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LÜHENDITE LOETELU 
 

ARPU Keskmine tulu kasutaja kohta 

AV Audiovisuaalne 

BT British Telecom 

CRM Autoriõiguste kollektiivne haldamine 

CRMO Autoriõiguste kollektiivse haldamise organisatsioon 

DDL Otse allalaadimine 

DRM Digitaalõiguste haldamine 

DTT Maapealne digitaaltelevisioon 

EL Euroopa Liit 

FTP Failiedastusprotokoll 

HADOPI HADOPI autorikaitseseadus 

IPAP IP aadressi pakkuja 

IPRED Intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiiv 

IP TV  IP-televisioon 

ISP Internetiteenuse pakkuja 

LPd LP-albumid 

MG  Minimaalne garantii 

MIDEM Muusikatööstuse kaubanduslaat 

NMPA Rahvusvaheline laulude autoreid ja kirjastajaid ühendav 

organisatsioon 

P2P võrdõigusvõrk 

PC Personaalarvuti 

PSB Avalik-õiguslik ringhääling 
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ROI  Investeeringutasuvus 

VOD  Tellitav videoteenus 

SACEM Prantsuse autorite, heliloojate ja muusika väljaandjate ühendus 

STIM Rootsi autorite, heliloojate ja muusika väljaandjate ühendus 

SVOD  Liikmemaksuga tellitav videoteenus 

TRIPs Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektid 

TVoIP Internetiülene televisioon 

UGC Kasutaja koostatud failid 

VHS Olmevideosüsteem 

WTC Ülemaailmse intellektuaalomandi organisatsiooni autoriõiguse leping 

WIPO Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon 

WPPT WIPO esituse ja fonogrammide leping 

WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon 
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KOKKUVÕTE 

Käesolev uuring vastab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni soovile saada 
teavet, kuidas oleks poliitilisest kui ka majanduslikust vaatenurgast võimalik andmefailide 
kindlat tasumäära kehtestada failide vahetamise keskkonnas.  
Uuringus antakse teavet ning analüüsitakse järgmisi teemasid: muusika ja audiovisuaalse 
meelelahutuse ja teenuste turu areng 10 aasta vältel; online-piraatluse arengutendentsid ja 
nähtused; andmefailide kindla tasumäära kehtestamise tähtsaimad eesmärgid; 
andmefailide kindla tasumäära kehtestamise süsteem ja alternatiivsed stsenaariumid selle 
rakendamiseks. 
Andmefailide kindla tasumäära kehtestamine võimaldab õiguse valdajatel anda tarbijatele 
võimaluse kasutada seaduslikult võrdõigusvõrku, mis on rakendatav laiendatud 
kollektiivlitsentsiga, mis ei kuulu tehingutega seotud kokkulepete kohaldamisalasse. 
Andmefailide kindla tasumäära kehtestamine, mis piirdub ainult võrdõigusvõrgust 
andmefailide allalaadimiseks vajalikuga (nt reprodutseerimise õigus ning väga piiratud 
õigus1 andmefaile jagada), mida koguvad internetiteenuse pakkujad ning mida jaotavad 
ümber sihtotstarbelised üleeuroopalised autoritasu kogumise ühingud, võib olla sobilik 
lahendus seaduslikul turul väärtuse loomiseks ning piraatluse külgetõmbe ja ulatuse 
vähendamiseks. 

Muusikatööstuse ülevaade 

Juba selle kehtestamise algusest on autoriõigus pidevalt püüdnud tehnoloogiliste 
muutustega sammu pidada. Isiklikuks otstarbeks kopeerimise maksustamise süsteeme 
Euroopas on laiendatud ka tarbijate kopeerimistegevusele ja salvestusmahule. 
Muusikatööstus on keeruline majandusvaldkond, mis tegutseb mitmel erineval, kuid 
omavahel seotud alal. See hõlmab elavat esitust, salvestusi, ülekandeid ja muid vorme, 
millele varem viidati kui teisesele kasutamisele. 
Autoriõigus tagab põhilise õigusliku ja majandusliku raamistiku, milles muusikatööstus 
töötab, ning annab õiguse valdajatele ainuõiguse nende tööde teatud kasutamisviiside 
kontrolli üle. 
Kui need ainuõigused on kehtestatud, võib lugeda sellise toimingu teostamist ilma õiguse 
valdaja loata lepingu rikkumiseks või kriminaalkuriteoks või mõlemaks. 

Kino ja audiovisuaaltööstuse ülevaade 

Erinevalt muusikast on audiovisuaalne ja kinosektor viimase 20 aasta jooksul hästi 
edenenud ja püsivalt kasvanud, sõltudes vaid ajaloosündmustest. 

Euroopa kino sisenes sellele turule uute levitusviiside ja uudsete rahastamisstruktuuridega. 
Rahastamist on laiendatud avaliku sektori rahaga, mida näitavad märkimisväärne hulk 
mitmesuguseid riigitoetusi (Euroopa tasandi, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud toetused) 
ning spetsialiseeritud rahalised vahendid (maksusoodustuse skeemid, aktsiafondid ja 
teised). 
Audiovisuaalsete failide levitamiseks algab väärtusahel andmefaili produtseerimisest või 
õiguste saamisest ning kestab terve üldsusele müümise protsessi. 

                                                 
1  Õigust teha Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega 

kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) artikli 3 lõikes 2 osutatud objekt 
üldsusele kättesaadavaks tuleb käsitada selliselt, et see hõlmab igasugust tegevust, millega tehakse nimetatud 
objekt kättesaadavaks üldsusele, kes ei viibi paigas, kus objekt kättesaadavaks tehakse, kuid ei hõlma muid 
tegevusi. 
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Audiovisuaalsete ja kinoprogrammide turustamine nõuab lepinguliste ja majanduslike 
suhete arendamist eri osalejate vahel, mille võib jagada kuude kategooriasse: õiguste 
valdajad ja infosisu pakkujad, infosisu agregaatorid, tellitava videoteenuse platvormide 
operaatorid, platvormiteenuste levitajad, tarbijatele suunatud elektroonika tootjad ning 
lõppkasutajad (tarbijad).  
Levitamine digitaalvõrkude kaudu on selle lineaarsuse katkestanud ja nüüd saavad kõik 
osalejad üldsusele otse läheneda (kaasa arvatud esitajad ise). 

Kuigi digitaalne levitamine hõlbustab tarbija kasuks infosisu levitamist („pika saba” 
teooria), on seda endiselt raske müügiks muuta (isegi väljaspool ebaseadusliku levitamise 
mõju).  

