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Sissejuhatus

Käesolev Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (edaspidi EAAL) läbipaistvusaruanne on
koostatud perioodi 01. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 kohta.

EAAL läbipaistvusaruande koostamisel on lähtutud autoriõiguse seaduse (edaspidi
AutÕS) § 79/16 sätetest ja justiitsministri 21.06.2016 määrusest nr 15 „Kollektiivse
esindamise organisatsiooni läbipaistvusaruandes esitatav teave“. Läbipaistvusaruanne
on koostatud olemasoleva teabe ja finantsandmete põhjal sellise detailsusega, mis
tagaks selle vastavuse parimal võimalikul viisil läbipaistvusaruande osas kehtestatud
tingimustele.

EAAL õiguslik ja juhtimisstruktuuri üldine kirjeldus

EAAL on mittetulundusühing, mille asutamise, tegevuse ja lõpetamise suhtes
kohaldatakse mittetulundusühingute seadust autoriõiguse seadusest tulenevate
erisustega. EAAL asutati 02.07.1999.

Eesti Audiovisuaalautorite Liit (EAAL) on audiovisuaalsete teoste autorite ja nende
pärijate varaliste õiguste kollektiivse esindamise organisatsioon.

EAALi eesmärkideks on audiovisuaalsete teoste autorite (edaspidi autorid) autoriõiguste
ühine teostamine ja kaitse ning autoritasude kogumine ja väljamaksmine kooskõlas
autoriõiguse seaduse ja EAAL põhikirjaga; autorite kaabellevivõrgu vahendusel
taas-ülekandmise õiguse teostamine; oma liikmete muude autoriõiguse seadusest
tulenevate õiguste teostamine ning kaitse.

EAALi suurim koostööpartner on Eesti Autorite Ühing (edaspidi EAÜ), kes 2003. aastal
sõlmitud koostöölepingu alusel esindab EAAL-i järgmistes toimingutes - peab arvestust
audiovisuaalteoste kasutamise üle, sõlmib lepinguid teoste kasutajatega (näiteks
telekanalid ja voogedastusplatvormid), esitab kasutajatele neilt laekunud
programmiaruandluse alusel arveid ning maksab vlja kogutud autoritasud EAAL-i
liikmetele vastavalt EAAL-i üldkogul otsustatud jaotamispõhimõtetele. Selle tegevuse
eest saab EAÜ lepingujärgset vahendustasu. Lisaks on EAÜ ülesanne hallata EAAL-i
liikmetest autorite ja nende teoste andmebaasi. EAÜ esindab EAAL-i ka juriidilistes
vaidlustes ja läbirääkimistes (näiteks erakopeerimise tasu kohtuvaidlus aastate
2014-2018 kohta).

EAAL-i liikmeteks on füüsilised isikud, kes on juhatuse otsusega liidu liikmeks vastu
võetud. Audiovisuaalse teose autorid ja nende õigusjärglased võivad oma õigusi



teostada ka liiduga sõlmitud lepingu (kliendilepingu) alusel, olemata liidu liikmeks.
Liikmete hulk 2022 maikuu seisuga on 430. EAAL on volitanud EAÜ-d sõlmima
koostöölepinguid ka teiste riikide audiovisuaalautoreid esindavate organisatsioonidega.
Ülevaate välisühingutest, kellega on sõlmitud lepingud, leiab siit:
https://www.eau.org/see-on-eau/esindatud-valisuhingud/audiovisuaalautorite-uhingud/

EAAL kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkogu, mis toimub korralisena üks kord
kalendriaastas. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides EAAL juhtimise küsimustes,
mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse. Üldkoosoleku kutsub
kokku juhatus seaduses ja põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Erakorraline
üldkoosolek toimub vastavalt vajadusele siis, kui EAAL huvid seda nõuavad.
Läbipaistvusaruande perioodil toimus kaks üldkoosolekut, 29.06.2021 ja 14.12.2021.

EAALi täidesaatev juhtorgan on liidu juhatus, mille liikmed valib üldkogu. Juhatus viib
ellu üldkogu otsuseid, esindab ja juhib liitu ning korraldab liidu tegevust. Juhatus valib
oma liikmete seast esimehe, kes juhib ja korraldab juhatuse tööd. Läbipaistvusaruande
perioodil oli ametis kaks juhatuse koosseisu. Kuni 29.06.2021 olid EAAL-i juhatuse
liikmeteks: Eero Johannes, Erika Laansalu, Marianna Kaat, Vilja Nyholm-Palm, Arvo
Vallikivi, Hannes Lintrop ja Vahur Laiapea. 29.06.2021 valiti EAAL-ile uus juhatus
koosseisus: Liina Trishkina-Vanhatalo, Mait Mäekivi, Eeva Mägi, Ülo Pikkov, Marianna
Kaat, Hele-Riin Pihel ja Kaupo Kruusiauk.

