
 

FONOGRAMMIDE TELESAADETE HELINDAMISEKS KASUTAMISE 

TINGIMUSED JA KORD 

 

Kokkuleppel esindatavate fonogrammitootjatega teostab EFÜ nende reprodutseerimisõigust 

seoses telesaadete helindamisega, mida edastatakse televisooniteenuse osutajate poolt ja 

tehakse üldsusele kättesaadavaks televisooniteenuse osutajate veebilehel ilma allalaadimise 

võimaluseta. Selleks annab EFÜ televisiooniteenuste osutajatele ja/või telesaadete tootjatele 

välja vastavaid lihtlitsentse. Televisiooniteenuse osutajad ja/või telesaadete tootjad on 

omakorda kohustatud tasuma vastavate õiguste kasutamise eest. 

 

Fonogrammide ja nendes sisalduvate esituste kasutamiseks antav litsents hõlmab muuhulgas 

õigust reprodutseerida fonogrammi ja selles sisalduvat esitust telesaate helindamiseks, aga ka 

telesaate reklaamklipi helindamiseks juhul, kui selles reklaamklipis kasutatakse fonogrammi 

ja/või esitust, mida kasutatakse ka reklaamitavas saates. Saate reklaamiklipis peab olema ära 

näidatud saate edastamise algusaeg. 

 

Kui fonogrammitootja on omandanud fonogrammil oleva esitusega seotud õigused, teostab 

esitaja vastavaid õigusi (sh tasu saamise õigust) fonogramitootja. EFÜ poolt litsentsi alusel 

kasutajale antavad õigused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil.  

 

Televisiooniteenuse osutajad ja/või telesaadete tootjad peavad teavitama EFÜ-t ja EEL-i ette 

konkreetse fonogrammi ja selles sisalduva esituse kasutamise soovist või vajadusest 

(reprodutseerimisest seoses saate helindamisega) juhul, kui fonogrammi ja selles sisalduvat 

esitust kavatsetakse kasutada materjalis, mille sisu või eesmärk võivad olla ilmselgelt vastuolus 

moraalinormide, usuliste vaadete, heade kommete või tavadega, aga samuti fonogrammi ja 

selles sisalduva esituse kasutamisel poliitilist reklaami sisaldavas materjalis, tuues välja 

fonogrammi ja selles sisalduva esituse reprodutseerimise eesmärgi ja viisi ning vastava 

materjali (saate, klipi vms) sisu, millega seoses fonogrammi ja selles sisalduvat esitust 

soovitakse kasutada. Fonogrammitootjal ja/või esitajal on õigus vastava materjali sisust ja/või 

kasutuse otstarbest tulenevalt keelata konkreetse fonogrammi ja selles sisalduva esituse 

kasutamine. Vastava nõude rikkumise eest kohustub kasutaja maksma leppetrahvi ning 

hüvitama kahjud, mida leppetrahv ei kata.  

 

Litsents kehtib nende fonogrammide ja/või esituste suhtes, mille osas EFÜ ja EEL teostavad 

vastavaid õigusi ja mis on kajastatud fonogrammide aruandes ning kontrolli tulemusel arvesse 

võetud litsentsitasu suuruse arvutamisel. EFÜ ja EEL-i poolt esindamata fonogrammide ja 

esituste osas peab litsentsisaaja omandama vajalikud load otse vastavatelt õiguste omajatelt 

ning maksma neile litsentsitasu vastavalt nende omavahelisele kokkuleppele.  

 

Televisiooniteenuse osutajad ja/või telesaadete tootjad kohustuvad esitama EFÜ-le ja EEL-ile 

igakuiselt kasutatud fonogrammide kohta aruande. Fonogrammide kasutajad kannavad 

vastutust nende poolt esitatud andmete õigsuse, nagu ka EFÜ-le ja EEL-ile aruannete esitamata 

jätmise eest. Kasutaja suhtes võidakse näiteks rakendada leppetrahvi litsentsitasu määras 

kõikide fonogrammide aruandes puudulikult esitatud ja/või fonogrammide aruandest välja 

jäetud fonogrammide ja nendes sisalduvate esituste osas. 

 

Litsentsitasu suuruseks perioodil 01.01.2021 - 31.12.2021 on 0,75 eurot fonogrammi ja 

selles sisalduva esituse saates kasutamise iga sekundi eest. Minimaalseks ühe fonogrammi ja 

selles sisalduva esituse kasutamise kestuseks ühes saates loetakse 15 sekundit. Fonogrammide 

aruande alusel esitatavate arvete miinimumtasuks on 60 eurot/kuus. 



 

 

Fonogrammide ja nendes sisalduvate esituste kasutamise litsentsitasu ei sisalda käibemaksu, 

mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatule. Litsentsitasud 

sisaldavad ühingu vahendustasu. Nii käibemaksu kui vahendustasu suurus tuuakse välja 

kasutajale esitatavas arves. 

 

Litsentsitasu arve tähtaegselt tasumata jätmise korral kaotab litsents automaatselt kehtivuse 

kõigi nende fonogrammide ja nendes sisalduvate esituste osas, mis olid märgitud vastava 

litsentsitasu arve esitamise aluseks olevasse fonogrammide aruandesse. Litsents võib kaotada 

automaatselt kehtivuse ka muudel litsentsilepingus märgitud juhtudel. 


