Autoriplaadi väljaandmise tingimused
1.

Autoriplaadi mõiste

Helikandja liigitub autoriplaadiks juhul, kui:
1.1.1. plaadi tootja on eraisik, kes on ühtlasi kõigi plaadil olevate teoste autor ja/või arranžeerija või ühiselt kaks eraisikut, kes on
ühtlasi kõigi plaadil olevate teoste autorid ja/või arranžeerijad ning on loonud plaadil olevad teosed ühiselt vahetus koostöös (st.
tegu ei ole uute teoste lisamisega olemasolevatele teostele nagu näiteks varem mõnes luulekogus ilmunud luuletuste
viisistamisega). Erandina võib plaadil olla kuni kaks teost, mille autorid ja/või arranžeerijad ei kuulu plaadi tootjate hulka;
1.1.2. plaadi tootja on ansambel (bänd), kelle nimel esitab vastava taotluse üks volitatud bändi liige. Bändi liikmed on kõigi
plaadil olevate teoste autorid ja/või arranžeerijad. Bändi liikmeteks ei loeta selle põhikoosseisu mitte kuuluvaid muusikuid/lauljaid
(külalisesinejaid ja stuudiomuusikuid) ega endisi liikmeid. Põhikooseisu puhul võetakse aluseks bändi kodulehel olev info, selle
puudumisel bändi kõigi liikmete poolt allkirjastatud kinnitus, et nad kuuluvad allkirjastamise kuupäeva seisuga bändi
põhikoosseisu;
1.2. Plaadi tootja all mõeldakse antud juhul isikut, kes tellib plaadi tiražeerimise plaaditehasest ja tasub vastava arve.
1.3. Autoriplaadi väljaandmiseks võivad antud tingimuste punktis 1.1. nimetatud eraisik(ud) või ansambel kasutada ka juriidilist
isikut järgmistel tingimustel:
1.3.1. plaadi tootja on äriühing, mille omanikud (kuni kaks autorit või ühe konkreetse ansambli liikmed) on kõigi plaadil olevate
teoste autorid ja/või arranžeerijad;
1.3.2. plaadi tootja on mittetulundusühing, mille põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub mittetulundusühingu asutajaliikmete (kaks
autorit või ühe konkreetse ansambli liikmed) loomingulise tegevuse edendamine. Koos salvestamisloa taotlusega esitab plaadi
tootja EAÜ-le juhatuse liikme poolt allkirjastatud kinnituse, millest nähtub, et eelmainitud isikud, kui kõigi plaadil olevate teoste
autorid ja/või arranžeerijad, on selle mittetulundusühingu liikmed allakirjutamise kuupäeva seisuga, ja koopia
mittetulundusühingu põhikirjast, mis on samuti kinnitatud juhatuse liikme poolt.
1.4. Antud tingimuste punktis 1.1. sätestatust olenemata ei loeta plaati autoriplaadiks juhul, kui:
1.4.1. plaadil oleva kasvõi ühe teose osas on autor(id) sõlminud kirjastamislepingu mõne kolmanda isikuga;
1.4.2. plaadil olevate teoste autorid on mõne muu autorite ühingu kui EAÜ, TEOSTO, STIM`i, TONO, KODA või STEF`i liikmed.
2.