Piraatluse areng: mõjud ja hiljutised arengusuunad 
Irooniline on see, et füüsiline piraatlus on paljudel turgudel vähenemas online-piraatluse 
esinemissageduse suurenemise tõttu: tarbijad ei pea enam maksma füüsilise toote eest, 
kui nad leiavad otsitava võrgus tasuta. 
Plaaditööstuse vastus online-piraatluse suurenemisele on olnud mitmekihiline: alates 
õigusaktide tugevdamisest kuni oma õiguste haldamiseks vajalike tehnoloogiate 
arendamiseni. See hõlmab digitaalõiguste haldamise tehnoloogiat ja muid õiguste 
haldamise süsteemidega seotud tehnoloogiaid, nagu sõrmejälje ja vesimärgi tehnoloogiad. 
Audiovisuaalses sektoris kasutatakse suurt osa uutest andmefailide kättesaamise viisidest 
mittesihipäraselt. Loomingulise infosisu levitamiseks digitaalse revolutsiooni käigus 
avanenud mitmete võimaluste omavoliline kasutamine selgitab rohkem kui ükski teine 
argument, miks on raske põhjendada tulude järsku vähenemist ühe või piiratud arvu 
teguritega. 
Viimase kümne aasta jooksul on läbi viidud lugematul hulgal uuringuid, et selgitada välja 
online-piraatluse olemust ja mõju. Tihti on sellised uuringud pelgalt poliitikapõhise 
tõendusmaterjali kogumine. Ainsad kindlad andmed on selle kohta, et plaaditööstuse tulud 
vähenevad ja DVDde müüginumbrid jäävad samaks või vähenevad. Teine kindel asi on see, 
et võrdõigusvõrkude2, otse allalaadimise veebilehekülgede jne kasutamine on ulatuslik ja 
kasvab, hõlmab suurt protsenti kõikidest interneti kasutajatest ning et internetti 
kasutatakse autoriõigustega kaitstud infosisu kasutamiseks ilma igasuguse hüvitiseta 
õiguste valdajatele. 
Kuid nende andmete kooseksisteerimine ei pruugi olla põhjuslikkuse vaieldamatu tõendus.  
„Online-piraadi“ portree muutub edasise detailide analüüsi käigus väga segaseks ning 
ülemaailmsed koondarvud kaotavad osa oma mõjust. Filmi- ja muusikatööstuses on siiski 
tähtis eristada kahte eri piraatluse tüüpi: piraatlus, mis on organiseeritud rahateenimise 
eesmärgil, soodustades ja/või aidates kaasa infosisu levitamisele kasu saamise eesmärgil, 
ja piraatlus, mis seisneb illegaalsetelt veebilehekülgedelt (muusika ja filmid) muusikapalade 
ja/või filmide ja sarjade allalaadimises isiklikuks tarbimiseks.  
 

 

                                                 
2  Võrdõigusvõrgud (tihti foorumid või sotsiaalvõrgustikud) on spetsiaalsed veebileheküljed, mis töötavad kui 

virtuaalsed klubid, kus liikmed saavad reaalajas suhelda ja vahetada sõnumeid. Mitmetes sellistes võrgustikes 
vahetavad üksiktarbijad kaitstud töid, muusikat, filme või väljavõtteid filmidest, raamatutest või artiklitest 
elektroonilisel kujul; sellistel klubidel võib olla tuhandeid liikmeid: kõige populaarsem on arvatavasti hetkel 
Facebook, millel on miljoneid liikmed üle terve maailma. Sellised võrgustikud pakuvad tihti indekseeritud 
nimekirju töödest, mille võib leida, avades liikmete teatud sõnumid. 
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Piraatlusevastase tegevuse peamised õiguslikud meetmed ja mehhanismid 

Eri riikide valitsused on vastu võtnud mitmeid erinevaid seadusandlikke lahendusi online- 
piraatlusega tegelemiseks. 

Õiguste valdajad on teinud edukat lobitööd, et sisse seada järkjärgulise reageerimise 
seadused mitmes jurisdiktsioonis üle maailma: Taiwanis, Prantsusmaal (Hadopi seadus), 
Ühendkuningriigis (Digital Economy Act, 2010), Lõuna-Koreas ja Uus-Meremaal. 
Teistsuguseid seadusandlikke meetmeid järgitakse näiteks Itaalias, kus valitsus muutis 
autoriõigustega seonduva rikkumise kriminaalkorras karistatavaks, kui võttis vastu seaduse 
autoriõigustega kaitstud tööde ilma loata jagamise kohta arvutivõrkudes (decreto Urbani) 
ja Hispaanias (Sinde seadus), kus karistatakse pigem vahendajaid kui kasutajaid. 

Kuna enamik neist meetmetest on alles hiljuti vastu võetud, on veel vara järeldada, kas 
üks lähenemisviis on parem kui teine. 

Andmefailide kindla tasumäära võtmeküsimused 

Osalejate mitmekesisus iseloomustab digitaalset maailma nii audiovisuaalses kui ka 
muusikasektoris. Võimalike levitamisviiside arvukus on osalejate arvu märgatavalt 
suurendanud – algatajatest vahendajateni. Samal ajal on telekommunikatsiooni operaatorid 
ja hiljuti ka seadmete tootjad, kes on seotud televisiooni kaudu, arendanud turgude 
integreerimise ja hõlvamise strateegiaid. Kui infosisu on rohkem kui kunagi varem kuningas 
tootmise, levitamise ja kataloogi kontrolliga, kaasab väärtusahel uusi osalejaid, kes 
võistlevad väärtuse jagamisel. Kasutamise traditsioonilist korraldust ähvardab häving kiire 
lairibaühenduse, digitaaltehnoloogia ja digitaalse levitamise või levitamine kõikvõimalike 
tugivahendite ja viiside poolt. Lisaks kõigele tavapärasele on tarbijal praegu fännide 
filmitõlgete, võrdõigusvõrkude ja sotsiaalvõrgustikes toimuvate vahetuste kaudu mõju 
kasutamise strateegiate igale kategooriale.  
Digiteerimise ja interneti majanduslik mõju väärtuse tekitamisel ei ole muusika- ja 
audiovisuaalse tööstuse puhul samaväärne: turgude struktureerimise ja korralduse 
tagajärjed ja mõju on sektorite lõikes erinevad.  
Selle tulemusena peab mis tahes andmefaili kindla tasumäära süsteemi sisseseadmine 
võtma arvesse erinevaid huvisid. 

