Kavandatava autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõuga ning
kehtiva autoriõiguse seadusega (AutÕS) kaasneva halduskoormuse kaardistamiseks vajalikud
küsimused
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1. Küsimused Autorihüvitusfondile (AHF)
1

1.1 Küsimuste eesmärk on hinnata autorite ajakulu , mis kaasneb AHFile avalduste
esitamisega, et saada hüvitist teose laenutamise eest rahvaraamatukogudest (AutÕS § 13³ lg 9
alusel) ja teoste fotokopeerimise eest (AutÕS § 27¹) alusel ning AHFi ajakulu seoses mõlemat
liiki avalduste menetlemisega.
• Kui paljud autorid esitavad laenutushüvitise avalduse aastas AHFile (avalduste arv)?
• Kui paljud autorid esitavad teoste fotokopeerimise hüvitise avalduse aastas (avalduste arv)?
• Kui kaua võtab keskmiselt aega ühe hüvitise avalduse täitmine (autorite eeldatav ajakulu)?
Palun esitada siinjuures kümne autori nimed ja kontaktandmed, kes on avalduse möödunud
aastal esitanud, et oleks võimalik täpsustavate küsimuste korral nende poole pöörduda;
• Kui kaua võtab AHFil aega ühe avalduse menetlemine kuni menetluse lõpuni (hüvitise
väljamaksmiseni)? NB! Kui laenutus- ja paljundushüvitise menetlemise ajakulu on erinev, siis
tuua välja mõlemad.
• Milline on avalduse menetlemisega tegeleva AHFi töötaja brutokuupalk?

•
•
•

Kas audiovisuaalsete teoste õiguste omajate hüvitise avalduste vastuvõtmiseks on kavas
sisuliselt muuta seni Autorihüvitusfondi poolt kasutatavat hüvitise avalduse vormi?
Kui palju aega kulub laenutuste andmebaasihalduritel laenutuste statistika kogumiseks ja
väljastamiseks aastas?
Milline on laenutuste statistika kogumise ja väljastamisega tegelevate andmebaasihaldurite
keskmine brutokuupalk?

1.2 Võimaliku lisanduva koormuse hindamiseks vajalikud küsimused (eelnõu § 59 kohaselt
peavad raamatukogud hakkama esitama statistikat ka audiovisuaalsete teoste laenutamiste
kohta).
• Kas raamatukogude laenutuste andmebaasihaldurite jaoks suureneb ajakulu seoses statistika
väljastamisega või on laenutuste statistika väljastamine automaatne ja koormus ei sõltu
sellest, kui suure hulga või millist liiki teoste laenutamise kohta statistikat väljastatakse?

•
2.

Kui jah, siis mis on eeldatav statistika väljastamisega kaasnev ajakulu pärast eelnõu
vastuvõtmist ja seadusena rakendamist?

Küsimused Rahvusraamatukogule

2.1 Küsimuste eesmärk on tuvastada, mis on Rahvusraamatukogu aja- ja ressursikulu seoses
fotokopeerimise hüvitise (AutÕS § 27¹) väljamaksmiseks vajaliku info edastamisega AHFile
(eelneva kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN- ja ISSN-numbriga teoste nimetuste arv).
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Siin ja edaspidi: kui küsimustes pole eraldi küsitud infokohustuse täita palga kohta, siis võetakse
halduskoormuse arvutamisel aluseks Eesti keskmine palk 2013.a.

•

Milline on fotokopeerimise hüvitise väljamaksmiseks vajaliku informatsiooni esitamisega
kaasnev ajakulu?

•

Milline on informatsiooni esitamisega tegeleva ametniku brutopalk?

2.2 Eraldi küsimus teoste laenutamise eest väljamakstava hüvitise (AutÕS § 13³ lg 9 alusel)
saamiseks esitatavate avalduste ning nende menetlemisega kaasneva koormuse kasvu
prognoosimiseks:
• Kui palju on raamatukogudes Rahvusraamatukogu andmetel audiovisuaalseid teoseid ja kui
palju muid teoseid?

3. Küsimused MTÜle Eesti Audiovisuaalautorite Liit (EAAL), MTÜle Eesti Fonogrammitootjate Ühing
(EFÜ), MTÜ Agicoa Eestile ja Eesti Esitajate Liidule (EEL).
Küsimuste eesmärk on hinnata audiovisuaalsete teoste/fonogrammide õiguste omajate
ajakulu, mis kaasneb tulevase võimalusega esitada avaldusi, et saada hüvitist teose
laenutamise eest rahvaraamatukogudes (AutÕS § 13³ lg 9 alusel) ning EAALi/EFÜ/MTÜ
Agicoa/EELi aja- ja ressursikulu seoses avalduste menetlemisega.
• Kui palju kulub õiguste omajal hinnanguliselt aega hüvitise taotlusvormi täitmisele? 2 Palun
esitada siinjuures kümne õiguste omaja nimed ja kontaktandmed, kes on taotluse möödunud
aastal esitanud, et oleks võimalik täpsustavate küsimuste korral nende poole pöörduda;
• Millised on EAALi/EFÜ/MTÜ Agicoa/EELi vajalikud tegevused ja ajakulu seoses autorite
tasude väljamaksmisega (sh avalduste vastuvõtmine)?
• Milline on avalduse menetlemisega tegeleva EAALi/EFÜ/MTÜ Agicoa/EELi töötaja
brutokuupalk?

