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Arvamus Vabariigi Valitsuse 2006. a määruse nr 14 muutmise (tühja kasseti 
tasu) kohta 
 
 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (edaspidi: ITL) analüüsis Teie 
poolt edastatud Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2006. a määruse nr 14 
„Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise 
kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu 
ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide 
finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise 
kord” muutmise määruse eelnõud (edaspidi: eelnõu), mis sätestab 
salvestusseadmete ja –kandjate loetelu, millelt kogutakse nn tühja kasseti tasu, ning 
kehtestab sellistelt salvestusseadmetelt ja –kandjatelt kogutava tasu määrad.  

ITL soovib tunnustada Justiitsministeeriumi, kes on eelnõuga välja töötanud 
suhteliselt tasakaalustatud lähenemise arvestades erinevate huvigruppide seisukohti 
ning tegelikku olukorda salvestusseadmete ja -kandjate kasutamisel isiklikuks 
otstarbeks kopeerimiseks. 

Käesolevaga esitame eelnõu kohta oma seisukohad ja ettepanekud. 

1. Salvestusseadmete ja -kandjate loetelu  

1.1. ITL teeb salvestusseadmete ja -kandjate loetelu osas järgmised 
ettepanekud: 

1.1.1. Jätta loetelust välja salvestusfunktsiooniga teler, kuna selle lisamine tekitab 
ebamõistlikku halduskoormust seadmete tootjatele ja importijatele. Nimelt 
on telereid raske klassifikaatori järgi raske selliselt eristada. Lisame ka, et 
uue regulatsiooni aluseks olev 2017. aasta Turu-Uuringute AS-i küsitlus ei 
hõlmanud salvestusfunktsiooniga telerite kasutamise analüüsi, mistõttu 
sellekohane ülevaade Eestis puudub. Arvestades voogedastusteenuste 
populaarsuse kasvu, sideettevõtjate pakutavaid teenuseid ning 
sellekohase ülevaate puudumist, ei ole ITL-i hinnangul 
salvestusfunktsiooniga telerite lisamine loetelusse põhjendatud. 
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1.1.2. Jätta loetelust välja MP3/MP4 mängijaga telefon, kuna see on eelkõige 

helistamiseks mõeldud. Juhime tähelepanu, et sellised telefonid on pigem 
odavad makstes 15-20 eurot1. Seega võib nende jätmine eelnõusse kaasa 
tuua olukorra, kus  telefoni hinnast umbes veerandi moodustab autoritele 
makstav tasu. Samas sellise  mobiiltelefoni peamine sihtrühm, kelleks on 
eakad inimesed, seda telefoni kahtlemata muusika kuulamiseks ei soeta. 
Osadel sellistel telefonidel on mälu vaid 4-5 MB, mis tähendab et sinna 
saaks salvestada üksnes ühe MP3 muusikapala. Tunnistame, et osadel 
sellistel telefonidel saab küll seadme mälu suurendada näiteks mikro-SD 
kaardiga (mis saab olema ka eraldi tühja kasseti tasuga koormatud), aga 
selle põhjal eristamine ja võimalikud vaidlused oleksid kõigile asjaosalistele 
väga koormavad. Leiame, et selliste telefonide ostjatelt tühja kasseti tasu 
nõudmine on ebaõiglane. Nende telefonide kasutamine isiklikuks 
otstarbeks koopiate tegemiseks on väga marginaalne.  

Juhul, kui MP3/MP4 mängijaga telefonid jäävad vaatamata ülaltoodud 
argumentidele määrusesse, siis on korrektne nimetada neid MP3/MP4 
mängijaga mobiiltelefonideks.  

1.1.3. Jätta loetlust välja sisemäluga MP3/MP4-mängija, sest neid müüakse ja 
ostetakse Eestis nii vähe (2018. aastal müüdi neid 5121 tükki), et nende 
lisamine eelnõusse tekitab tarbetut halduskoormust. Juhime tähelepanu, et 
Tallinna Halduskohus on 13. novembri 2019. a otsuses asunud 
seisukohale, et mõistlik on käsitleda seadet salvestusseadme ja -kandjana, 
kui seda kasutab muusikast ja audiovisuaalsest sisust koopia tegemiseks 
umbes 10% tarbijatest. Sisemäluga MP3/MP4 mängijate puhul see 
kindlasti nii ei ole. 

1.2.  ITL toetab seda, et Justiitsministeerium on arvestanud 
salvestusseadmete ja – kandjate osas ITL-i poolt 28.04.2020 kirjaga nr 5.1-
1/41-1 (edaspidi: ITL-i varasem kiri) tehtud ettepanekuid ja jätnud loetelust 
välja salvestusfunktsiooniga digiboksid ja sisemised arvutiga mitteintegreeritud 
kõvakettaid.   

1.3. Kokkuvõttes asume seisukohale, et eelnõu lähtekoht peab olema 
ühene – määrusesse lisatakse üksnes need seadmed ja kandjad, mida 
kasutatakse AutÕS § 26 lõike 1 alusel teoste isiklikul otstarbel 
reprodutseerimiseks sellisel määral, et õiguste omajatele tekib kahju.  
 