Andmefailide kindla tasumäära kehtestamine ja muud stsenaariumid 

Andmefailide kindla tasumäära kehtestamise majanduslik eesmärk on tekitada turgudel 
edasikanduvat mõju, et veenda õiguste valdajaid süsteemi kasulikkuses. Sellest 
vaatenurgast suurendaks süsteem, mis tooks sektorile sisse umbkaudu sama palju, kui 
tellitavad videoteenused ja omavoliline salvestamine toovad sisse praegusel turul 
(Prantsusmaa turul vastavalt 56 miljonit eurot ja 28 miljonit eurot), oma usutavust, kuna 
see täiendaks sooduspakkumisi, mis on sektori majanduse hädavajalik osa. 
Sotsiaalne ja poliitiline eesmärk on anda interneti kasutajatele võimalus jääda isiklikuks 
otstarbeks allalaadimisel ja võrdõigusvõrgu kasutamisel failide jagamisel seaduse 
piiridesse, et võita nii paljude kasutajate usaldus kui võimalik. Andmefailide kindla 
tasumäära kehtestamine muudaks seega võrdõigusvõrgu kasutamise seaduslikuks ja seda 
eelkõige seaduslikult omandatud tööde puhul. 
Andmefailide kindla tasumäära suurus peab vastama kolmele eeltingimusele: see peaks 
toetama võrdõigusvõrgu failide jagamist, kuid samas vähendama piraatlust, kujutama 
endast seaduslike pakkumiste laiendust ja sellega peavad tegema koostööd 
internetiteenuse pakkujad. 
Samuti peab kasutatav hinnamehhanism täitma mitmeid kriteeriumeid ja vältima mitmeid 
tuntud lõkse: tuleb kehtestada õige hind, mitte unustada eeldatava hinna mõiste tähtsust 
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ja mitte jätta end välja tulude kogumise ringist (interneti- ja võrguteenuse pakkujad 
mängivad selles tähtsat osa). 
Seepärast toob uuring peatükis 4.1.1. välja audiovisuaalsete ja filmitööde andmefailide 
kindla tasumäära kehtestamise hinnapoliitika võimalikud mõjud: pessimistlik hüpotees 2 
eurot, optimistlik hüpotees 6 eurot ja keskmine hüpotees, mis piirdub sümboolse hinnaga 5 
eurot tasemel 4,99 eurot. 
Andmefailide kindla tasumäära kehtestamine on üks probleem, kuna see on üks 
kaubanduslike mudelite mõjutegureid. Teine probleem on tarbijate migratsiooni määra 
küsimus, et prognoosida üldist väärtuse vähenemist. 
Vastavalt uuringu peatükis 4.1 välja töötatud ja esitatud prognoosile oleks kõige suurem 
eduvõimalus andmefailide kindla tasumäära suurusel 4,99 eurot, mis tooks rohkem 
kasumit. See oleks nii eelkõige juhul, kui pakkumine sobib võimalusega lubada tarbijal 
kasutada nimetatud andmefaili kindlat tasumäära, et vahetada välja suur igakuine infosisu, 
nagu on kavandatud käesolevas uuringus. See oleks vahend, mis puudub kõikides teistes 
olemasolevates pakkumistes, sõltumata hinnast. Meie arvates peaks selline variant olema 
tingimata iga allalaadimise kaubandusliku pakkumise osa, sest see on praegu tavaks 
kõikide tarbijate seas, kes on harjunud internetis levivat infosisu jagama. Igakuised 
lisamaksed summas 1 euro ja 2 eurot saab osta juurde, kui kasutaja ületab põhipaketis 
lubatud allalaaditava info mahu (sõltumata pealkirjade arvust). 
Kultuuri kindla tasumäära süsteem peaks vastama vähemalt kahele tähtsale ühiskondlikule 
eesmärgile: 

 tagama autoritele ja loovühiskonnale õiglase hüvitise koos õiglase levitamise 
protseduuriga;  

 pakkuma üksikkasutajale varjupaika. 

Lihtsat, kõigile osalistele kasutoovat olukorda ei paista olevat, ega ka mitte lahendust, kus 
„kahju” oleks jagatud kõikide osalejate vahel võrdselt.  
Peaaegu kõik väljapakutud lahendused (vabatahtlikest kollektiivlitsentsidest kuni 
kohustuslike kollektiivlitsentsideni ja laiendatud kollektiivlitsentsideni) eeldavad vähemalt 
mingil määral ja vormis kollektiivse või tavalitsentsiga organisatsiooni osalust tulu 
kogumisel ja selle ümberpaigutamisel. 

Failide jagamise küsimuse lahendamise usutavad stsenaariumid 

On kaks võimalikku stsenaariumit: esimese variandina praeguse olukorra säilitamise 
stsenaarium (tavapärane äritegevus ja piraatlusevastased seadused) või andmefailide 
kindla tasumäära kehtestamise stsenaarium kahe valikuga: üldise andmefailide kindla 
tasumäära süsteem, mis moodustab uue õigusliku ärimudeli, või andmefailide kindla 
tasumäära piiratud süsteem. 
Mitmel põhjusel, mis on käesolevas uuringus lahti seletatud, ei oleks üldise andmefailide 
kindla tasumäära süsteem paljudele osalistele3 vastuvõetav lahendus. Piiratud süsteemi 
puhul võiks kindlas poliitilises ja tegevusraamistikus kindlaks määratud hüvitiste süsteem 
olla teostatav lahendus. 
Ühine haldamine on vältimatu vahend nii kaua, kuni andmefailide kindla tasumäära 
süsteemi peetakse võimalikuks tööde online-kasutamisel mitteärilisel eesmärgil, ükskõik 
missugune on süsteemi hõlmavusmäär. 

Skeemi, mis põhineb edukalt rakendatud kaabel- ja satelliitlevi direktiivil4, võiks rakendada 
ka võrdõigusvõrgus failide jagamise kohta. Kaabel- ja satelliitlevi direktiiv ei kehtestanud 

                                                 
3  Vt uuringu kolmandat osa ja peatükki 4.3. 
4  Nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu 

taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade 
kooskõlastamise kohta. 
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uusi vabastusi või piiranguid ega kohustuslikku litsentsi. Direktiiv piiras ainuõiguse 
kasutamist ning määras selle õiguse ainult autoriõiguste kollektiivse haldamise 
organisatsioonidele. Nimetatud põhjustel säilitab see ühilduvuse rahvusvaheliste 
lepingutega. Võrdõigusvõrgus kindlatel tingimustel ja kindlates piirides failide allalaadimise 
ja failide jagamise lubamise üle otsustamise ainuõigus on autoriõiguste kollektiivse 
haldamise organisatsioonidel. 

Lõppsõna: mida peaks andmefailide kindla tasumäära süsteemi saavutamiseks 
arvesse võtma? 
Selleks et kindlaks teha, millised oleksid sobilikud avaliku sektori meetmed ja poliitika 
muusika- ja audiovisuaalse ning kinotööstuse tarbeks, on oluline pidada meeles esitatava 
poliitika tähtsamaid eesmärke ja mitmeid samme, mida see peab järgima, et olla kindel, et 
kõik otsused ja vahendid ning sammud ja kronoloogia viivad loogiliselt eesmärgini. 

On vaja tagada lõpptarbijale kaitse, mis põhineb kindla arusaama soodustamisel selle 
kohta, millised tegevused on seadusega lubatud ja millised mitte, ja võimaldada 
võrdõigusvõrgu ja sotsiaalvõrgustike kasutamist tingimusel, et see toimub mitteärilisel 
otstarbel ega kuulu tehingutega seotud kokkulepete kohaldamisalasse. 

