
 
 

MUUSIKA KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED 

 

1. Üldsätted 

1.1. Üldtingimused sätestavad EAÜ ja Litsentsisaaja vahelise lepingulise suhte eeldused ning olulised 

tingimised. Üldtingimused kehtivad muusikateoste avaliku esitamise kasutuslubade taotlemisele 

Kodulehe vahendusel.  

1.2. Üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses, olenemata sellest, kas neid 

tähistatakse suure või väikese algustähega, ainsuses või mitmuses:  

1.2.1. Aruanded – Litsentsisaaja poolt EAÜ-le Lepingus ettenähtud juhul esitatavad finants-, 

repertuaari- jm aruanded, mis sisaldavad andmeid, mis on vajalikud EAÜ poolt litsentsitasu suuruse 

arvestamiseks ja Litsentsisaajale arve saatmiseks ja/või litsentsitasu jaotamiseks.  

1.2.2. Arveldusperiood – Teoste kasutamise periood ehk ajavahemik, mille osas toimub poolte vaheline 

arveldamine. 

1.2.3. Avalik esitamine – Teoste kas osaliselt või tervikuna ette kandmine kas vahetult või kaudselt mis 

tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kohas, mis on üldsusele avatud või ka kohas, mis pole 

küll laiemale üldsusele avatud, kuid kus viibib oluline arv isikuid väljastpoolt perekonda ja lähimat 

tutvusringkonda. 

1.2.4. EAÜ – Eesti Autorite Ühing MTÜ registrikoodiga 80004182. 

1.2.5. EAÜ repertuaar – Teosed, mille õigusi EAÜ esindab autoritega, nende õigusjärglastega või 

kirjastajatega sõlmitud lepingute alusel või teiste autoreid esindavate organisatsioonidega sõlmitud 

lepingute alusel. 

1.2.6. Kasutusluba – vastavalt autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 13 lg 1 punktile 7, § 13¹ lõikele 2 ja § 46 

lõikele 1 EAÜ kui kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt Litsentsisaajale kui Teoste avalikku 

esitamist korraldavale isikule antud luba. 

1.2.7. Kasutustingimused – Litsentsileping või muu dokument, kus on fikseeritud Teoste kasutamise 

tingimused. 

1.2.8. Koduleht – EAÜ kodulehekülg www.eau.org   

1.2.9. Leping – EAÜ ja Litsentsisaaja vahel sõlmitav Teoste kasutusluba sisaldav litsentsileping. 

1.2.10. Litsentsisaaja – eraisik või juriidiline isik, kes korraldab muusikateoste avalikku esitamist ja 

taotleb EAÜ-lt vastavalt AutÕS § 13¹ lõikele 2 muusikateoste kasutusluba.  

1.2.11. Pool – EAÜ või Litsentsisaaja, koos nimetatud pooled. 

1.2.12. Privaatsusteade – dokument, mis annab infot isikuandmete töötlemise kohta EAÜ-s. 

http://www.eau.org/


 
 
1.2.13. Tasumäärad – Teoste avaliku esitamise kohta kehtivad tasumäärad ehk tariifid, mis on 

sätestatud Lepingus või kuuluvad lisana selle juurde ning on ühtlasi avaldatud Kodulehel. 

1.2.14. Teosed – EAÜ repertuaaris olevad Eesti Vabariigis autoriõigusega kaitstud muusikateosed ja 

nendega seotud tekstid. 

1.2.15. Tingimused – EAÜ poolt kehtestatud Üldtingimused, Kasutustingimused, Tasumäärad ja/või 

muud tüüptingimused. 

2. Kasutusloa taotlemine ja Lepingu sõlmimine 

2.1. EAÜ repertuaari kuuluvate Teoste avalikuks esitamiseks on vaja saada Kasutusluba, mis 

vormistatakse kirjaliku Lepinguna.  