•
•

Milline on seniste väljamaksete arv?
Kui suur on eeldatav audiovisuaalsete teoste autorite arv, kes uue seaduse kohaselt saavad
õiguse hüvitise taotluse esitamiseks ja hakkavad seda õigust ka kasutama?

4. Küsimused Eesti Autorite Ühingule
4.1 Küsimuste eesmärk on hinnata ajakulu, mis kaasneb elukutselistel kunstiturul tegutsejatel
seoses teavitamiskohustuse (AutÕS § 15 alusel) täitmisega, mille raames nad informeerivad
autorit või teda esindavat kollektiivse esindamise organisatsiooni autori teosega toimunud
müügitehingust.
• Kui palju esitatakse EAÜle aastas teavitusi algupärase kunstiteose edasimüümisest?
◦ Kuidas neid teavitusi esitatakse (posti teel, e-kirjaga jne)?
◦ Kui paljud nendest teavitustest on olnud seotud algupärase kunstiteose müügiga
enampakkumisel?
• Kui palju on Eestis galeriisid, mis tegelevad kunstiteoste müügiga?
• Milline on galeriile ühe teavituse koostamise ja esitamise eeldatav ajakulu? Palun esitada
siinjuures galeriide nimed ja kontaktandmed, kes on teavituse möödunud aastal esitanud, et
oleks võimalik täpsustavate küsimuste korral nende poole pöörduda;
4.2 Küsimuste eesmärk on hinnata aja- ja ressursikulu, mis on seni kaasnenud
salvestusseadmete tootjate ja importijate kohustusega igakuiselt teavitada Eesti Autorite
Ühingut salvestusseadmete ja -kandjate kogusest ja ostuhinnast (AutÕS § 27).
• Kui palju on ettevõtted seni EAÜle esitanud informatsiooni salvestusseadmete ja -kandjate
kohta (keskmiselt kuus/kokku aastas)?
• Milline on salvestusseadmete ja -kandjate kohta informatsiooni esitamise eeldatav ajakulu
tootjate ja importijate jaoks? Palun esitada siinjuures kümne tootja/importija nimed ja
kontaktandmed, kes on teavitusi möödunud aastal esitanud, et oleks võimalik täpsustavate
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Kui AHF-ile suunatud küsimustest peaks selguma, et taotlusvormi muudetakse, siis tuleks see küsimus
esitada nii praeguse kui uuendatud taotlusvormi kohta.

küsimuste korral nende poole pöörduda;

•

Milline on EAÜ aruannete kohaselt hüvitise jaotamisega kaasnev halduskulu (sh ka tootjatele
ja importijatele arvete esitamise kulu)?

5. Küsimused kõigile kollektiivsetele esindusorganisatsioonidele (AHF; EFÜ; EAAL, EEL)
Küsimuste eesmärk on hinnata kollektiivsetele esindusorganisatsioonidele informatsiooni
esitamise kohustust (AutÕS § 76 lg 5) omavate isikute (kehtiva seaduse järgi avalik-õiguslikud
ja eraõiguslikud isikud; eelnõu kohaselt ka füüsilised isikud) aja- ja ressursikulu seoses selle
kohustuse täitmisega. Silmas on peetud tasude arvestamise ning väljamaksmisega seotud
teabe esitamist.
• Millised isikud esitavad Teie organisatsioonile informatsiooni seoses tasude arvestamise ja
väljamaksmisega (palun tuua välja peamised info edastamise kohustust omavate isikute
grupid)?
• Kui tihti esitavad nimetatud isikud tasude arvestamise ja väljamaksmisega seotud
informatsiooni (esitamiskordade arv aastas iga info edastamiskohustust omava isikute grupi
kohta)?
• Milline on ühekordne informatsiooni esitamisega kaasnev eeldatav ajakulu info esitaja jaoks
(kui eeldatav ajakulu erineb isikute gruppide lõikes, siis palun vastus eristada erinevate
gruppide lõikes)?
6. Küsimused ettevõtjatele, kes kasutavad tehnilisi kaitsemeetmeid oma teoseid kandvatel
toodetel (vähemalt 5 ettevõtet)
Küsimuste eesmärk on tuvastada, kas ja kui suures ulatuses mõjutab tehnilise kaitsemeetme
(AutÕS § 80³) sisu täpsustamise kohustus, tehnilisi kaitsemeetmeid kasutavate ettevõtjate
koormust. Eelnõuga sätestatakse autoriõiguste omajatele, kes kasutavad oma teostel tehnilisi
kaitsemeetmeid, kohustus märkida toodetel tehniliste kaitsemeetmetega lubatud, piiratud ja
keelatud kasutamise võimalused.
• Kas te olete kasutanud tehnilisi kaitsemeetmeid oma toodetel või kavatsete seda teha?
◦ Kui jah, siis kas kohustus täpsustada tehnilise kaitsemeetme sisu (toote lubatud, piiratud
ja keelatud kasutamise võimaluste kirjeldus) suurendab teie koormust toote tootmisel?
▪ Kui jah, siis milles see väljendub ning mis on selle väärtus rahas?