Laiendatud kollektiivlitsentsi või õiguste teostamist peaks soodustama kohtades, kus esineb 
võimalusi vabatahtlikuks litsentsiks ja mida õiguste valdajad ei kasuta (või ei saa kasutada) 
eraldi. Selle eesmärk on suurendada seadusliku turu osakaalu piraatluse arvelt. 
Andmefailide kindla tasumäära süsteem peaks piirduma ainult allalaadimise ja mingil 
määral üleslaadimisega, et anda juurdepääs võrdõigusvõrkudele (kus protokoll tavaliselt 
nõuab allalaadimise ajal ka mingit laadi üleslaadimist). Süsteem lubab lõpptarbija enda 
digitaalse kogu jagamist ülemaailmselt ja piirab igasugust jagamist, kasutades 
võrdõigusvõrke, sotsiaalvõrgustike lehekülgi jne, ning lubab seda ainult sõprade ja 
perekonna ringis. Näiteks võiks piirata üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse5 
laiendatud litsentsi kuni 50 parema sõbrani, mis tähendab, et võrdõigusvõrgu või 
otseallalaadimise võimalused peaks olema lubatud ainult tarbija isikliku sotsiaalse ringi 
siseselt (võib-olla sotsiaalvõrgustiku kaudu). 
Andmefailide kindla tasumäära süsteem vajab piiranguid volitatud võrgustikusisese 
andmemahu säilitamise kohta ning jagatud failide arvu kohta, sõltumata kasutatud 
protokollidest või rakendustest. 

Internetiteenuse pakkujatel lasub vastutus teavitada oma kliente, kui jagatud failide arv 
ületab lubatud hulga, ja seejärel blokeerida edasine jagamine, nagu on juba kombeks 
interneti ja mobiiltelefonide lepinguliste pakettide puhul.  
Andmefailide kindla tasumäära piiratud, mitte-turupõhise staatuse peaks jõustama ning 
võrgustiku peaks eraldama igasugustest kaubanduslikest võrgustikest. Lõpptarbijal peaks 
olema selgesõnaline arusaamine andmefailide kindla tasumäära võrgustiku raames lubatud 
tegevuse kohta. Terminid peaksid olema ühtsustatud Euroopa tasandil ning seda töö 
kategooriast lähtudes (ja seega mitte avatud „üks töö, üks litsentsiandja” arusaamale või 
piiratud, lähtudes litsentsi andmise kohast või litsentsisaaja ja/või litsentsiandja 
tegevuskohast). 

42 tähtsamat tegurit andmefailide kindla tasumäära kehtestamise õnnestumiseks 

Eesmärgid 

1. Kui tarbijatel on tekkinud kindel eelistus, kuidas infosisu kasutada, ja selleks on olemas 
viise, kuidas sellise kasutamise võiks toimival ärilisel alusel litsentsida, peaksid õiguste 
valdajad vastavalt toimima.  

                                                 
5 Vt joonealust märkust nr 1. 
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2. Artistidele/loojatele ja teistele õiguste valdajatele, kaasa arvatud produtsentidele, tuleb 
kinnitada hüvitiste tasumise võimalikkust nende ainuõiguste vabatahtliku kasutamise 
alusel (kehtib punkti 1 kohta ülal).  

3. Tuleb tagada, et leitakse ja säilitatakse õiglane tasakaal mitmete fundamentaalsete 
õiguste vahel, mida kaitseb ühenduse õiguskord6. 

 

Õiguslik alus 

4. Mitte kehtestada uusi autoriõiguse erandeid ja piiranguid, kuna need vajavad 
suuremahulisi muudatusi olemasolevates normides ja seadustes (kõik nendest ei oleks 
kohe ühildatavad olemasolevate rahvusvaheliste vahenditega ja seega võtaks nende 
rakendamine üsna kaua aega).  

5. Eelistada tuleb õiguste teostamiseks laiendatud kollektiivlitsentsi seal, kus see on 
asjakohane (võimaldades lihtsamat juurdepääsu kogu repertuaarile), kuid mitte 
vähendada ainuõiguse kaalu. Kus vabatahtlik litsentsisüsteem paistab töötavat, ei 
tohiks olla kohustust kollektiivseks litsentsimiseks; seal, kus on võimalused 
vabatahtlikuks litsentsiks, mida ei kasuta õiguste valdajad, võib esineda mehhanisme, 
mis lubavad võimaluste kasutamist näiteks teistel viisidel, nagu on rakendatud kaabel- 
ja satelliitlevi direktiiviga7. 

6. Õigusi, mida siin kaalutakse, tuleks teostada ainult kollektiivse esindusorganisatsiooni 
kaudu. Kui õiguste omanik ei ole andnud oma õiguste haldamist üle kollektiivsele 
esindusorganisatsioonile, loetakse, et sama kategooria õigusi haldav kollektiivne 
esindusorganisatsioon on volitatud haldama kõnealuse omaniku õigusi. Kui asjaomase 
kategooria õigusi haldab rohkem kui üks kollektiivne esindusorganisatsioon, on õiguste 
omanikul vabadus valida, milline neist kollektiivsetest esindusorganisatsioonidest 
volitatakse tema õigusi esindama. Käesolevas lõigus viidatud õiguste valdajal on loa 
omanike (lõpptarbijad) ja kollektiivse esindusorganisatsiooni vahelise kokkuleppe alusel 
samad õigused ja kohustused, mis loetakse volitatuks esindama tema õigusi, kuna 
õiguste valdajad on volitanud kollektiivset esindusorganisatsiooni. Õiguste valdajal on 
võimalik taotleda hüvitist ettenähtud aja jooksul. 

7. Kui õiguste valdaja annab loa töö esialgseks edastuseks, esindamiseks või 
kättesaadavaks tegemiseks Euroopa Liidus, loetakse see tema otsuseks mitte teostada 
oma õigusi seoses mitteärilisel otstarbel jagamisega eraldi, vaid pigem kasutada neid 
kooskõlas eelpool nimetatud kollektiivse esindamisega seotud sätetega.  

8. Olenemata eespool öeldust, võivad õiguste valdajad taganeda kollektiivsest 
litsentsimisest seni, kuni nad osutavad määratud eesmärgiks õiguste litsentsimisele 
samaaegselt asjaomase kollektiivse esindusorganisatsiooni litsentsi vabastamisega. 

9. Kokkuleppele mittejõudmise korral peab olemas olema vahendussäte. 

Otstarbekus  
10. Olemas peaks olema säte, mis lubaks kollektiivsest litsentsimisest keelduda, samas kui 

stiimulid seda kasutada säilivad: jagatavatele summadele juurdepääsu kaotamine, 
otselitsentsimise maksumus ja vahetu rakendamiskohustus.  