Järelevalvet EAAL-i tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, mille liikmed valitakse
kolmeks aastaks EAAL-i üldkoosoleku poolt. Kuni 2021.aasta 29.juuni üldkoosolekuni
kuulus revisjonikomisjoni Kerdi Kuusik-Oengo, nimetatud üldkogul valiti kolmeks
aastaks uus revisjonikomisjon koosseisus Martti Helde, Marta Pulk, Kerdi
Kuusik-Oengo.

Riiklikku järelvalvet nõuete osas, mida EAAL peab oma tegevuses järgima autoriõiguse
seaduse alusel, teostab Eesti Patendiamet.

Üksuseid, mida EAAL omab või kontrollib otseselt või kaudselt, täielikult või osaliselt,
aruande perioodil ei olnud.

Teave litsentsilepingute sõlmimisest keeldumise kohta

Läbipaistvusaruande perioodil ei ole EAÜ EAAL-i esindajana keeldunud sõlmimast
ühtegi litsentsilepingut. Kõik kasutajad, kes on pöördunud EAÜ poole sooviga saada
luba või sõlmida leping EAÜ poolt esindatud õiguste omajate audiovisuaalteoste
kasutamiseks valdkonnas, mida EAÜ EAAL-i esindajana teostab ning kes on

https://www.eau.org/see-on-eau/esindatud-valisuhingud/audiovisuaalautorite-uhingud/


aktsepteerinud EAÜ poolt vastavas kasutusvaldkonnas või -viisi puhul rakendatavaid
tasu määrasid, on EAÜ-lt vastava loa saanud.

Finantsteave

AV- teoste kasutajatele esitatud arved.

2021 aasta eest on EAÜ poolt av-teoste kasutajatele esitatud arveid kokku 832 602,38
euro eest. 31. detsembri 2021.a. seisuga oli esitatud arvetest laekumata 7 246,36
eurot, tänaseks on see laekunud.



Laekunud tulu

Tulud kokku

Sh laekumised välismaalt



Tasude jaotamine ja väljamaksmine

Vastavalt EAAL tasude jaotamise reeglitele toimub tasu maksmine peale
audiovisuaalteose õiguste omaja ja EAÜ (EAAL-i esindajana) vahel liikme- või
kliendilepingu sõlmimist. Üldjuhul makstakse tasusid välja 1 kord aastas.

Väljamaksed 2020. aasta honorarist

Kokku maksti 2021.aastal autoritasusid 356-le Eesti autorile. Keskmiseks tasuks
kujunes 645,13€ (bruto). Välisühingute vahel jaotus väljamakstud summa  järgnevalt:



Erakopeerimise kohtuhüvitis 2015-2018 eest.

EAAL üldkoosolekul 14.12.2021 kinnitati jaotuskava EAAL-i osa kohta Tallinna
Ringkonnakohtu 30.06.2020 otsusega haldusasjas nr 3-18-1490 välja mõistetud
hüvitisest ja viivistest, summas 758 934 eurot ja 89 senti. Tallinna Ringkonnakohus
mõistis hüvitise välja aastate 2014 – 2018 eest (5 aastat). Vastavalt üldkogu otsusele
eraldati kohtuhüvitisest 10% EAAL vahendustasuks ja 10% EAÜ Ühisfondi. Peale
nimetatud eraldiste tegemist moodustus Jaotusfond, mille summa 607 148 eurot ja 89
senti kanti üle EAÜ-le eesmärgiga maksta see Eesti autoritele välja 2022. aasta
esimeses pooles. Erakopeerimise kohtuhüvitise 2015-2018 jaotamise ja väljamaksmise
eest EAÜ täiendavat vahendustasu ei võtnud.

Jaotamata tasud

EAAL tasude jaotamise reeglite kohaselt kohustub EAAL kogutud tasud, millele õigust
omavad audiovisuaalautorid kas pole EAAL-iga liikme- või kliendilepingut sõlminud või
ei suudeta neid EAÜ ja EAAL-i püüdlustest hoolimata tuvastada, reserveerima kolmeks
aastaks. Kui kolme aasta möödumisel alates reserveerimisest ei ole endiselt neid
audiovisuaalautoreid tuvastatud või pole tuvastatud autor EAAL-iga sõlminud liikme- või
kliendilepingut ja vastavaid õiguseid EAAL-is registreerinud, siis suunatakse need tasud
EAAL Ühisfondi.

Aruandeperioodi lõpul oli EAALi kontol jaotamata tulusid 366 475,43 € väärtuses.

Kaabellevi 2019-2020 summa all peetakse silmas kogunenud kaabellevi tasu
välisriikidele, millega puuduvad koostöölepingud (Venemaa). Kui lepingu sõlmimiseni ei
jõuta, jaotatakse saldos olev raha EAALi liikmete vahel vastavalt kaabellevi



jaotusvõtmele. Lahkunud autorite honorarid hoitakse saldos kuni pärijate avalduse
esitamiseni. 2021 aastal välismaalt laekunud honorarid lisanduvad 2022. aasta
väljamaksetesse ning suunatakse konkreetselt nendele autoritele, kelle teoseid on
välisriikidest kasutatud.

