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Valdkonna majanduslik mõju 

 Euroopa kultuuritööstus (sealhulgas audiovisuaal- 

sektor) moodustades umbes 3 % ELi SKPst. 

 Audiovisuaalne sektor toodab 1100 filmi aastas.  

 VOD (video on demand) teenuste eeldatav käive 

2013. aastal EL-is on 2,2 miljardit eurot. 

 Euroopas tegutseb ligi 700 VOD teenuse pakkujat. 
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Toimiv lahendus 

 Traditsiooniliselt on autoriõiguste teostamine 

toiminud territoriaalsel põhimõttel  - üks ühing 

territooriumi kohta. 

 

Uus meedia - uued väljakutsed 

 Oma olemusest tulenevalt ei tunne uus meedia 

riigipiire. On tekkinud vajadus lisaks  

traditsioonilistele lahenemisviisidele leida uusi, 

digitaalsesse ühiskonda sobivaid lahendusi. 
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Mõiste sisu 

      Multi-territoriaalne litsentseerimine  - intellektuaalse 
omandi õiguste litsentseerimine, mis hõlmab 
samaaegselt rohkem kui ühte erineva jurisdiktsiooni 
all olevat territooriumi. 

Territoriaalsuse põhimõte 

 Arutelude üheks põhiteemaks, mille eesmärgiks on 
tõhusa ühtse digitaalse turu toimimine. 
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Püstitatud eesmärgid: 

 Otsida parimaid lahendusi, kuidas luua praegu 

Euroopas puuduv tõeline intellektuaalse omandi 

õiguste valdkonnas toimiv ühtne turg; 

 Tõsta EL konkurentsivõimet; 

 Sisu levitamise hõlbustamiseks muuta 

otstarbekamaks intellektuaalse omandi õigusi 

reguleerivad aktid; 

 Tagada õige tasakaal õiguste kaitse ja 

juurdepääsuvõimaluste vahel.  
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1. Võimalik lahendus - ülemaailmne repertuaari 

andmebaas (global repertoire database  - GRD). 

 Hõlmaks muusikateoseid ja fonogramme; 

 Sisaldaks erinevate ühingute informatsiooni; 

 Pakuks ühtset ja täielikku informatsiooni õiguste 

omajate ja teostajate kohta; 

 Vähendaks takistusi teenuse pakkujatele; 

 Tagaks õiguste omajatele läbipaistva hüvituse; 

 Parandaks tarbijate ligipääsu rahvusvahelisele 

repertuaarile. 
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1. Alapunkti pealkiri 

Slaid 1 



Multiterritoriaalne kollektiivne litsentsimine – 

oht või võimalus Eesti kultuurile? 

Eelised teenuse pakkujatele 

 Võimalus luua one-stop shop ligipääsuks 

kohalikule ja rahvusvahelisele repertuaarile, 

vältides mitmete erinevate läbirääkimiste pidamist 

kollektiivse esindamise organisatsioonidega. 

 Teenust on võimalik pakkuda mitmes riigis 

samaaegselt (sh. kohaldades erinevaid tariife).  

 Tagatud on kindlus, et täiendavaid autoriõiguste 

kasutamisega seotud nõudeid ei esitata. 
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Õiguste omajate huvid 

 Suurendada oma loominguga seotud õiguste 

kasutamist;  

 Suurendada laekumisi loomingu kasutamise eest; 

 Võrdse ligipääsu võimaluste tagamine 

populaarsele ja vähemtuntud loomingule; 

 Jaotada õiguste teostamisega seonduvaid kulusid 

laekumistega proportsionaalselt. 
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Kas multiterritoriaalne litsentseerimine tagab loojate 

pilvitu tuleviku? 

  

 Looming ja õigused on laiali mööda Interneti avarusi. 

 Õiguste omajatel kaob ülevaade, kes, kus ja mis 

tingimustel tema loomingut kasutab. 

 Oluliselt raskendatud on õiguste ebaseadusliku 

kasutamise tuvastamine ja takistamine.  
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Võimalused Eesti kultuurile 

 

 Suur potentsiaalne tarbijate hulk – Euroopa Liidu  

rahvaarv üle 500 miljoni; 

 EL-is ligi 700 VOD teenuse pakkujat; 

 Suuremad teenuse osutajad (iTunes, 7digital, 

Spotify jne.) võivad hakata pakkuma oma 

teenuseid Eestis. 
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Ohud Eesti kultuurile 

 Valik on piiramatu; 

 Euroopa Liidus on 23 ametlikku keelt – eestikeelne sisu on 

99,8%-le EL elanikest arusaamatu; 

 Tarbijad eelistused – huvi pakub kõige populaarsem või 

oma asukohamaa looming;  

 Teenuse pakkujad teevad pakutava sisu eelvaliku – 

lähtutakse majanduslikest kaalutlustest; 

 Rahalised võimalused loomingu levitamisel tagasihoidlikud;  

 Eesti sisu jääb märkamatuks. 
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 Eesti sisu tarbimine on marginaalne; 

 Sisu kasutamise aruandlus – igat kasutuskorda ei ole 

võimalik / otstarbekas tasude jaotuses kajastada; 

 Eesti sisu kasutamine ei jõua (kunagi) jaotusesse; 

 Litsentside müügis saadav tulu – oodatav tasu 

(Euroopast) jääb õiguste omajal saamata; 

 Vähenevad  võimalused rahastada edasist 

loometegevust. 
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  Tänan tähelepanu eest! 

Slaid 1 