11. Kasutusväljundi küsimust tuleb käsitleda ettevaatlikult. Piraatluse esmane mõju ilmneb 
esimese kahe kuu jooksul pärast töö avaldamist. Samas peab õiguste valdajatel olema 
aega kasutada oma õigusi, et tagada endale parim investeeringult saadav kasum.  

                                                 
6  Nagu Euroopa Kohtu poolt viidatud kohtuasja otsuses C-275/06, “Productores de Muģsica de España 

(Promusicae) vs. Telefoģnica de España SAU (Viide eelotsusele, Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid). 
7  Vt nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiivi 93/83/EMÜ artiklit 9 teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu 

taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade 
kooskõlastamise kohta. 
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12. Kollektiivset litsentsimist ei tohiks kasutada esmase avaldamise perioodi jooksul, mis on 
ideaalis 4 kuud (2 kuud on liiga lühike aeg). Seda keeldu võib pikendada maksimaalselt 
kuni 6 kuuni – audiovisuaalsete teoste puhul võib-olla isegi 12 kuuni. Lühemad 
ajavahemikud on tarbijatele rohkem vastuvõetavad, samas kui pikematel perioodidel on 
oht olla iseendale kahjulikud. Täpne kestus tuleks kindlaks määrata pärast 
nõuetekohast konsulteerimist õiguste valdajatega, mis on oluline filmi- ja 
muusikaettevõtjatele. See tekitaks ka teatud ainulitsentsi väljundi uutele 
kaubanduslikele teenustele. Õiguste valdajate lühikese ajaperioodi ainuõigusega seotud 
raskused on mõistetavad, kuid peab olema tasakaal tarbija käitumise ja ootuste vahel. 

13. Võrdõigusvõrgus failide jagamise laiendatud kollektiivne litsentsimine hõlmab 
allalaadimisega seotud õiguste8 teatavaks/kättesaadavaks tegemist üldsusele. See 
peaks hõlmama ka piiratud üleslaadimise toiminguid, mis kaasnevad piiratud 
üleslaadimise õigustega, kuid ei peaks hõlmama tööde üleslaadimist digitaalsesse 
andmepanka või lubama failide jagamist võrdõigusvõrgus. Need viimased tegevused 
peaksid olema litsentsitud ainult tavapärastel kaubanduslikel tingimustel – vähemalt 
äsja avaldatud teoste korral.  

14. Kasutaja õigused ja kohustused peaksid olema selged ja järjepidevad. 

15. Interneti vahendajad (ISP) ei peaks olema oma lõpptarbijate litsentsiandjad, kuid 
pakkuma lõpptarbijale litsentsilepingut ja koguma andmefailide kindlat tasumäära 
tegelikule litsentsiandjale, olles valitud autoriõiguste kollektiivse haldamise 
organisatsiooniks.  

16. Internetiteenuse pakkujate ja teiste interneti vahendajate teatud vormis koostöö on 
jõustamiseks vajalik. Selles ei tohi ega saa aga olla üldise sisu järelevalve kohustust. 
Tavalised võrguliikluse korraldamise vahendid võiksid olla piisavad, et anda märku 
ebatavalisest tegevusest, ja muidugi peavad varjupaiga sätted olema lingi abil seotud, 
et rikkumisteate saabudes kiiresti reageerida (nt eriti hiljuti avaldatud teoste korral). 

Spetsiifilisus  
17. Andmefailide kindla tasumäära pakkumise tellimust müüvad üksik-lõpptarbijatele 

internetiteenuste pakkujad. 

18. Failide jagamine peaks olema piiratud sõprade ja perekonnaga. Näiteks edastamise 
litsents või kättesaadavaks tegemise õigus9 (välja arvatud väga lühikesed väljavõtted) 
on piiratud kuni 50 sõbraga (piisavalt suur, kuid siiski piiratud arv), mis tähendab, et 
volitatud võrdõigusvõrgu või otseallalaadimise pakkumist võib lubada ainult 
konkreetsetesse sotsiaalvõrgustikesse. 

19. Andmefailide kindla tasumäära piiratud süsteem lubab tarbijatel jagada faile 
võrdõigusvõrgusiseselt samal viisil, kui olmevideosüsteemi kandjaid võis 
perekonnasiseselt isiklikuks tarbeks ümber salvestada. 

20. Allalaadimist võib teostada ainult selleks täielikult volitatud digitaalsete andmepankade 
lehekülgedelt, kasutades seaduslikke allikaid. Süsteemi heaks haldamiseks peaks kogu 
looming olema kodeeritud (või mõnel muul viisil ametlikult tuvastatav). 

21. Selleks et muuta mehhanismi asjakohasemaks, tuleks välja arendada üldised 
tegutsemiseeskirjad ja teavitada neist igal veebilehel. Seda peaks läbi viima 
autoriõiguste kollektiivse haldamise organisatsioon õiguste valdajate toetusel. Selle 
peaks vastu võtma ka tellitava videoteenuse ja liikmemaksuga tellitava videoteenuse 
platvormid ja järelvaatamise võimalusega TV-teenused, mis informeerivad tarbijaid 
sellest võimalusest litsentsipakkumise vastuvõtmise hetkel, samuti teavitavad nad 
tarbijaid volituseta võrdõigusvõrgu tegevustega seotud riskidest. 

                                                 
8  Vt joonealust märkust nr 1. 
9  Vt joonealust märkust nr 1. 



Poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 
____________________________________________________________________________________________ 

 12

22. Praktilistel põhjustel peaks litsents põhinema ühtsel määral, isegi kui see tähendab 
nende tarbijate vahelist ebaõiglust, kes jagavad faile palju ja kes teevad seda vähe. 
Kvantitatiivne määr ei ole skaleeriv ja internetiteenuse pakkujad ei peaks olema 
kohustatud kontrollima allalaaditavat ja üleslaaditavat infosisu. 

23. Erinevused tarbijate käitumises ning väärtusahelates soosivad andmefailide kindla 
tasumäära eri süsteemide kaalumist muusika ja audiovisuaalsete teoste tarbeks. 
Arvestades aga kaasnevate juhtimisprotsesside keerukust, arusaamatuste ohtu ning 
teatavate sidusrühmade ja ka tarbijate pettusekalduvust, soovitatakse muusika ja 
audiovisuaalse infosisu jaoks ainult ühte andmefailide kindla tasumäära piiratud 
süsteemi. 

24. Isiklikuks kasutamiseks mõeldud litsentsi eest tasuvad tarbijad vabatahtlikult oma 
internetiteenuse pakkujale ja see on internetiteenuse pakkuja kaubanduslikes 
tingimustes selgelt tuvastatav. See ei tohiks takistada internetiteenuse pakkujaid 
kehtestamast kõikehõlmavat poliitikat 100% ulatuses oma eraklientidele (arvatavasti 
parema hinnaga). 

Täidetavus  
25. Säilib vajadus jõustada esialgse ainuõiguse periood, seda eriti üleslaadimise poolel. 

