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Muusika loob
meeleolu
Klientidele meeldivama õhkkonna tekitamiseks sobib hea
muusika. Meelepärasesse
keskkonda tulevad kliendid
alati tagasi, tuues sellega
kaupmehele rohkem tulu. Kuid
muusika ei sünni iseenesest.
Iga helisalvestis sisaldab
paljude inimeste tööpanust.
Seetõttu muusika
kasutamine maksab.

Salvestatud muusika avaliku
esituse puhul, kaasaarvatud
raadio ja TV esitamisel, tuleb
kindlasti sõlmida leping
õiguste saamiseks.

Helisalvestis ehk fonogramm
valmib autori, esitaja ja
fonogrammitootja töö
tulemusena. Autoriõiguse
seadus aitab tagada kultuuri
järjepidevust ja loob soodsad
tingimused loometööks ja selle
kasutamiseks. Autoriõiguse
seaduses on kirja pandud,
milliste muusika kasutamise
viiside puhul tasu maksta tuleb.

Teiste töö tulemuse
kasutamise eest on õiglane
maksta tasu
Autoriõiguste alusel saadavad tasud on eriti olulised
kodumaisele muusikale. Elavat muusikaesitust pakkudes
on muusikule tasu maksmine elementaarne, samas tuleb
maksta ka helisalvestuse avaliku esituse eest - seda siis
kas raadiost või plaadilt esitades. Nii üks kui teine viis
aitavad ka tulevikus nauditavat muusikat toota.

Muusikasalvestuste avaliku esitamise eest on
Autoriõiguse seaduse alusel autoritel, esitajatel ja
fonogrammitootjatel õigus saada tasu. Avalikuks
esitamiseks loetakse fonogrammi kuuldavaks
tegemist kohas, mis on üldsusele avatud. Kui esitate
avalikult muusikat oma äri- või teeninduspinnal,
siis on kohustus maksta selle eest nii autoritele,
esitajatele kui fonogrammitootjatele tasu. Tasu
maksmise kohustus on isikul, kes muusikat avalikult
esitab. Tasumäärad on tehtud võimalikult õiglased nii
muusika kasutajatele kui tasu saajatele. Autoriõiguste
alusel saadav tasu on palk loometöö eest.

Ühingutest

Selleks, et õiguste omajad ei peaks jälgima kõiki
fonogrammide kasutajaid ning muusika kasutajad
ei peaks loa saamiseks ühendust võtma tuhandete autorite,
esitajate ja fonogrammitootjatega, on loodud õiguste omajate
kollektiivse esindamise ühingud.
Eesti Autorite Ühing (EAÜ) kogub tasusid muusika ja sõnade
kirjutajatele, Eesti Esitajate Liit (EEL) kogub tasusid esitajatele ja
Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) kogub tasusid
fonogrammitootjatele.

Autoriõiguse seaduse §s 72 sätestatud esitajate ja fonogrammitootjate
õiguse teostamisel – saada kaubanduslikul eesmärgil avaldatud
fonogrammi kasutamise eest tasu - teostavad esitajad (EEL) ja
fonogrammitootjad (EFÜ) oma õigusi ühiselt. Lähtuvalt valdkonnast
maksab muusika kasutaja tasu ainult ühele organisatsioonile,
kes jaotab tasu võrdselt nii esitajatele kui fonogrammitootjatele.
Maksmisele kuuluvate tasu määradega saab tutvuda
EFÜ kodulehel www.efy.ee

Tee nii:
Kuna seadus sätestab tasu maksmise kohustuse, siis
EFÜ ja EEL aitavad seda kohustust täita. Kui kasutad
salvestatud muusikat (näiteks raadio, TV, CD, DVD, PC,
MP3 või interneti vahendusel) või muusikavideoid, siis
pöördu EFÜ või EEL poole. Muusika aus kasutamine
on lihtne, kui teed meiega lepingu.

Eesti Fonogrammitootjate Ühing
Poordi 1, 10156 Tallinn
Telefon 614 0182
e-post: efy@efy.ee
www.efy.ee

Eesti Esitajate Liit
Paldiski mnt. 96a, 13522 Tallinn
Telefon 650 5171
e-post: eel@eel.ee
www.eel.ee

