
Lisa EAÜ liikmelepingu juurde

Õiguste ja territooriumide eemaldamine

Liikme andmed

Ees- ja perekonnanimi 

Sünniaeg  

E-posti aadress 

Telefon  

Aadress  

EAÜ liikmel on õigus teha muudatusi EAÜ-le loovutatud varaliste õiguste kategooriate ja territoriaalse
ulatuse  osas.  Selle  vormiga  saab eemaldada  varaliste  õiguste  kategooriaid  või  territooriume EAÜ
haldamise  alt.  EAÜ  poolt  hallatavad  õigused  on  liikmelepingus  jaotatud  kategooriatesse.  Õiguste
eemaldamine on võimalik ainult nende kategooriate osas tervikuna mitte osadeks jaotatult. Samuti ei
saa eemaldada EAÜ haldamise alt riigi territooriumist väiksemat territoriaalset üksust.

Õiguste või  territooriumide eemaldamine  puudutab kõiki  liikmelepinguga hõlmatud teoseid.  Pärast
eemaldamist  ei  kogu  ega  jaota  EAÜ  enam  autoritasu  eemaldatud  õiguste  kategooria  valdkonda
kuuluvate kasutuste eest nendelt territooriumidelt, mis on liikme poolt antud EAÜ hallata. 

Õiguste kategooriad

1. Avalik esitamine

Teoste esitamine kas vahetult ehk elavas esituses või mõne tehnilise vahendi abil. Näiteks kontserdid
ja muud meelelahutusüritused, taustamuusika toitlustus- ja kaubandusettevõtetes.

2. Edastamine ja taasedastamine

Teoste  edastamine  või  taasedastamine  raadio,  televisiooni,  kaabellevivõrgu,  satelliidi  ja  muude
tehnikavahendite vahendusel.

3. Üldsusele kättesaadavaks tegemine

Teoste üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel  viisil,  et  isikud saavad teoseid kasutada nende
poolt  individuaalselt  valitud  kohas  ja  ajal,  sh  internetis.  Näiteks  kõik  teenused,  mis  võimaldavad
inimestel salvestada või koheselt järele vaadata muusikat, videoid, filme, saateid jms. 
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4. Reprodutseerimine ja sünkroniseerimine

Teoste salvestamine heli- ja videokandjale, filmile jms vahendile või seadmele ja nende levitamine.

Vali  millised  õiguste  kategooriad  või  territooriumid  soovid  EAÜ haldamise  alt  eemaldada,  tehes
vastava ruudu sisse risti:

1. Avalik esitamine

  Riigid:

 

  Kogu maailm

2. Edastamine ja taasedastamine

 Riigid:

  Kogu maailm

3. Üldsusele kättesaadavaks tegemine

 Riigid:

  Kogu maailm

4. Reprodutseerimine ja sünkroniseerimine

  Riigid:

  Kogu maailm

  Ma ei  sõlmi eemaldatud  õiguste kategooriate või  territooriumide haldamiseks lepinguid teiste
riikide kollektiivse esindamise organisatsioonidega. 

  Ma sõlmin eemaldatud  õiguste kategooriate või territooriumide haldamiseks lepinguid järgmiste
teistes  riikides  asuvate  kollektiivse  esindamise  organisatsioonidega  
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Õiguste eemaldamist puudutavad kinnitused

Käesolevaga kinnitan, et:

-saan aru,  et  õiguste või  territooriumide eemaldamine mõjutab teisi minu teostega seotud õiguste
omajaid (kaasautoreid, nende pärijaid või kirjastajaid), kes on EAÜ liikmed.

-saan  aru,  et  juhul  kui  ma ei  sõlmi  lepinguid  eemaldatud  õiguste  kategooriate  või  territooriumide
haldamiseks  teiste  riikide  kollektiivse  esindamise  organisatsioonidega,  siis  on  mul  vaja  saada
eemaldamiseks  nõusolek  igalt  minu  teostega  seotud  õiguste  omajalt,  kes  jätkuvalt  teostab  oma
vastavaid õigusi EAÜ kaudu. 

-saan aru, et juhul kui ma sõlmin eemaldatud õiguste kategooriate või territooriumide haldamiseks
lepingud  teistes  riikides  asuvate  kollektiivse  esindamise  organisatsioonidega,  siis  ei  ole  mul  vaja
saada eelnimetatud nõusolekuid teistelt minu teostega seotud õiguste omajatelt. 

-saan aru, et nõusoleku puudumine teistelt minu teostega seotud õiguste omajatelt ei takista õiguste
või territooriumide eemaldamist puudutavate muudatuste kehtima hakkamist,  kuid võib kaasa tuua
teiste minu teostega seotud õiguste omajate rahalised nõuded minu vastu. 

Antud vormiga EAÜ-le teatavaks tehtud muudatused hakkavad kehtima:

-varem EAÜ liikmeks mitteolnud isiku suhtes – alates liikmelepingu sõlmimisest ja 

- EAÜ liikme suhtes – 1 kuu pärast antud vormi EAÜ-le edastamist.

Antud vorm tuleb allkirjastada kas digitaalselt ja edastada EAÜ e-posti aadressile  eau@eau.org või
allkirjastada omakäeliselt ja saata EAÜ-le postiga aadressile Lille 13, 10614 Tallinn. 

Kuupäev Nimi ja allkiri

Allkirjastatud ja EAÜ-le edastatud vorm lisatakse liikmelepingu juurde. 

mailto:eau@eau.org
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