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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

 

Taustteave 

2018. aastal tellis Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) intellektuaalomandiga seotud 

õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse kaudu teadusuuringu IP-televisiooniga seotud 

kuritegevuse teemal. Uuringu eesmärk oli saada rohkem teada, kuidas kasutatakse ebaseaduslikku 

internetiprotokollipõhist televisiooni (IP-televisiooni) ja kuidas toimivad selle nähtusega seotud 

ärimudelid, ning selle alusel leida võimalusi selle nähtusega tõhusamalt tegelemiseks. 

Uuringu tellis Bournemouthi Ülikooli intellektuaalomandi poliitika ja juhtimise keskus, mis moodustas 

õigus-, majandus- ja arvutiteadlastest koosneva rühma.1 Uurimisrühma abistas ekspertrühm, kuhu 

kuulusid õiguste omanikud, õiguskaitseasutuste esindajad, reguleerivad asutused, 

kodanikuühiskonna rühmad ja digitaalse turvalisuse ettevõtted.2 

Käesolev aruanne on koostatud valdkondadevahelise uuringuna, mis käsitleb ebaseadusliku IP-

televisiooni õigus-, tehnika- ja majandusaspekte. See on esimene suur uuring, mis annab ülevaate 

ELis olevast kirjandusest, õigusraamistikust ja kohtupraktikast ning teeb internetis telesisu loata 

edastamisega seotud olemasolevate ärimudelite struktuurse analüüsi. Lisaks esitatakse uuringus 

esimesed hindamistulemused ebaseadusliku IP-televisiooni ulatuse kohta kogu ELis, väljendatuna 

aktiivsete kasutajate arvuna ja rikkumistest saadud ebaseadusliku tuluna. 

 

Metoodika ja andmed 

Olemasolevad uuringud,3 mille eesmärk on kvantifitseerida ebaseadusliku IP-televisiooni ulatust ja 

majandusmõju, viitavad järjekindlalt, et ebaseadusliku IP-televisiooni levik maailmaturgudel 

suureneb. 4  Käesoleva aruande eesmärk on hinnata ebaseadusliku IP-televisiooni kasutamises 

osalevate isikute arvu ning autoriõigust rikkuvate IP-televisiooni pakkujate võimalikku tulu. 

Kvantitatiivne hinnang põhineb ametlikel ja ühtlustatud andmeallikatel, et tagada esitatud 

hinnangute täielik võrreldavus ELi liikmesriikide vahel. Võimaluse korral kasutati Eurostati ametlikke 

leibkonnauuringute andmeid. Uuringus tugineti ka koostööle EUIPO vaatluskeskuse 

                                                
1  Bournemouthi Ülikooli uurimisrühma juhtis professor Maurizio Borghi ja sellesse kuulusid juhtteaduritena professor 
Vasilis Katos, dr Antanina Garanasvili ja dr Marcella Favale ning kaasteaduritena professor Dinusha Mendis, Dimitra 
Poutouri ja Dimitris Mallis. 
2 Eksperdirühma kuulusid Bogdan Ciinaru (Europol), Tim Cooper (Premier League), Richard Crisp (BT), Callum Cryer (UK 
IPO), Mattia Epifani (Re@lity Net), Matteo Feraboli (Sky Italia), Jose Luiz Gomez (Hispaania politsei), Gabor Ivanics 
(Eurojust), Jerry Gee (Kudelski-Nagra), Phillip Davies (Sky UK), Robert Kiessling (Sky UK), George Kyne (An Garda 
Siochana), David Lowe (UK IPO), Yuliya Morenets (TAC International), Mark Mulready (Irdeto), Marco Musumeci (ÜRO 
Regioonidevaheline Kuritegevuse ja Õigusküsimuste Uurimise Instituut), Mathilde Persuy (Hadopi), Marco Signorelli 
(DCP), Laura Vilches (Spanish Liga), Alessandro Rossetti (SoftStrategy), Kevin Taylor (Comcast), Lars Underbjerg (Nordic 
Content Protection), Didier Wang (Hadopi). 
3 Kudelski Group, küberturvalisuse üksus (2016), Hadopi (2018), Nordic Content Protection (2017), Sandvine (2017), The 
Industry Trust (2016). 
4 Vt I lisa. 
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sidusrühmadega ning IP-televisiooni turutingimuste valdkonna ekspertide jagatud andmetele ja 

teadmistele. 