Autoriplaadi väljaandmise kord ja sellega kaasnevad kohustused

2.1. Plaadi tootjal tuleb enne autoriplaadi väljaandmist saata EAÜ NCB osakonnale salvestamistaotlus, milles sisalduvad täpsed
andmed plaadile minevate teoste ja nende autorite kohta, samuti täpsed andmed teoste esitajate koosseisu (ansambel ja/või
sooloartist) kohta.
2.2. Kui plaat võib salvestamistaotluses märgitud andmete põhjal liigituda autoriplaadiks, saadab EAÜ NCB osakond plaadi
tootjale täitmiseks autoriplaadi kinnituse vormi, mis tuleb EAÜ NCB osakonnale täidetult ja omakäeliselt või digitaalselt
allkirjastatult tagasi saata. EAÜ hakkab plaadi tootja poolt esitatud salvestamistaotlust menetlema alles pärast seda, kui
plaadi tootja on eelnimetatud autoriplaadi kinnituse vormi EAÜ NCB osakonnale tagasi saatnud.
2.3 .Salvestamistaotluse esitamine ei tähenda selles nimetatud teoste registreerimist. Kõik teosed peavad enne taotluse
saatmist olema autorite poolt EAÜ-s nõuetekohaselt registreeritud. Vastasel juhul taotlust menetlusse ei võeta.
2.4. Plaadi tootja kohustub plaadile või selle trükisele lisama märke, et tema on selle tootja (plaadi välja andnud füüsilis(t)e
isiku(te) või juriidilise isiku nimi koos tähisega P või ilma selleta). Plaat ega selle trükis ei tohi kanda mõne teise isiku
firmamärki, triipkoodi, logo ega katalooginumbrit, välja arvatud plaadi sponsori logo.
2.5. EAÜ-l on õigus võtta autoriplaadi väljaandmisega seotud salvestamistaotluse menetlemise eest eraldi tasu (edaspidi
menetlemistasu), mille suurus on:
2.5.1. 10 eurot (ilma käibemaksuta) kuni 5 (viie) looga singli eest, millest valmistatakse üle 100 koopia;
2.5.2. 30 eurot (ilma käibemaksuta) muus formaadis helikandja eest, millest valmistatakse üle 75 koopia.
2.6. Menetlemistasu ei pea maksma juhul, kui valmistatavate koopiate arv jääb kuni 5 (viie) looga singli puhul alla 100 koopia ja
muus formaadis oleva helikandja puhul alla 75 koopia. Kui nimetatud kogused hilisema lisatiraaži puhul ületatakse, on EAÜ-l
õigus nõuda plaadi tootjalt menetlemistasu maksmist.
2.7. Antud tingimuste punktis 2.5 sätestatud menetlemistasu maksmisel omandab plaadi tootja EAÜ-lt õiguse konkreetsest
autoriplaadist kuni 3000 koopia valmistamiseks. Seda kogust ületavate koopiate eest (ka hilisemate lisatiraažide puhul)
arvestab EAÜ litsentsitasu tavakorras.
2.8. Autoriplaadi väljaandmise eest EAÜ-le litsentsitasu maksma ei pea, v.a. juhul, kui:
2.8.1. plaadist valmistatakse üle 3000 koopia. Seda arvu ületavate koopiate eest esitab EAÜ tootjale lisaks menetlemistasu
arvele ka litsentsitasu arve 100% mahus;
2.8.2.tegemist on antud tingimuste punktis 1.1.1. nimetatud erandiga ehk juhtumiga, kus plaadil on kuni kaks teost, mille autorid
ja/või arranžeerijad ei kuulu plaadi tootjate hulka. Sellisel juhul arvestab EAÜ välja iga loo eest autoritasu vastavalt selle
pikkusele plaadi kogupikkusest ja taotluses esitatud andmetele tiraaži jaotuse ja hindade kohta ning esitab plaadi tootjale kaks
arvet: autoriplaadi menetlemistasu arve ja litsentsitasu arve nende kuni kahe teose kohta. Sellise plaadi puhul peab plaadi tootja
kordustiraaži tellimise puhul esitama EAÜ-le täiendava salvestamistaotluse ja tasuma täiendava litsentsitasu eelmainitud kuni 2
teose eest;
2.8.3. plaadi tootja ei ole järginud antud tingimiste punktis 2.4. sätestatud plaadi märgistamise nõuet. Selle nõude rikkumise
korral esitab EAÜ tootjale lisaks menetlemistasu arvele ka litsentsitasu arve 100% mahus;
2.8.4. plaadi tootja on esitanud EAÜ-le teadlikult valeandmeid antud tingimuste punktides 1.1.2. ja 1.3.2. sätestatud kinnitustes
bändi põhikoosseisu või mittetulundusühingu vormis tegutseva plaaditootja liikmete kohta. Sellisel juhul esitab EAÜ tootjale
lisaks menetlemistasu arvele ka litsentsitasu arve 100% mahus.

