Eesti Autorite Ühing
Tasude kogumise ja jaotamise üldpõhimõtted
1. Eesti Autorite Ühingu (edaspidi „EAÜ“) kui kollektiivse esindamise organisatsiooni õigus
teostada autorite ja nende õiguste omajate (edaspidi koosnimetatult – õiguste omajad)
varalisi õigusi (sh. koguda neile tasu) tuleneb lepingutest, mis EAÜ on sõlminud oma
liikmeks või kliendiks olevate õiguste omajatega ning teiste riikide kollektiivse esindamise
organisatsioonidelt saadud volitustest (lepingutest). Teatud, seaduses konkreetselt
sätestatud juhtudel, on EAÜ-l õigus esindada õiguste omajaid ka ilma volitusteta.
2. EAÜ-le teoste kasutamise eest makstavate tasude arvestamise alused ja määrad on:
2.1. kehtestatud EAÜ juhatuse poolt ühepoolselt või kasutajatega (või nende
esindusorganisatsioonidega) peetud kahe- või mitmepoolsete läbirääkimiste tagajärjel;
2.2. sätestatud seaduses.
3. EAÜ tugineb teoste kasutamise kohta teabe saamisel järgmistele allikatele:
3.1. teoste kasutajate poolt kasutusloa taotlemisel EAÜ-le esitatud andmetele;
3.2. kasutajate poolt EAÜ-ga sõlmitud lepingu kohaselt esitatud aruannetes olevatele
andmetele;
3.3. teoste kasutajate poolt vastavalt EAÜ järelepärimistele saadetud andmetele. Nimelt on
EAÜ-l õigus saada kõikidelt isikutelt neile kättesaadavat teavet asjaolude kohta, mis
on vajalik õigustest saadava tasu kogumiseks ning õiguste omajatele saadaolevate
summade jaotamiseks ja väljamaksmiseks;
3.4. teose esitajate poolt EAÜ-le esitatud andmetele;
3.5. teiste riikide kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt saadetud andmetele;
3.6. meedias avaldatud andmetele;
3.7. muudele allikatele.
4. EAÜ-l on õigus lubada teoste kasutamist kuid mitte koguda tasu teoste kasutamise eest
juhul, kui:
4.1. tegemist on heategevusüritusega;
4.2. vastava kasutuse eest tasu kogumine oleks ebaefektiivne;
4.3. EAÜ on selles kasutatud teos(t)e autori(te) ja kasutajaga eraldi kokku leppinud.
5. EAÜ-l on ühe aasta jooksul pärast oma liikme surma õigus jätkata tema õiguste teostamist
ja tasude kogumist, et anda liikme pärijale aega pärimismenetluse lõpetamiseks ning
otsustamiseks, kas ta soovib teostada temale pärimise teel üle läinud autoriõigusi
individuaalselt või EAÜ kaudu. Juhul, kui pärija otsustab teostada temale pärimise teel üle
läinud autoriõigusi individuaalselt, siis maksab EAÜ pärast liikme surma kogutud tasu
pärijale välja.
6. EAÜ ei kogu ega jaota tasu kasutuste eest, mida EAÜ poolt esindatud õiguste omajal on
õigus ise litsentseerida (lubada) kas tulenevalt seadusest või EAÜ juhtorganite poolt
vastuvõetud otsusest, v.a. juhul kui õiguste omaja ei ole EAÜ või kasutajaga teisiti kokku
leppinud.
7. Teoste kasutamise eest EAÜ-le laekunud tasude jaotamine toimub erinevate etappide
kaupa:
7.1. esimeses etapis otsustatakse millise metoodika alusel laekunud tasu jaotatakse.
Olenevalt kasutatavast metoodikast jaotatakse laekunud summa kas eraldiseisvalt või
1

Eesti Autorite Ühing
lisatakse vastav summa teistele sama metoodika alusel jaotatavatele summadele ja
jaotatakse nendega ühiselt. Kui laekunud tasu jaotatakse eraldiseisvalt, siis tuleb
jaotamisele mineva summa kindlaksmääramiseks kõigepealt vastava konkreetse
kasutuse eest laekunud tasust arvata maha EAÜ vahendustasu. Kui metoodika näeb
ette, et vastava konkreetse kasutuse eest laekunud tasu tuleb lisada teistele sama
metoodika alusel jaotatavatele summadele ja jaotada nendega ühiselt, siis arvatakse
laekunud tasult maha EAÜ vahendustasu enne seda, kui see lisatakse teistele
summadele.
7.2. teises etapis toimub konkreetse teose tasuosa väljaarvutamine ja tasujaotuse
läbiviimine lähtudes teose kasutamiskordade arvust, teose kestvusest ja teose autorite
omavahelisest jaotusskeemist (kas automaatse tasujaotuse võtme või eriprotsendi
alusel).
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