2.2. Kasutusloa taotlemiseks tuleb Litsentsisaajal esitada EAÜ-le informatsioon, mis on vajalik Lepingu 

koostamiseks ning tutvuda Privaatsusteatega ja nõustuda Üldtingimuste ning Tasumääradega.  

2.3. Litsentsisaajalt saadud informatsiooni alusel koostab EAÜ Lepingu ja saadab selle 

allkirjastamiseks Litsentsisaajale.  

2.4. EAÜ võib nõuda Litsentsisaajalt Lepingu sõlmimisel ettemaksu ehk käsiraha kuni 100% eeldatavast 

litsentsitasust või käenduse andmist järgmistel juhtudel: 

2.4.1. kui leping sõlmitakse esmakordselt äriühinguga, mille omakapital on väiksem kui eeldatavalt 

maksmisele kuuluv litsentsitasu; 

2.4.2. kui Kasutusloa taotleja või selle esindaja on eelnevalt jätnud litsentsitasu õigeaegselt või nõutud 

mahus tasumata või on esitanud EAÜ-le valeandmeid litsentsitasu aluseks olevate asjaolude kohta. 

2.5. EAÜ võib keelduda Lepingu sõlmimisest ehk Kasutusloa andmisest taotleja puhul, kellel on EAÜ 

ees tasumata võlg.  

2.6. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, sõlmitakse Teoste kasutamiseks tähtajatu Leping. Teoste 

ühekordse avaliku esitamise korral või muudel kokkulepitud tingimustel võidakse sõlmida ka tähtajaline 

Leping.  

3. EAÜ ja Litsentsisaaja õigused ja kohustused 

3.1. Litsentsisaajal on järgmised õigused: 

3.1.1. kasutada Teoseid Lepingus sätestatud tingimustel; 

3.1.2. öelda Leping üles vastavalt Lepingus sätestatule. 

3.2. Litsentsisaajal on järgmised kohustused: 

3.2.1. esitada EAÜ-le Kasutusloa taotlemisel ja Lepingu sõlmimisel tõeseid andmeid ning tagada 

esindaja vahendusel Lepingu sõlmimisel vajalike volituste olemasolu; 

3.2.2. täita Lepingus ja Tingimustes toodud nõudeid ja kohustusi, sh esitada EAÜ-le vajalikud Aruanded 

ning maksta litsentsitasu vastavalt EAÜ poolt esitatud arvele ja seda arvel või Lepingus märgitud 

tähtajaks; 

3.2.3. teavitama koheselt EAÜ-d kõikidest muudatustest, millel on litsentsitasu määramisel oluline 

tähtsus.  



 
 
3.3. EAÜ-l on järgmised õigused: 

3.3.1. kehtestada, muuta või täpsustada Kasutustingimusi, tehes need vastavale valdkonnale kehtiva 

tüüplepingu või muu dokumendi näol kättesaadavaks Kodulehe kaudu; 

3.3.2. muuta Tasumäärasid; 

3.3.3. öelda Leping üles vastavalt Lepingus sätestatule. 

3.4. EAÜ-l on järgmised kohustused: 

3.4.1. täita Lepingus ja Tingimustes sätestatud kohustusi; 

3.4.2. esitada arved vastavalt Lepingus sätestatud korrale; 

3.4.3. väljastada Litsentsisaajale soovi korral teavet Kasutustingimuste, Tasumäärade või esitatud 

arvete kohta; 

3.4.4. teavitada Litsentsisaajat Kasutustingimiste ja Tasumäärade muudatustest. 

4. Arveldamine 

4.1. Kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, on Arveldusperioodiks 1 kalendrikuu.  

4.2. Arve(d) väljastab EAÜ elektrooniliselt e-arvena, Litsentsisaaja e-posti aadressile.  

4.3. Litsentsisaaja on kohustatud teavitama EAÜ-d koheselt, kui ta ei ole arvet kätte saanud.  

4.4. Arve mitteõigeaegsel tasumisel võib EAÜ nõuda Litsentsisaajalt viivist 0,3% iga maksmisega 

viivitatud kalendripäeva eest tähtaegselt tasumata summast. 

