
Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) tegutsemise põhimõtted

Kinnitatud 12.06.2017 üldkoosolekul

Liikmelisuse põhimõtted

1. EAAL esindab järgmisi audiovisuaalse teose autoreid: režissöör, stsenarist, operaator,
kunstnik.

2. EAAL liikmeks võib astuda punktis 1 nimetatud autor, kui tema loodud audiovisuaalne teos
kuulub tunnustatud teoste hulka. Teos on tunnustatud, kui seda on avalikult esitatud kinos
või edastatud televisioonis või kaabellevivõrgus.

3. Punktis 2 nimetamata audiovisuaalse teose autoril on õigus sõlmida EAAL-ga kliendileping.
4. EAAL liikmelisus lõpeb autori surma korral. Autori pärijal on õigus sõlmida EAAL-ga

kliendileping.

Õiguste omajatele saadaolevate summade jaotamine, haldustasude määramine, mahaarvamised

5. Õiguste omajatele saadaolevate summade jaotamise üldpõhimõtted, samuti õigustest
saadava tasu ja selle investeerimisest saadud tulust tehtavate mahaarvamiste
üldpõhimõtted ning haldustasu maksimaalne määr kehtestatakse üldkoosoleku otsusega.
Juhatusel on õigus rakendada üldkoosolekul kinnitatust väiksemat haldustasude määra.

Õigustest saadava tasu investeerimine

6. EAAL hoiab õigustest saadavat tasu Euroopa Liidus asuva krediidiasutuse pangakontol.
7. EAAL on õigus investeerida eelnimetatud tasu Euroopa Liidus asuva krediidiasutuse

tähtajalisele hoiusele ning üleöödeposiiti, samuti muul viisil, kus investeeritava summa
säilimine on tagatud.

8. Õigustest saadava tasu investeerimine punktis 7 nimetamata viisil otsustab üldkoosolek
juhatuse ettepanekul.

Mittejaotatud summade kasutamine

9. Mittejaotatud summad (s.h tasu, mille õigustatud isikut ei ole õnnestunud välja selgitada
ning tasud, mis on õigustatud isikutele jaotatud, kuid EAAL-ist mitteolenevatel põhjustel ei
ole neid õnnestunud välja maksta 3 aasta jooksul) jaotatakse proportsionaalselt EAAL
liikmete ja klientide vahel arvestades mittejaotatud tasu laekumise perioodil makstud
autoritasu. Kui mittejaotatud summa jaotamine eeltoodud viisil on majanduslikult
ebaotstarbekas, on EAAL juhatusel õigus otsustada, et mittejaotatud summa jaotatakse EAAL
liikmete ja klientide vahel võrdsetes osades.

Pretensioonid ja järelepärimised

10. Pretensioonide ja järelepärimistelele vastamist korraldab EAAL juhatus. Küsimuste ja
pretensioonide korral on soovitav info saamiseks esmalt pöörduda Eesti Autorite Ühingu
(EAÜ) audiovisuaalautorite õigustega tegeleva projektijuhi poole.

Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete aruanne

Käesolev Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete aruanne on
koostatud ja esitatakse EAAL 12.06.2017 üldkoosolekule autoriõiguse seaduse § 796 alusel.



EAAL juhatuse liikmed on: Eero Johannes (juhatuse esimees), Erika Laansalu (juhatuse aseesimees),
Marianna Kaat, Vilja Nyholm-Palm, Arvo Vallikivi, Hannes Lintrop, Vahur Laiapea. Revisjonikomisjoni
liige on Jüri Tallinn.

Eero Johannes ja Erika Laansalu ei ole EAAL liikmed, teised juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed
kuuluvad EAAL liikmete hulka.

Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmetele on 2016. aastal välja makstud juhatuse- või
revisjonikomisjoni liikme tasu järgmiselt: Eero Johannes 2600 eurot, Erika Laansalu 1700 eurot, Jüri
Tallinn 450 eurot, Marianna Kaat 400 eurot, Vilja Nyholm-Palm 400 eurot, Arvo Vallikivi 400 eurot,
Hannes Lintrop 400 eurot, Vahur Laiapea 400 eurot.

Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed on 2016. aastal saanud autoritasu järgmiselt:

Eero Johannes (juhatuse esimees) 0 eurot, Erika Laansalu (juhatuse aseesimees) 0 eurot, Marianna
Kaat 391,86 eurot, Vilja Nyholm-Palm 690,38 eurot, Arvo Vallikivi 534,42 eurot, Hannes Lintrop 0
eurot, Vahur Laiapea 1021,09 eurot, Jüri Tallinn 0 eurot. Autoritasu audiovisuaalsete teoste
kasutamise eest kogub ja maksab välja Eesti Autorite Ühing, kes tegutseb EAAL-ga sõlmitud
koostöölepingu alusel.

Juriidiliste isikute nimekiri, kus juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed on juhatuse liikmed ja/või kus
neil on 10% ületav osalus:

Eero Johannes

Erika Laansalu

Marianna Kaat,

Vilja Nyholm-Palm,

Arvo Vallikivi,

Hannes Lintrop,

Vahur Laiapea

Jüri Tallinn.

Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) läbipaistvusaruanne

Käesolev Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) läbipaistvusaruanne on koostatud ja esitatakse EAAL
12.06.2017 üldkoosolekule autoriõiguse seaduse §7916 alusel.

Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) juhtimisorganid on juhatus ja üldkoosolek, kes tegutsevad
vastavalt mittetulundusühingute seaduses, autoriõiguse seaduses ja EAAL põhikirjas toodud
põhimõtetele. EAAL tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosoleku poolt valitud revisjonikomisjon.

EAAL on sõlminud koostöölepingu Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ), kes teostab EAAL liikmete
autoriõigusi, sõlmib teoste kasutajatega lepinguid, sõlmib lepinguid teiste riikide
audiovisuaalautoreid esindavate organisatsioonidega, arvestab autoritasu ja maksab selle autoritele
välja.



EAÜ aruanne audiovisuaalautorite õiguste teostamise kohta 2016. aastal on käesoleva
läbipaistvusaruande lisa. Lisas on kajastatud õiguste teostamisest saadavad tasud ning vastavad
haldustasud. Vastavalt EAAL üldkoosoleku otsusele ei tohi haldustasud ületada 25%.

2016. aastal ei keeldunud EAAL ühegi litsentsilepingu sõlmimisest.

Sotsiaal-, kultuuri- ja haridusalast tasu või toetust EAAL poolt 2016. aastal ei makstud, vastavaid
mahaarvamisi 2016. aastal EAAL poolt ei tehtud.