2. Salvestusseadmetelt ja -kandjatelt kogutavate tasude määrad 

2.1. ITL teeb ettepaneku tasumäärade alandamiseks järgmistel põhjustel: 

2.1.1. Isiklikuks otstarbeks tarbijate poolt koopiate tegemine on langevas trendis. 
Koopiate tegemise asemel kasutatakse tänapäevasemaid teenuseid, mis 
ei eelda teoste reprodutseerimist, näiteks voogedastust.  

 
1 nt https://www.hind.ee/p/myphone-3310/  kus hinnaks 16.70 eurot. Vt ka tootja spetsifikatsiooni siit 
https://manual-user-guide.com/myphone-3310, kust on näha, et antud tootel on MP3 – yes funktsionaalsus 
olemas.  

https://www.hind.ee/p/myphone-3310/
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Vastavalt autoriõiguse seaduses 01.04.2021. jõustuvale § 27 lg 71 punktile 
1 peab kogutav tasu tagama autoritele, teoste esitajatele, 
fonogrammitootjatele ja filmi esmasalvestuse tootjatele õiglase hüvitise 
selle kahju eest, mis neile hinnanguliselt tekib nende varaliste õiguste 
piiramise tõttu teoste reprodutseerimisel kasutajate isiklikeks vajadusteks. 
Sama sätte kohaselt tuleb tasu määrade puhul arvesse võtta, kui palju 
isiklikeks vajadusteks koopiaid tehakse. Leiame, et eelnõus sisalduvate 
tasumäärade jõustumisel toimuks autoritele tekitatava kahju 
ülekompenseerimine. 

2.1.2. Eelnõu aluseks olev tarbijakäitumise uuring on vananenud, kuna see viidi 
läbi 2017. aasta alguses. Lisaks sisaldas see uuring mitmeid olulisi 
puudusi, millele viitasime ITL-i varasemas kirjas. Riigikogu andis 
autoriõiguse seaduse muudatusega ette tasu määrade miinimumi ja 
maksimumi. Oleme seisukohal, et kuna hetkel puudub adekvaatne 
tarbijakäitumise uuring, tuleb eelnõus lähtuda miinimummääradest. Alles 
järgmise uuringu tulemuste põhjal saab otsustada, kas tasu määrad 
vajavad muutmist.  

2.1.3. Eelnõu seletuskirja kohaselt tõuseb Eesti eelnõu vastuvõtmise järgselt 
Euroopa Liidus tühja kasseti tasuna kogutava summa suuruse osas 
inimese kohta  7. kohale. Leiame, et see ei ole mõistlik arvestades Eesti 
SKP-d ja elatustaset. 

2.2. Eelmises punktis nimetatud põhjustel teeme ettepaneku: 

2.2.1. kehtestada salvestusseadmetelt kogutava tasu määrad autoriõiguse 
seaduse § 27 lg 71 punktis 4 sätestatud miinimummäärade tasemel  ehk 
vähendada süle-, tahvel- ja lauaarvuti ning nutitelefoni tasu 3,5 eurolt 3 
euroni;  

2.2.2. vähendada  USB-mälupulga ja mälukaardi tasu 0,5 eurolt 0,25 euroni. 

2.3. Peame väga oluliseks, et eelnõus sisalduvaid tasumäärasid menetluse 
käigus ei suurendataks. Need on niigi kordades suurenenud võrreldes 
esimese korraga, kui Justiitsministeerium eelnõud huvigruppidele tutvustas. 
Punktis 2.1. käsitletud põhjustel ei näe me ka ühtegi argumenti, miks neid tasu 
määrasid veelgi suurendama peaks. 

2.4. Euroopa Kohus on korduvalt kinnitanud, et tühja kasseti tasu määrad 
peavad lähtuma sellest, kui palju konkreetset liiki salvestusseadet või -kandjat 
teoste helisalvestiste ja audiovisuaalsete teoste reprodutseerimiseks 
kasutatakse ning kui suur on konkreetsest kasutusviisist õiguste omajatele 
tekkiv tegelik kahju. Ainult nii saab tagada, et makstav hüvitis on tõepoolest 
õiglane ning eesmärgipärane. Rõhutame endiselt, et kõnealune hüvitis ei ole 
mõeldud selleks, et kompenseerida õiguste omajatele tulusid, mille nad on 
kaotanud, kuna tehnoloogia ja tarbimisharjumused on muutnud ning turule on 
tulnud hoopis uued teenused.  
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3. Muud küsimused 

3.1. ITL toetab eelnõu § 1 punktiga 4 tehtavat muudatust, mille kohaselt 
peab aruandeid esitama ja  tasu maksma kaks korda aastas. Leiame, et 
arvestades halduskoormust on see efektiivsem nii salvestusseadmete ja -
kandjate tootjatele ja importijatele kui ka tasu kogujale.  

3.2. ITL ei näe vajadust kehtestada eraldi protseduuri tasu kogumiseks 
müüjatelt juhuks, kui maaletooja tühja kasseti tasu ei maksa. 

 

Loodame, et leiate võimaluse ITL-i seisukohti ja ettepanekuid arvestada. Oleme 
valmis oma seisukohti ka täiendavalt selgitama. 

 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Jüri Jõema 
Tegevjuht 
 
 
 
 
Keilin Tammepärg, keilin.tammeparg@itl.ee  
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