Vahendustasu kogumine ja kasutamine

EAÜ kogub AV projekti halduskulude katteks vahendustasu, mille maksimaalne määr
kehtestatakse EAAL üldkogu otsusega. EAAL juhatusel on õigus EAÜ-ga läbi rääkida
nimetatud maksimaalsest määrast väiksemat vahendustasu määra. EAÜ vahendustasu
moodustub teenusepakkujate ja teenuseliikide vahendustasude netosummade liitmisel.
2021.aastal olid vahendustasu määrad teenuseliigiti järgmised: tele ja VOD 25%,
kaabellevi 12,5%, välislaekumised 2,5%. Aruandeperioodil kujunes vahendustasu
kogusummaks 173689,92 €. EAÜ vahendustasust eraldatakse omakorda 1/5 EAAL
vahendustasuks.

EAÜ vahendustasu kasutamine ( esitatud vastavalt EAÜ raamatupidaja AV
projekti kuluaruandele )

Tööjõukulud 52 502,66



Sh projektijuht 42 748,93

Muud maksud 46,46

Tarkvara arendus ja hooldus 2 776,20

Küte ja elekter 592,73

Valve 140,21

Telefon, side 81,79

Õigusabi 13,76

Post 174,21

Pangakulu 123,87

Esinduskulu 754,97

Kantseleikulu ja audit 840,21

Kindlustus 83,39

Majandus- ja muud kulud 858,33

CISACi jm liikmemaksud 353,35

Koolitus 15,80

Kulud kokku € 59 357,94

EAAL vahendustasu kasutamine

Üür ja rent 618

Mitmesugused bürookulud 279

Muud 5 445

Palgakulu 23 598

Sotsiaalmaksud 7 804



Kulud kokku € 37 744

Teave teiste organisatsioonidega seotud suhete kohta

Käesolevas läbipaistvusaruandes toodud teave teiste organisatsioonidega seotud
suhete kohta hõlmab endas EAÜ ( EAAL-i esindajana )  ja välismaiste KEO-de vahel
sõlmitud lepingute alusel saadud andmeid.  Nimekiri organisatsioonidest, kellega EAÜ-l
on EAAL esindajana on kahepoolsed lepingud on leitav siit:
https://www.eau.org/see-on-eau/esindatud-valisuhingud/audiovisuaalautorite-uhingud/

2021.aastal maksti välisühingutele kokku 325 239,58 eurot. Välisühingutest saadi 16
179,17 eurot. Täpsem ülevaade väljamaksetest ja laekumistest välisorganisatsioonide
kaupa leiab käesoleva aruande finantsosast ja EAÜ tegevusaruandest ( lisa 1 )

Eriaruanne

Vastavalt AutÕS § 79¹⁶ lõike 3 punktile 4 peab eriaruanne sisaldama sotsiaal-, kultuuri-
ja haridusteenuste osutamise eesmärgil majandusaasta jooksul õigustest saadavast
tasust ning selle investeerimisest tekkinud tulust maha arvatud summad eesmärgiliikide
kaupa ning iga eesmärgiliigi puhul teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide
kaupa, sealhulgas sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenuste rahastamiseks mahaarvatud
haldustasude summad ja eraldi sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenusteks kasutatud eraldi
summad.

EAAL-i Ühisfond on sotsiaalsetel, kultuurilistel või muudel EAAL liikmete ühishuvisid
puudutavatel eesmärkidel kasutatav fond, mille eraldise määr kehtestatakse
üldkoosoleku otsusega. Ühisfondi kasutamise kohta annab suuniseid üldkogu ja teeb
otsuse EAAL juhatus. 2014.aasta üldkogul kinnitati eraldise määraks Ühisfondi 10%
erakopeerimise tasust. Perioodil, mil erakopeerimise tasusid ei laekunud või need olid
märkimisväärselt väikesed, eraldati Ühisfondi makseid EAÜ vahendustasust.

Aruandeperioodi alguses (seisuga 01.01.2021) oli Ühisfondi algsaldo 11 543,70 eurot .
2021.aastal suunati EAAL üldkogu (14.12.2021) otsusega Ühisfondi 10% EAAL osast
2014-2018 aasta erakopeerimise kohtuhüvitisest summas 75 893 eurot. Ühisfondis oli
seisuga 31.12.2021 87 436,70 eurot. Aruandeperioodil maksti Ühisfondist eelmise
juhatuse otsuse alusel toetus vaid ühele autorile (Arko Okk, kogusummas 600.- neto).
Muid projekte 2021.aastal ei toetatud, kuna puudus selgelt kommunikeeritud ja
avalikustatud Ühisfondi kasutamise eeskiri.

https://www.eau.org/see-on-eau/esindatud-valisuhingud/audiovisuaalautorite-uhingud/