Ebaseadusliku IP-televisiooni turu ärimudelid on määratletud kooskõlas metoodikaga, mille EUIPO 

töötas välja dokumendis „Intellektuaalomandi õigusi rikkuvate internetipõhiste ärimudelite uuring“.5 

Kogu ELis toimivate ebaseadusliku IP-televisiooni ärimudelite analüüs hõlmab kohaldatavat 

õigusraamistikku ja olulist kohtupraktikat. 

Õigusraamistiku uurimist toetas ELi 28 liikmesriigis tehtud küsitlus. Telesaadete autoriõiguste kaitset 

käsitleva ühenduse õigustiku esialgse analüüsi põhjal tehti liikmesriikide kontaktisikutele suunatud 

küsimustiku kaudu liikmesriikide asjakohase õiguse ja kohtupraktika uuring. Uuring võimaldas 

koguda tsiviil- ja kriminaalkohtupraktikat ebaseadusliku IP-televisiooni kohta ning tuvastada igas 

liikmesriigis kohaldatavad õigusnüansid. 

 

Õigusraamistiku analüüs 

Euroopa Liidu õigus sätestab ulatusliku kaitse internetis telesaadete loata edastamise eest, mis 

hõlmab mitmesugust tegevust. Õhu-, satelliit- või kaabelsignaalide taasedastamine internetis, 

telesaadete pilvsalvestus, hüperlinkimine reaalajas voogedastuseks nutitelerite kaudu ja 

hüperlinkide kataloogimine on infoühiskonna direktiivi artikli 3 kohaselt üldsusele edastamine. 

Samas ei ole kõik telesaadete õigused kaitstud kogu ELis ühtmoodi. Telesaadete sisu õigused on 

kaitstud reaalajas ja tellitava voogedastuse eest. Teisalt kehtivad ringhäälinguorganisatsioonide 

õigused ringhäälingusignaalile ainult ringhäälingusaadete salvestiste tellitava voogedastuse (või 

allalaadimise) suhtes. Ainult seitsmes liikmesriigis (Austria, Rootsi, Rumeenia, Soome, Taani, 

Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik) hõlmavad ringhäälinguorganisatsioonide õigused ka 

voogedastust reaalajas. Lisaks on telesignaali vastuvõtmine ebaseaduslike voogedastusseadmete 

kaudu vastuolus infoühiskonna direktiivi artiklis 2 sätestatud reprodutseerimisõigusega. 

Kuigi telesaadete sisule on tagatud kõrgetasemeline kaitse ebaseadusliku IP-televisiooni eest, ei 

kuulu spordiüritused iseenesest ELi õiguse kohaselt autoriõiguse kaitse kohaldamisalasse. 

Spordiürituste audiovisuaalne salvestamine vastab siiski tõenäoliselt autoriõiguse säilitamise 

tingimustele, sest salvestise režissöör teeb „vabu ja loomingulisi valikuid“. Peale selle võib 

autoriõigus kaasneda ka spordiürituste salvestamisel ja edastamisel tavaliselt kasutatavate teoste ja 

muu sisuga (näiteks taustamuusika, originaalmuusika ja graafikateosed). 

Ühenduse õigustik jätab mõningase määramatuse, kas tasuta IP-televisiooni signaali samaaegne 

taasedastamine (sh kadreerides) ja IP-televisiooni signaali edastamine signaali levitajale 

otseedastuse teel on üldsusele edastamine infoühiskonna direktiivi artikli 3 tähenduses. Mõlemat 

stsenaariumi käsitletakse uues veebiülekannete direktiivis (direktiiv (EL) 2019/789), mis 

rakendatakse liikmesriikide õigusesse 2021. aasta juuniks. 

 

                                                
5  EUIPO, „Intellektuaalomandiõigusi rikkuvate internetipõhiste ärimudelite uuring. 1. etapp: intellektuaalomandiõigusi 
rikkuvate internetipõhiste ärimudelite ülevaate koostamine“, juuli 2016. 
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Autoriõigusi rikkuva ärimudeli analüüs 

Autoriõigusi rikkuva IP-televisiooni levitamine on äärmiselt mitmekesine, ulatudes hästi korraldatud 

suurtest äristruktuuridest üksikute ettevõteteni. Kuigi ebaseadusliku IP-televisiooni pakkujatel on 

toode sama (juurdepääs reaalajas voogedastuse kanalitele), on neil mitmesugused IP-televisioonile 

juurdepääsu platvormid, sihtrühmad, hinnastrateegiad ja muud elemendid, näiteks lisatooted 

(tellimusvideo, digibokside müük) ja sotsiaalmeedia leht. Rikkumine võib alata lihtsalt sellega, et 

litsentsita sisuteenuse pakkuja saab sisu levitajalt või sisuteenuse pakkujalt voo seaduslikult ja teeb 

selle kättesaadavaks kolmandatele isikutele kasutustingimusi rikkudes. Need kolmandad isikud 

võivad olla sisu lõppkasutajad ja tarbijad või vahendajad; viimasel juhul võivad nad saada kasu sisu 

edasimüümisest. 

