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Uus on hästi unustatud vana ehk 
algatus aastast 2006 ... 



Põhimõtted 

Eesti Vabariigi Põhiseaduse paragrahv 39:  

   ‘’Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. 

Riik kaitseb autori õigusi’’ 

 

 ITL-i liikmeskonda kuuluvate sideteenuste ja  

 meediateenuste osutajad  toetavad põhimõtet 

mille kohaselt  autorid peavad saama oma töö 

eest õiglaselt tasustatud. 
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Taust  

Tuleb tunnistada, et autoriõiguste rahvusvahelised  

konventsioonid ning  Euroopa Liidu ja liikmesriikide  

rahvuslikud regulatsioonid ei ole vastavuses kaasaja  

tehnoloogilise arengutasemega kuna aastal 1961 ja 

 1971  ei olnud näiteks olemas: 

 - CD plaati 

 - Internetti 

 - MP3 / MP4 

 - Digitaaltelevisiooni 

 - ... 
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Erinevad analüüsid toovad välja 

probleemidena:   
Mujal Euroopas ostetakse digitaalset sisu kordades vähem 

kui USA-s ning sellest kaotavad autorid. Ka Eestis on 

need mahud väga väikesed. 

Teoste kasutuse litsentsimise keerukuse tõttu jäävad 

väikesed riigid uutest teenustest ilma (iTunes muusika 

pood Eestis ?) 

Tarbija tahab vaadata kõike igal ajal, igal pool ja iga 

seadmega – aga ei saa 

Autoritele tasu arvestamise süsteem on keerukas, 

ebaefektiivne ja läbipaistmatu 
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Kõigi osapoolte ühised eesmärgid  

• Teoste müügimahu suurendamine ja seeläbi  

 win – win – win olukord kõigile osapooltele: 

 autor –> teenuse pakkuja -> tarbija 

• Teoste kasutusõiguste andmise (litsentsimise) 

lihtsustamine 

• Autoritasude arvestuse lihtsustamine ja 

läbipaistvamaks muutmine 
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Mida selleks teha? 

• Lihtsustada õiguste kasutamise litsentsimise  

regulatsioone ja süsteeme 

• Muuhulgas luua õiguste omandamiseks one-stop-shopping  

süsteem 

• Muuta õiguste omamine tehnoloogia neutraalseks  -  

 “on-line” õigused on ju samad mis “offline” õigused 

• Lihtsustada õiguste omandamise süsteeme ka 

globaalselt 

• Diferentseerida teoste kasutusõiguste tasusid   
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Lahenduste ettepanek 

Luua autoriõiguste register, mis koondab endas vähemalt 

järgnevaid andmeid: 

- Andmed autori kohta; 

- Andmed teose kohta; 

- Teose kasutusõiguse hind; 

Lisaks on ilmselt vaja seoseid: 

 - produtsent 

 - fonogrammitootja 

 -    
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Registri eesmärgid  

Registri eesmärkideks on: 

• Teoste registreerimine ning audiovisuaalse teose ja 
teose helisalvestise kasutamise eest ettenähtud 
tasu kogumise ja väljamaksmise lihtsustamine 

 

• Ühise sõltumatu platvormi loomine teoste müügiga 
tekkivatele ettevõtetele. See oleks turutõkke 
kõrvaldamine ja eeldus konkurentsi tekkeks 
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Statistika  

• Register täidaks ka eksisteerivat ning olulist tühimikku 

statistiliste näitajate osas. 

• See statistika muudaks läbipaistvamaks ka 

autorikaitsesüsteemi, võimaldades näiteks: 

- näha, keda ja kui palju kopeeritakse; 

- autoritel näha talle ette nähtud tasusid; 

- .... 
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Mida register ei ole?  

Register ei ole teoste ladu - ta ei sisalda endas teoseid, 

vaid ainult informatsiooni teose kohta. 
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Registri opereerimine 

... peab toimuma kõigi osapoolte koostöös ja erapooletu 
organisatsiooni poolt 

 

 Eestis on sellise laiapõhjalise (sh. konkureerivate 
ettevõtete poolt asutatud)  toimemudeli näited olemas: 

  - Metsatööstuse liidu e-veoseleht 

  - toimiv Eesti Lairiba Arendamise SA 

  - loomisel olev E-kviitungi SA 
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Me ei ole oma plaanides üksi! 

• Direktiivi algatus: Legislative proposal on collective 

rights management. To provide a clear and stable 

framework for cross-border services which rely on 

clearing a variety of copyrights. 

• Uuteks märksõndeks on ka Euroopas: 

• Uued ärimudelid 

• Mikromaksed 

• Semantiline Web 3.0 

• Võrgustunud ühiskond 
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The answer to the machine  
is in the machine 

A “big idea” for the Digital Agenda 
Presented to the Stakeholder Day, 

Brussels, 25 October 2010 
by 

Angela Mills Wade  
Executive Director 

European Publishers Council 



Use „linked data“ technology 
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A copyright sign on  
the web page 

Machine readable, 
copyright statements 
terms and conditions 

of use 

Machine readable 
methods for 

contacting the  
rightsholder 

Machine usable 
ecommerce engines 



Through adaptive innovation build an integrated 

rights and transactional infrastructure  
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•  using micropayment 
technology to pay the 
originators/suppliers of 
content 

•Business to consumer 

•Business to business 

•Consumer to consumer 

 

•Companies 

•Collecting societies 

•Libraries 

•Governments 

•Cooperatives 

•Universities etc 

•Newspapers 

•TV 

•Film 

•Music 

•Books 

•Scientific research 

 
 

Machine 
readable 

permissions 

Online rights 
registries 

Automated 
payments to 

creators/owners 

Micropayment 
systems for 

consumers and 
businesses 



Mida meie saame teha? 

• Teeme selle koos ära - ärge mõelge välja põhjusi miks 
seda teha ei saa ! 

• Oleme ülejäänud Euroopale eeskujuks ja pakume selle 
soovituslikult kohustuslikuna sinna välja ja ekspordime 
selle lahenduse 

• Meil on selleks ka katus – projekt Eesti IKT klaster – 
koostöö IKT sektori ja erinevate majandusharude vahel 
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