FONOGRAMMI JA MUUSIKAVIDEOGA SEONDUVA INFORMATSIOONI
EDASTAMISE JA TASU VÄLJA MAKSMISE KORD
Käesolev kord on kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu (EFÜ) juhatuse
25.08.2014.a. otsusega tulenevalt EFÜ põhikirja punktist 5.4.2. ning liikme- või
esinduslepingu punktidest 4.1. ja 5.2.1.
Tootjaõiguste teostamise tuvastamine
1. EFÜ Liige/EFÜ poolt lepingu alusel esindatav muu isik (edaspidi ühiselt
„Liige/Esindatav“ edastab EFÜ-le esimesel võimalusel peale tema EFÜ liikmeks
vastuvõtmist või temaga esinduslepingu sõlmimist, aga samuti Liikme/Esindatava
uue fonogrammi/muusikavideo valmimist, fonogrammi/muusikavideo õiguste
omandamist teiselt isikult või muul õiguslikul alusel fonogrammi/muusikavideo
õiguste teostama asumist andmed fonogrammide ja/või muusikavideote kohta,
mille tootjaõigusi Liige/Esindatav teostab. Edastatavate andmete maht ja sisu on
toodud käesolevale korrale lisatud näidisvormil. Andmed edastatakse vaid
näidisvormil elektrooniliselt meiliaadressil efy@efy.ee. Juhul, kui on tegemist
varem
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nimekirja
täiendamisega
uute
fonogrammide/muusikavideotega, ei pea Liige/Esindatav esitama uuesti andmeid
nende fonogrammide/muusikavideote kohta, millest ta on EFÜ-t varem teavitanud
ning mille osas andmete muutumist ei ole toimunud.
2. Fonogrammi/muusikavideo õiguste loovutamisel, õiguste kasutada andmisel teisele
isikule või konkreetse fonogrammi/muusikavideo kaitsest loobumisel teavitab oma
õigused loovutanud, kasutada andnud või õiguste teostamisest loobunud
Liige/Esindatav sellest EFÜ-t esimesel võimalusel, täites vastavate
fonogrammide/muusikavideote osas käesolevale korrale lisatud näidisvormi ning
näidates selles ära ka oma õiguste lõppemise kuupäeva. Andmed edastatakse
elektrooniliselt meiliaadressil efy@efy.ee.
3. Liige/Esindatav edastab EFÜ-le vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis esimesel võimalusel peale tema EFÜ Liikmeks vastu võtmist või temaga
esinduslepingu sõlmimist oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, meiliaadress)
ning pangakonto numbri, millele Liige/Esindatav soovib väljamaksete teostamist.
Vastavate andmete muutumisest on Liige/Esindatav kohustatud EFÜ-t
viivitamatult teavitama samas vormis.
4. EFÜ peab Liikmetelt/Esindatavatelt laekunud andmete alusel fonogrammide ja
muusikavideote tootjaõiguste nimekirja (edaspidi “Nimekiri”), millest lähtutakse
ka Liikme/Esindatava õiguste teostamisel ja tasude jagamisel. Edastatud andmete
õigsuse ja korrektsuse ning andmete muutmise eest vastutab Liige/Esindatav.
5. Juhul, kui EFÜ tuvastab Liikmete/Esindatavate poolt edastatud andmete vahel
vastuolusid või kui EFÜ-le laekub informatsioon Nimekirjas asuva informatsiooni
ebaõigsuse kohta, edastab EFÜ vastava informatsiooni igale sellega seotud
Liikmele/Esindatavale, kes kohustub viivitamatult tekkinud olukorra lahendama
(vajadusel teise Liikmega/Esindatavaga fonogrammi/muusikavideo õiguste
teostamises kokku leppima) ning teavitama selle tulemustest koheselt EFÜ-t
elektrooniliselt meiliaadressil efy@efy.ee. EFÜ ei tegele tootjaõiguste vaidlustes

vahendajana ega vahekohtunikuna. Juhul, kui EFÜ-t ei ole kolmekümne (30) päeva
jooksul alates EFÜ poolt informatsiooni edastamisest Liikme(te)le/Esindatava(te)le
teavitatud olukorra lahendusest (Liikmete/Esindatavate vahel peetava vaidluse
korral seda lahendava kokkuleppe sõlmimisest ja selle sisust), on EFÜ-l õigus
peatada vaidlusaluste fonogrammide/muusikavideote osas kogutud tasude
väljamaksmine kuni olukorra lõpliku lahendamiseni (sh kokkuleppe või vaidluses
tehtava lõpliku lahendi jõustumiseni). Väljamaksete peatamisel vastavad summad
deponeeritakse. Juhul, kui vaidluste puhul fonogrammide/muusikavideote õiguste
teostamise üle ei pöördu vaidlevad pooled kolme (3) aasta jooksul alates EFÜ
poolt Liikme(te)le/Esindatava(te)le informatsiooni edastamisest vaidluse
lahendamiseks kohtusse või ei sõlmi vastavate õiguste teostamise osas omavahel
kokkulepet, võib EFÜ peale kolme (3) aasta möödumist selliselt deponeeritud
summasid kasutada vastavalt EFÜ üldkoosoleku või juhatuse otsustele ning neid
vaidlusega seotud Liikmetele/Esindatavatele välja ei maksta.
Kogutud tasude jaotamine ja väljamaksmine
6. Selleks, et Liikme/Esindatava fonogramm/muusikavideo võetaks arvesse eelmisel
kalendriaastal kogutud tasude jagamisel, peab Liige/Esindatav olema esitanud
EFÜ-le kõik selleks vajalikud andmed (s.o. kõik andmete edastamise näidisvormil
*-ga tähistatud väljadel nõutud andmed) hiljemalt tasu jagamise aluseks olevale
aastale järgneva aasta 31.jaanuariks, v.a. juhul, kui seaduse või lepinguga on ette
nähtud teisiti. Näiteks, kui nõutav info fonogrammi/muusikavideo kohta
edastatakse
EFÜ-le
hiljemalt
31.
jaanuariks
2015.a.,
siis
need
fonogrammid/muusikavideod kaasatakse tasu jaotusesse, mis on kogutud 2014.
aastal. Liige/Esindatav ei pea nimetatud tähtajaks esitama uuesti andmeid nende
fonogrammide/muusikavideote kohta, millest ta on EFÜ-t varem teavitanud ning
mille osas andmete muutumist ei ole toimunud.
7. EFÜ poolt fonogrammide/muusikavideote kasutamise eest kogutud tasud
makstakse Liikmetele/Esindatavatele välja vastavalt EFÜ üldkoosoleku ja/või
juhatuse poolt kehtestatud tingimustele ning liikmelepingus või esinduslepingus
fikseeritud tingimustele, v.a. käesoleva korra punktis 5 märgitud juhtudel.
8. Liikmele/Esindatavale
väljamaksmisele
kuuluv
tasu
makstakse
Liikmele/Esindatavale välja pangaülekandega Liikme/Esindatava poolt näidatud
pangakontole. Kolmandale isikule makstakse Liikmele/Esindatavale kuuluv tasu
välja ainult Liikme/Esindatava eelneva kirjaliku korralduse (volituse) alusel.
Väljamaksete teostamisel peetakse nendest kinni seaduse alusel kinnipeetavad
maksud.
Korra jõustumine
9. Käesolev kord jõustub alates selle vastuvõtmisest.
Lisa: EFÜ liikme ja esindatava poolt edastatavate andmete näidisvorm

