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Reviderat avtal om kopiering av grammofonskivor
Om biblioteket önskar kopiera musikinspelningar för
bibliotekets egen verksamhet fordras enligt upphovsrättslagen
tillstånd av rättighetshavarna. Sådana rättighetsinnehavare till
fonogram (dvs bl a grammofonskivor och ljudkassetter) är
förutom de musikaliska upphovsmännen, som lämnat tillstånd
enligt normalavtalet med STIM (cirkulär 82.56) utövande
konstnärer och fonogramframställare.
Kommunförbundet träffade den 6 december 1979
överenskommelse med International Federation of Producers of
Phonograms and Videograms, IFPI, Svenska gruppen, jämväl
representerande Svenska Musikerförbundet och Svenska
Teaterförbundet genom Svenska Artisters och Musikers
Intresseorganisation, SAMI, om kommuners rätt att överföra
musik från grammofonskivor till ljudband eller kassett.
Överenskommelsen med IFPI och SAMI hänvisade till ett
särskilt avtal, vilket bl a innehöll regler om ersättning för
kopiering med 400 kr per biblioteksenhet som omfattades av
avtalet. Kommunförbundets styrelse rekommenderade de
kommuner som önskade ha möjlighet att kopiera skivor på
biblioteket att teckna avtalet för egen del (cirkulär 80.14).
Sedan IFPI och SAMI vänt sig till förbundet med en begäran om
att överenskommelsen från 1979 skulle revideras, har 19
december 1988 träffats överenskommelse enligt bifogade
förhandlingsprotokoll med normalavtal att det i ovannämnda
avtal angivna ersättningsbeloppet för 1989 skall omräknas med
konsumentprisindex till 800 kr per biblioteksenhet samt att detta
belopp varje år skall uppräknas med samma index (basmånad
oktober 1988).
Den preliminärt träffade överenskommelsen har godkänts av
förbundsstyrelsen. Styrelsen rekommenderar sålunda de
kommuner som önskar erhålla rätt att i biblioteksverksamhet
överföra musik från grammofonskivor till ljudband eller kassett
att sluta avtal med IFPI och SAMI i enlighet med
förhandlingsprotokollet och det nu reviderade normalavtalet.
Det bör observeras, att avtal måste träffas om kommunen avser
att bedriva sådan verksamhet som behandlas i avtalet. Kontakt
tas med IFPI, Box 1008, 171 21 Solna, tfn 08-730 57 80.
Upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av Ants
Viirman (08-772 43 46) och Hans Ekman (08-772 44 37).
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