuta
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
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