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EELNÕU 

26.03.2020 
 

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu 

süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) 
 

 

§ 1. Autoriõiguse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 26 lõike 1 teises lauses ja § 27 lõikes 9 asendatakse sõnad „esitaja ja 

fonogrammitootja“ sõnadega „esitaja, fonogrammitootja ja filmi esmasalvestuse tootja“ 

vastavas käändes; 

 

2) paragrahvi 27 lõigetes 1–5 ning paragrahvi 95 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „Ühendus“ 

sõnaga „Liit“ vastavas käändes; 

 

3) paragrahvi 27 lõikes 6 asendatakse sõnad „Kollektiivse esindamise organisatsioon“ sõnadega 

„Tasu koguja“; 

 

4) paragrahvi 27 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(7) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise 

isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise korra, salvestusseadmete 

ja -kandjate loetelu ning nendelt kogutava tasu määrad.“; 

 

5) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses: 

„(71) Käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning tasu 

määrade kehtestamisel lähtutakse järgmistest tingimustest: 

1) kogutav tasu peab tagama autoritele, teoste esitajatele, fonogrammitootjatele ja filmi 

esmasalvestuse tootjatele selle kahju hüvitamise, mis on neile tekkinud nende varaliste õiguste 

piiramise tõttu käesoleva seaduse § 26 1. lõikes nimetatud juhul; 

2) salvestusseadme või -kandja lisamine loetellu ja sellelt kogutava tasu määr peavad olema 

proportsionaalsed sellega, millises ulatuses tekib punktis 1 nimetatud kahju eelduslikult 

seetõttu, et vastavat liiki salvestusseadmeid või -kandjaid kasutatakse audiovisuaalsete teoste 

või teoste helisalvestiste reprodutseerimiseks;  

3) tasu maksimaalne määr on 6 eurot, aga mitte rohkem kui 15 protsenti vastavat liiki 

salvestusseadme või -kandja keskmisest hulgimüügihinnast Eestis.“; 

 

6) paragrahvi 27 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(8) Tasu jaotatakse autorite, teoste esitajate, fonogrammitootjate ja filmi esmasalvestuse 

tootjate vahel, lähtudes teoste ja fonogrammide kasutamisest ning muudest käesoleva 

seadusega ettenähtud tingimustest.“; 

 

7) paragrahvi 27 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(11) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab hiljemalt kuus kuud pärast eelarveaasta lõppu 

jaotuskava, olles selle eelnevalt kooskõlastanud autorite, esitajate, fonogrammitootjate ja filmi 

esmasalvestuse tootjate esindajatega. Juhul kui käesoleva paragrahvi 9. lõikes nimetatud 

komisjon ei ole selleks ajaks jaotuskavas kokku leppinud, jagatakse tasu vastavalt eelmise 

perioodi kohta kinnitatud jaotuskavale.“; 
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8) paragrahvi 27 lõikes 12 asendatakse sõnad „kollektiivse esindamise organisatsiooni“ 

sõnadega „era- või avalik-õigusliku juriidilise isiku või selle asutuse“; 

 

9) paragrahvi 27 lõikes 13 asendatakse sõnad „kollektiivse esindamise organisatsioonil“ sõnaga 

„isikul“; 

 

10) paragrahvi 27 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(14) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega käesoleva paragrahvi 10. lõikes nimetatud tasu 

taotlemise korra.“; 

 

11) paragrahvis 274, § 277 lõigetes 3–5, §-des 7926 ja 7928 ning § 87 lõikes 1 asendatakse sõna 

„Justiitsministeerium“ sõnaga „Patendiamet“ vastavas käändes; 

 

12) paragrahvi 274 lõikes 3 asendatakse sõnad „Siseturu Ühtlustamise Ameti“ sõnadega 

„Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti“; 

 

13) paragrahvi 87 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus“ sõnaga 

„Valdkonna eest vastutav minister“; 

 

14) paragrahvi 87 lõike 1 punktides 3 ja 5 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus“ sõnaga 

„Justiitsministeerium“ vastavas käändes; 

 

15) paragrahvi 87 lõike 11 neljandas lauses asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutava 

ministri korraldusega“ sõnadega „Patendiameti peadirektori käskkirjaga“. 

 

§ 2. Seaduse jõustumine 

 

Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 4–7 ja 10–15 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril. 

  
 

 

 

Henn Põlluaas 

Riigikogu esimees  

 

Tallinn, Toompea „........”...........................” 2020. a  

___________________________________________________________________________ 

Algatab Vabariigi Valitsus  

„........”...........................” 2020. a 
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