Tähelepanu peaks olema üleslaadijatel, mitte allalaadijatel. 
26. Lahenduse piiratud turuväline staatus tuleb jõustada ja igasugused kaudsed 

turupõhised tegevused tuleb ära keelata (vt The Pirate Bay juhtum) ning nende eest 
vastutusele võtta (volituste rikkumiste alusel). See aitaks vähendada litsentsita 
lehekülgede kasutamist. 

Haldustegevus  
27. Läbipaistvus haldustegevuses on ülioluline nii õiguste valdajate kui ka tarbijate huvidest 

lähtudes. 

28. Organisatsioonidel, kellel on ulatuslikud kataloogid, peaks olema lubatud viibida kohal ja 
toetada süsteemi, tuues nende liikmete õigused valitud autoriõiguste kollektiivse 
haldamise organisatsiooni. 

29. Andmefailide kindlat tasumäära kogub internetiteenuse pakkuja (pärast kogumise 
läbiräägitava komisjonitasu mahaarvestamist) ja annab need üle valitud autoriõiguste 
kollektiivse haldamise organisatsioonile. 

30. Õiguste valdajatele kasumi jagamise aluse sisseseadmine on keeruline küsimus ja seda 
peaks sidusrühmades arutama, nii et need jõuaksid kokkuleppele. 

31. Järgmise uuringu raames tuleb tegeleda mõõtmise küsimustega, et teha kindlaks parim 
lahendus.  

32. Määrade suhtes tuleb kokkuleppele jõuda (vahendaja abiga), kuna puudub teaduslik viis 
nende tasemete määramiseks. Piraatluse hinnangulised kulud ei ole lõplikud, 
arvestades, et internetiteenuse pakkujate turukogemusel on edaspidi suurem tähtsus.  

Tasu suuruse10 kindlaksmääramine 

33. Tasumäär peab olema piisavalt suur, et jõuda tasemeni, mis loob lisandväärtust ja 
pakub piisavalt võimalust haldussüsteemi ehitamiseks, et andmefailide kindla 
tasumäära kasumit koguda ja nõuetekohaselt jagada. 

34. Tasumäär peab olema piisavalt suur, et vältida negatiivseid kõrvalmõjusid, nagu 
tarbijate migratsioon kaubanduslike teenuste juurest andmefailide kindla tasumäära 
süsteemi juurde.  

                                                 
10  Vt peatükk 4, lõik 4.1. 
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35. Tasumäära suurus peaks olema tarbijatele atraktiivne, veenmaks neid, et teenus on 
küsitud raha väärt (tehniline kvaliteet, volitatud võrdõigusvõrgu failide jagamine 
piiratud sõprade ringis ja loomulikult juurdepääs laias valikus infosisule, mis on 
kättesaadav seaduslike kaubanduslike pakkumiste alusel). 

36. Andmefailide kindel tasumäär tarbijale võiks olla vahemikus 4 kuni 6 eurot kuus 
audiovisuaalsete andmefailide korral, hinnas sisaldub käibemaks. Kuid vastavalt 
käesoleva uuringu peatükis 4 esitatud hüpoteesile on vaja kohase hinnavahemiku 
kindlakstegemiseks läbi viia uuring, kasutades kõiki olemasolevaid andmeid. 

37. Summa 4,99 eurot kuus võiks olla sobiv alguspunkt, et jõuda kokkuleppele õiges 
hinnas, mis oleks vastuvõetav kõikidele osapooltele. 

Turustamine 

38. Tarbijaid peab selgesõnaliselt teavitama sellest, kuhu nende maksed lõpuks jõuavad 
(samamoodi nagu ökomaksud või ökoannetused11 on nüüd eraldi välja toodud ja 
toodete hinnasiltidel selgelt märgitud, eriti majapidamisseadmete, elektrooniliste 
kaupade, autode jne puhul). 

39. Need maksed toetavad loovtööstusi ja -ühendusi. 

40. Kirjutades litsentsile alla, toetavad tarbijad loovühiskonda ja mitte piraatlust või 
ebaseaduslikku tegevust.  

41. Andmefailide kindla tasumäära süsteemi ja isikliku kasutamise eesmärgil digitaalse 
paljundamise tasu süsteemi peab olema võimalik selgelt eristada. Isikliku kasutamise 
eesmärgil digitaalse paljundamise tasu tohib kehtestada ainult tööde paljundamisel 
füüsilisele kandjale (DVD). 

42. Tarbijatele tuleb anda väga täpset informatsiooni selle kohta, mis andmefailide kindla 
tasumäära süsteemi raames on lubatud. Süsteemisiseselt lubatu ja teiste ebaseaduslike 
tegevuste vahele peab tõmbama selge eraldusjoone.  

Üldised poliitilised soovitused – esialgsed märkused 

Uuringu autorid on kindlal arvamusel, et üldise infosisu kindla tasumäära süsteemi 
sisseseadmise soovitamise ja soodustamisega kaasneb suur poliitiline risk, mis võib 
potentsiaalselt välja tõrjuda väga suure hulga turgude vahendatud vahetusi, kuni punktini, 
kus see võib takistada uute turgude vahendatud teenuste esilekerkimist – rääkimata eriti 
suurest väärtuse hävingust. 

Andmefailide kindla tasumäära rangelt piiratud eesmärgiga süsteem peab olema viis, 
kuidas vältida suure hulga kodanike tsiviilõiguste ohustamist, ning see peaks olema nii 
piiratud kui selle eesmärgi täitmiseks vajalik (tagades näiteks, et litsentse antakse 
tarbijatele ja mitte internetiteenuse pakkujatele). Lisaks sellele on autorid seisukohal, et 
see ettepanek, nagu käesolevad uuringus on esile toodud, ei ole täiuslik raamistik, ja et 
nad püüdsid üksnes kindlaks teha, millised on nende arvates raamistiku väljatöötamiseks 
vajalikud kõrgetasemelised kaalutlused. Autorid on siiski kindlad, et välja pakutud 
laiendatud kollektiivse haldamise alusel üles ehitatud haldusstruktuur tekitab 
hetkeolukorras kõige vähem vastuväiteid. 
Autorid on teadlikud, et millegi toimiva ehitamine ilma liiga paljude soovimatute 
tagajärgedeta on seotud tõeliste raskustega (professionaalsed ja kultuurilised). 

Lõpuks soovivad autorid rõhutada, et selle kavaga jätkamiseks on vaja tugevat poliitilist 
visiooni ja suunda, arvestades praegust üksmeele puudumist. Konsensus on aga sellise 
projekti edukuse üks võtmetingimusi. 

On võimalus kindlustada suur Euroopa võit kultuuri- ja kultuuritööstuse edendamises ja 
seda võib järgnevalt kasutada kõigi teiste digitaalse sisuga failide puhul.  

