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ASIALISTA
1. Ajankohtaista
Todettiin toimikunnan päätöksen asiassa Kai Puolamäki edelleen lykkääntyvän, päätösluonnoksen ollessa edelleen keskeneräinen. Päätös pyritään tekemään mahdollisimman pian.
2. EU/KV - asiat
Liedes esitteli Euroopan neuvoston tekijänoikeustyöryhmän edellisen kokouksen asioita.
WIPOn tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevan pysyvän komiteassa (SCCR) audiovisuaalisia
esityksiä koskevan kv-sopimuksen valmistelu on edennyt Genevessä, kun muusikoita ja näyttelijöitä sekä elokuvatuottajia edustavat järjestöt ovat tavanneet toisiaan neuvottelujen käynnistämiseksi uudelleen SCCR:ssä on myös jatkettu näkövammaisille tarkoitettujen aineistojen saannin
edistämiseen liittyvää työskentelyä mm. ns. Stakeholder Platformin kautta. WIPOssa on edelleen
selvitetty laajemmin rajoitus- ja poikkeussäännöksistä sekä mm. Brasilian toimesta esitetty mahdollista kv-sopimusta asiasta. Toimikunnan jäsen Merja Karhapää kysyi, onko komiteassa käyty
keskustelua siitä, kenen kustannuksella tällainen aineistojen saannin edistäminen tapahtuisi. Koska asiasta ei Liedeksen mukaan oltu vielä tässä vaiheessa puhuttu tällä yksityiskohtaisuuden tasolla ja koska EU:n kanta mahdolliseen kv-sopimukseen asiasta on ollut torjuva, pyysi Karhapää, että opetusministeriö tarkemmin ottaisi selvää miten tähän kysymykseen suhtaudutaan ja
esittää näkökohtanaan, että mitä aiemmin kustannusten maksamiseen liittyviin näkökohtiin on
syytä ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kantaa. Kysymys on erityisen tärkeä pieniä kieliryhmiä edustavien maiden kannalta.
WIPOn ns. Internetsopimuksien ratifioimisprosessi on edennyt vaiheeseen, jossa ne EU-maat,
erityisesti Portugal ja Malta, joiden kv-sopimuksen ratifiointiprosessi on viivyttänyt muiden EUmaiden liittymistä, ovat viimein saaneet liittymisasiakirjansa valmiiksi. Joulukuussa 2009 17
EU-maata sekä yhteisö itse luovuttavat liittymisasiakirjansa WIPOn pääjohtajalle Francis Gurrylle.
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Toimikunnassa keskusteltiin tekijänoikeustoimikunnan valmisteilla olevan mietinnön tekijänoikeudellisen toimintaympäristön muutoksia uuden version pohjalta. Jäseniltä oli tullut muotoiluehdotuksia. Pj:n totesi, että jäsenet olivat valmiita jatkamaan valmistelua esitetyn rakenteen
pohjalta. Toimikunnan muutamista jäsenistä muodostettu ryhmä esitteli lyhyesti tekemänsä muutoslinjaukset toimikunnalle. Toimikunnassa sovittiin, että 2. luku hiotaan valmiiksi niiltä osin
kuin jäsenet ovat yhtä mieltä ja sovitaan tapa, jolla eriävät kannat esitetään.
Mietinnön 5. lukua koskevaa luonnosta muokataan niin, että sitä tiivistetään ja että siinä keskitytään niihin kysymyksiin, joista on saavutettavissa yhteisymmärrys toimikunnassa. Lisäksi luonnosta kehitetään enemmän kotimaisten kysymysten huomioivaan suuntaan. Mikäli toimikunnan
jäsenillä on kommentteja, olisi ne toimitettava viimeistään perjantaina 16.10.2009. Sihteeristö
pyrkii toimittamaan uuden version 5. luvusta n. viikkoa ennen seuraavaa kokousta.
Lisäksi sovittiin työsuunnitelmasta loppusyksyn kokouksille: Syksyn kokouksissa käsitellään
toimikunnan mietinnön valmistelua seuraavasti:
•
•
•
•

ma 26.10.2009 klo 14-16 (2. luvun hyväksyminen ja uuden 5. luvun käsitteleminen
ma 16.11.2009 klo 12 -16 (5 luvun hyväksyminen ja 6. luvun käsitteleminen.
ma 7.12.2009 klo 14-16 (6. luvun hyväksyminen ja muiden kappaleiden käsitteleminen)
ma 14.12.2009 klo 14-16 (mietinnön muiden jaksojen käsitteleminen ja hyväksyminen)

4. Muuta
Toimikunta päätti, että Anna Vuopalan poissaolon aikana toimikunnan sihteerin tehtäviä hoitaa
IPR University Centerin tohtorinväitöskirjatutkija Tanja Liljeström.
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