4.5. Arve õigeaegsel mittetasumisel võib EAÜ nõuda Litsentsisaajalt tähtaegselt laekumata summalt 

viivist 0,3% päevas.  

4.6. Juhul kui Lepingu kohaselt peab Litsentsisaaja esitama EAÜ-le Aruande, kuid ta ei ole seda 

õigeaegselt teinud, võib EAÜ nõuda Litsentsisaajalt leppetrahvi järgmises suuruses: 

4.6.1. EAÜ poolt litsentsitasu suuruse arvestamiseks ja Litsentsisaajale arve väljastamiseks vajalike 

finants- jm aruannete mitteesitamisel 12,80 eurot iga aruande esitamisega viivitatud päeva eest; 

4.6.2. EAÜ poolt litsentsitasu jaotamiseks vajalike repertuaariaruannete mitteesitamisel 3,20 eurot iga 

aruande esitamisega viivitatud päeva eest. 

4.7. Juhul kui Lepingus sätestatud leppetrahvid erinevad Üldtingimuste punktis 4.6 märgitud 

leppetrahvidest, kohaldatakse Lepingus sätestatud leppetrahve. 

5. Tasumäärade muutmine

5.1. EAÜ-l on õigus ühepoolselt muuta Tasumäärasid, kui vastava tasu määra või selle aluseks oleva 

tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud vastava tingimuse või tasu määraga või 

ärikeskkonnaga seotud asjaolud (sh nt tarbijahinnaindeks, Teoste kasutamise ulatus, üldine 

turusituatsioon jne) või vastava tasu määra kehtestamise ajast on möödunud rohkem kui 2 aastat või 

ilmnevad muud olulised asjaolud.  

5.2. EAÜ lähtub Tasumäärade muutmisel Kodulehel avaldatud „Avaliku esitamise tariifide kehtestamise 

korrast“. 

https://eau.org/wp-content/uploads/Avaliku-esitamise-tariifide-kehtestamise-kord.pdf
https://eau.org/wp-content/uploads/Avaliku-esitamise-tariifide-kehtestamise-kord.pdf


 
 

 

5.3. EAÜ teatab Litsentsisaajale vähemalt 6 nädalat ette nende Tasumäärade muutmisest, mis 

muudavad otseselt Lepingu tingimusi ja litsentsitasu maksmise aluseid ning millega kaasneb 

Tasumäärade tõus.  

5.4. EAÜ ei pea Litsentsisaajale ette teatama Tasumäärade alandamisest või litsentsitasu maksmise 

aluseid mitte mõjutatavatest muudatustest Tasumäärades.  

5.5. Kõikidest Tasumäärades toimunud muudatustest teavitab EAÜ Kodulehel.  

6. Vaidluste lahendamine 

6.1. Kui Litsentsisaaja või EAÜ ei ole nõuetekohaselt täitnud oma lepingulisi kohustusi, samuti kui on 

tekkinud vaidlus Lepingu erinevast tõlgendamisest, võib asjast huvitatud pool esitada teisele poolele 

kirjaliku pretensiooni, millele teine pool peab vastama hiljemalt viiendal tööpäeval peale pretensiooni 

saamist või Lepingus märgitud muul tähtajal. 

6.2. Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.  

6.3. Nii EAÜ kui Litsentsisaaja kohustuste rikkumine asjaoludel, mille on põhjustanud vääramatu jõud, 

loetakse vabandatavaks ja see ei too kaasa vastutust.  

6.4. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut asjaolu või sündmust, mille üle poolel 

kontroll puudub ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud poolelt oodata, et ta selle asjaoluga 

arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks. 

7. Isikuandmete töötlemine 

7.1. EAÜ töötleb Litsentsisaajaga seotud isikuandmeid Privaatsusteates toodud viisil, eesmärkidel ja 

õiguslikel alustel kooskõlas Lepingu, kehtivate õigusaktide ning heade äritavadega. 