                                                 
11  Need vastavad katkiste elektri- ja elektrooniliste seadmete kogumise ja taaskasutamise kuludele. 
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Poliitiline teostatavus 

- Loomingulise sisu litsents ei ole kõikide probleemide imeravim. 

- Andmefailide kindla tasumäära süsteem loob väärtust loomingulisele ühiskonnale. Selle 
skeemi eesmärk on ilmselgelt vähendada halli tsooni seaduslike pakkumiste ja 
piraatluse vahel ning viia miljonid inimesed tagasi seadusliku tegevuse juurde. 

- See litsents ei anna volitust laadida üles muusika- ja audiovisuaalsete teoste katalooge, 
vaid pigem pakub tarbijale võimalust seaduslikult jagada neile endale meeldiva 
loomingulise infosisu erakogu. 

- Andmefailide kindla tasumäära süsteem ei ole uus ärimudel, mis asendaks 
olemasolevaid mudeleid. See on täiendav skeem, mis loob loomingulisele ühiskonnale 
lisandväärtust. 

- Poliitilised võimud peavad kindlustama, et süsteemi avalik poliitiline alus põhineb selgel 
põhjendusel ja konsensusel. Selline poliitika pöörab erilist tähelepanu loomingulise 
tööstuse majandusele, et säilitada kultuurilise sisu tootmisvõimsus. 

- Omaks tuleks võtta olemasolevad tavad ja struktuurid, et vältida asjatut vaeva. Sellel 
alusel peaks laiendatud kollektiivne haldamine andma mudeli süsteemi haldamiseks. 

- Laiendatud kollektiivse haldamise meetodi vastuvõtmine peaks tagama olulised eelised 
õiguste valdajate hulgas üksmeelele jõudmiseks, samuti üleeuroopalise rakendamise ja 
seega tooma esile mitme territooriumi litsentsimise võimaluse. 

- Piirates süsteemi rakendamist ühele üleeuroopalisele autoriõiguste kollektiivsele 
haldamise organisatsioonile, säilitatakse rahvusvaheliste kokkulepetega ühildatavus ja 
välditakse kahekordseid kulusid. 

- Piraatluse kaubanduslike vormide vastu võitlemise jätkamine on ülioluline. 

- Andmefailide kindla tasumäära süsteemi tarbijate seas vabatahtliku ettepanekuna 
populariseerimine, turustatuna just sellisena („Minu väärtus raha eest”), aitab näidata, 
mis on seaduslik ja mis ei ole. 

Majanduslik teostatavus 

 Vaja on põhjalikumat ärimudeli uuringut, mis puudutab hindade, kogumiskulude, 
haldamiskulude, kasutusväljundite jne küsimusi. 

 Selline uuring peab lahendama ka kasumi jagamise kriteeriumide küsimuse, mis on 
võtmeküsimus, et veenda olulisi õiguste valdajaid tooma oma kogud valitud 
autoriõiguste kollektiivse haldamise organisatsiooni. 

 Tulevane uuring peab käsitlema ka sertifitseerimise või sildistamise12 poliitika vajadust 
uue vahendina piraatluse ja ebaseaduslike platvormide vastu võitlemisel. 

 Projekti tuleb edasi arendada, et võimalikult suur arv õiguste valdajaid tooksid oma 
õigused autoriõiguste kollektiivse haldamise organisatsiooni ja oleksid olemas kõige 
paremini uuendatud, ajakohased ja mitmekülgsed kataloogid. See on võtmeküsimus, et 
kindlustada andmefailide kindla tasumäära edukus turul ja professionaalide hulgas. 

Kokkuvõtteks 

Ühel pool on õiguste valdajad, kes seavad sisse litsentse kasutuste kohta, mis ei ole 
olemasolevate mudelitega hõlmatud. Teisel pool on tarbijad, kes vabatahtlikult tellivad 
seadusliku pakkumise, mis piirdub allalaadimise ja võrdõigusvõrgus failide jagamisega. 

                                                 
12  See võiks baseeruda HADOPI muusikaplatvormide sertifitseerimissüsteemi kogemustel, mis aitab tarbijal 

selgelt tuvastada seaduslikku pakkumist. 
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Tellimustest saadava kasumi koguvad kokku internetiteenuse pakkujad ja see antakse üle 
autoriõiguste kollektiivse haldamise organisatsioonile. Autoriõiguste kollektiivse haldamise 
organisatsioon korraldab kasumi jagamise arvutuse alusel, mis ei ole veel kindlaks 
määratud. See võib tugineda turutulemustele, nagu DVDde müük või tellitava videoteenuse 
allalaadimise näitajad. Igal juhul tuleb selles küsimuses üksmeelele jõuda.  
Esineb lahknevus tarbijate poolt tegelikult jagatud teoste ja nende teoste vahel, mille 
allalaadimise ja vahetamise eest makstakse. Ei ole vaja rikkuda tarbija privaatsust, 
jälgides, milliseid konkreetseid faile alla laaditakse; süsteem põhineb jagatud tööde mahul.  
Piraatlus on endiselt nagu katk ja sellega tuleb edasi tegeleda.  
Praegusel kujul hõlmab süsteem ainult kino- ja audiovisuaalseid teoseid. Arvestades 
muusikasektori eripära, selle teistsugust väärtusahelat, erinevaid tarbimisharjumusi ja 
mahtu, ei mahu see siinkohal väljapakutud reguleerimisalasse. Samasugune süsteem võiks 
töötada ka muusika puhul, kuid selleks tuleks läbi viia olemasolevate pakkumiste põhjalik 
juhtumiuuring, et siis üles ehitada ja viimistleda rakendav mudel, mille võiksid kinnitada nii 
tarbijad kui ka õiguste valdajad. See töö kujutaks endast aga palju suuremat ülesannet kui 
see, mis hõlmab audiovisuaalseid teoseid.  
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ÜLDINE TEAVE 
Käesolev uuring vastab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni soovile saada 
informatsiooni selle kohta, kuidas nii poliitilisest kui ka majanduslikust vaatenurgast saaks 
andmefailide kindlat tasumäära rakendada failide vahetamise keskkonnas.  
 
Uuringus antakse teavet ning analüüsitakse järgmisi teemasid: 
- muusika ja audiovisuaalsete meelelahutustoodete ning teenuste turgude areng 10 aasta 

vältel (uuringu esimene osa);  
- online-piraatluse arengutendentsid ja nähtused (uuringu teine osa); 
- andmefailide kindla tasumäära kehtestamise tähtsaimad eesmärgid (uuringu kolmas 

osa); 
- andmefailide kindla tasumäära süsteem ja alternatiivsed stsenaariumid (uuringu neljas 

osa); 
- järeldused ja soovitused (uuringu viies osa). 
 

Uuringu kohaldamisala 
Geograafiline kohaldamisala 

Uuring hõlmab Euroopa Liidu liikmesriike. Lisaks on analüüsitud mitmete kolmandate riikide 
süsteeme ning kasutatud neid heade (või halbade) näidetena. 
 
Uuringu kronoloogiline kohaldamisala 

Uuring hõlmab viimast kümmet aastat (2001–2011) ning annab võimaluse korral 
informatsiooni tulevikuväljavaadete kohta. 
 
Infosisu sektori kohaldamisala  
Vastavalt pakkumise spetsifikatsioonidele hõlmab uuring järgmisi kultuurisektoreid: kino, 
televisioon ja muusika.  
Uuringus kasutatud mõiste „audiovisuaalne” hõlmab kõiki filme ja kõiki väljundeid: teater, 
video, tellitav videoteenus jne.  
 

Meetodid 
Metodoloogilised vahendid 

Uuring tugines põhiliselt kahele põhivahendile: kättesaadava teabe uurimine ja intervjuud 
(väliuuringud). 
Kättesaadava teabe kabinetiuuring hõlmas põhiliselt trükitud ja online-allikaid. 
Intervjuud iga valdkonna mõne kõige olulisema sidusrühmaga viidi läbi Euroopas ja mujal 
maailmas. Allikad ja intervjuude nimekirja leiate uuringu lisast.  
 
Metodoloogilised proovikivid 

Statistiliste andmete puudumine 

Üks peamisi probleeme, millega konsultandid ja spetsialistid üldiselt kokku puutusid, on 
selliseks uuringuks vajaliku statistilise andmestiku üldine nappus, eriti ELi tasandil. See 
kehtib selgelt ka piraatluse mahtude analüüsi kohta või isiklikul otstarbel digitaalse 
salvestamise maksu kohta, mis eksisteerib ainult 25 ELi liikmesriigis. Samuti kehtib see 
üksikasjaliku teabe kohta, nagu sideoperaatorite käibe jagamine telefoni-, lairibaühenduse 
ja infosisu teenuste vahel (nt IP TV, tellitav videoteenus ja liikmemaksuga tellitav 
videoteenus), või mitmete vastavate TV-gruppide tütarettevõtjate käibe kohta.  
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Nende statistikavahendite nõrkusel, mida ei ole esitanud European Audiovisual Observatory 
väljaanded, on oluline mõju ärimudelite ja jõuliste arvandmete prognooside koostamisele. 
 
Poliitilised probleemid 

Audiovisuaalne sektor ja üldisemalt ka loometööstused on ajalooliselt alati olnud suhteliselt 
edukad poliitikute alarmeerimises, ning suuremal või vähemal määral edukad oma 
analüüsis, nõudmistes ja vajadustes. Viimase kümne aasta jooksul on välja kujunenud 
teised sidusrühmad ja teinud ennast antud piirkonnas kuuldavaks. See juhtus 
sideoperaatoritega ja nüüd ka tarbijatega. Uuringus esitatud väärtuseahelate analüüs 
näitab, et seoses massilise juurdepääsuga lairibaühendusega internetile ja 
sotsiaalvõrgustike kujunemisega ei lange väärtusahela eri osalejate huvid alati kokku. 
Seadusandlike vastuste vormimisel tuleb poliitilisel tasandil teha kompromisse. Seda silmas 
pidades on üksmeele või vähemalt mõningase ühise aluse leidmiseks see Euroopa 
Parlamendi tellitud töö vajalik.  
  
Sidusrühmade arvukus 

Sidusrühmade mitmekesisus iseloomustab nii audiovisuaalse kui ka muusikasektori 
digitaalset mõõdet. Arvukad mudelid ja levikanalid on kaasatud sidusrühmade arvu 
mitmekordistanud – alates algatajatest kuni vahendajateni. Samal ajal on sideoperaatorid 
ja hiljuti ka seadmete tootjad, kes on kaasatud seotud televisiooni kaudu, arendanud oma 
turgude integreerimise ja hõlvamise strateegiaid. Kuigi infosisu on ikka rohkem kui kunagi 
varem kõige tähtsam, kaasavad tootmise, levitamise ja kataloogikontrolli uued süsteemid 
ja väärtusahelad uusi operaatoreid, kes võistlevad turuosa ja väärtuse pärast. 
Väljakujunenud levitamise ja teenuste mudeleid ähvardab häving kiire lairibaühenduse, 
digitaalsete formaatide ja digitaalse levitamise või 360° levitamise poolt. Tarbija käitumine 
lisab keerukusele veel ühe kihi: fännide filmitõlked13, võrdõigusvõrkudes failide jagamine, 
sotsiaalvõrgustikes toimuva vahetused – neil kõikidel võib olla mõju kasutusstrateegiate 
õiguste, väljundite ja territooriumide igale kategooriale. 
 
Igasuguse andmefailide kindla tasumäära süsteemi sisseseadmine peab neid lahknevaid 
huvisid arvesse võtma.  
 
Tähtajad 

Käesolev uuring pidi valmima nelja kuuga. Piiratud ajaraam tegi põhjaliku teabe kogumise 
ning kõikide sektorite kõikide osanike intervjueerimise kõikides liikmesriikides ja ärimudeli 
teatud probleemide süvaanalüüsi läbiviimise raskeks. 
 
Üldine hinnang 

See on proovilepanev ülesanne mitmel põhjusel: 
 arvestades asjaolu, et muusikatööstus on ülemaailmselt ja eriti Euroopas sügavas ja 

potentsiaalselt väljapääsmatus kriisis, on käesolev uuring kriitilise tähtsusega; 
 arvestades ka vastuseisu mitmes valdkonnas ja mitmel põhjusel reageerivat tüüpi 

õigusaktide astendamise suhtes, on alternatiivsete mudelite võimaluste ja piirangute 
mõistmine väga soovitav; 

 vaja on veel koguda ja analüüsida palju andmeid ja arvamusi; 
 kasuliku, objektiivse tagasiside saamine õiguste valdajatelt ja õiguste kasutajatelt 

on keeruline. 
 
Need punktid kehtivad ka audiovisuaalses sektoris. Loovtööstused on silmitsi tarbijate 
käitumise muutustega (rohkem muusikat kui filme), mille tegi võimalikuks sama 

                                                 
13  Tarbijate poolt subtiitrite lisamise tava. 
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tehnoloogia, mis hõlbustab piraatlust: nende kahe eraldamine on keeruline ja samuti ei ole 
see ka tingimata eri sidusrühmade otsene huvi, kuna nad peavad oma positsioonide pärast 
uues maailmas võitlema. 
 
Igasuguse andmefailide kindla tasumäära süsteemi sisseseadmine, ükskõik missugune on 
selle kohaldamisala, hõlmab kollektiivse haldamissüsteemi põhjalikku analüüsi. Euroopa 
kollektiivse haldamissüsteemi struktuur tõstatab vastuolulisi poliitilisi küsimusi ja mitmeid 
õiguslikke ebamäärasusi, mida ei ole ELi õiguses veel lahendatud.  
 