Peale seadusliku IP-televisiooni kättesaadavuse lihtsustab tehnika areng (nt lairibaühenduse levik ja 

kiirem internetiühendus) omakorda ka juurdepääsu ebaseaduslikele allikatele. Ebaseadusliku IP-

televisiooni mõju hindamisel tuleb arvestada tehnikakaalutlusi, mis muudab analüüsi keerukamaks. 

Olenemata mitmest levitamisviisist näitab analüüs, et ebaseaduslik IP-televisioon on valdavalt 

koondunud ümber kolme üldise ärimudeli. 

 Ebaseadusliku IP-televisiooni tellimise mudel, kus klientidele antakse tellimisel ja tasumisel 

vahetu juurdepääs mitmele telekanalile. IP-televisiooni sisu tehakse kättesaadavaks otse 

voogedastuseks ebaseaduslikes veebikohtades või mobiilseadmerakenduste kaudu. See 

ärimudel põhineb ebaseadusliku IP-televisiooni abonemendi müümisel tarbijatele ja tulu 

saadakse abonentide kuumaksetest. 

 N-ö ettevõtetevaheline mudel, mis on suunatud IP-televisiooni kanalite pakettide 

edasimüümisele ja ebaseadusliku IP-televisiooni edasimüümise võimaluste loomise 

vahenditele. Seda ärimudelit saab kirjeldada kui ettevõtetevahelist mudelit või 

hulgimüügimudelit. Sageli kombineeritakse seda varasema otsetellimuste müügi ärimudeliga. 

Sellisel juhul on ebaseadusliku IP-televisiooni pakkujatele tagatud kaks tuluallikat: 

ebaseadusliku IP-televisiooni vaatajate kuumaksed ja ebaseadusliku IP-televisiooni 

edasimüüjate maksed. 

 N-ö voogedastuse portaali mudel, kuhu kogutakse linke voogedastuse veebikohtadesse ja 

tehakse need lõppkasutajatele kättesaadavaks. IP-televisiooni voogedastust pakutakse 

tasuta ja sageli madalama kvaliteediga kui IP-televisiooni abonementveebikohtades. Et 

voogedastuse sisu pakutakse tasuta, saavad ebaseaduslikud teenuseosutajad tulu 

kaudsetest allikatest, levitades kahjurvara või saades reklaamide eest vaatamis- või 

klõpsutasu. 

On huvitav, et analüüsi järgi sõltub ebaseadusliku IP-televisiooni edastamine oluliselt samast 

ökosüsteemist, olenemata õigusrikkujate ärimudelitest. Ökosüsteem on määratletud mitme teguri 

koosmõjuna, mis vastavad ebaseadusliku teenuse osutamise konkreetsele eesmärgile. Analüüsis 

tuvastati 21 tegurit neljal sisu levitamise tasandil: sisu allikas, majutav võrk, kliendile pakutavad 

võimalused ja rakendused. 
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Majandusanalüüs 

Majandusanalüüsis hinnatakse kaht põhielementi: 

 ebaseadusliku IP-televisiooni sisu kasutajate arv; 

 autoriõigust rikkuva IP-televisiooni tellimuse pakkujate teenitud tulu. 

 

Hindamine tehti kogu EL 28 turu ja iga liikmesriigi kohta. Peamised tähelepanekud on järgmised: 

 

 

 

 

Ebaseadusliku IP-televisiooni kasutamise ulatus oleneb oluliselt liikmesriigist. Ebaseaduslikku IP-

televisiooni kasutatakse kõige rohkem Madalmaades ja Rootsis, hinnanguliselt ligi 9% elanikke. 

Ebaseaduslikku IP-televisiooni kasutatakse kõige vähem Rumeenias (0,7%) ja Bulgaarias (1,3%). 

Ebaseadusliku tulu hindamisel ilmneb, et oluline tegur on turu suurus elanike koguarvuna. Ainuüksi 

Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa kasutajad kulutavad keskmiselt 532,4 miljonit eurot 

ehk 57% ebaseadusliku IP-televisiooni tellimuse pakkujate kogutulust. 

Üksikkasutajate keskmised kulutused ebaseaduslikule IP-televisioonile on ELi liikmesriikides väga 

erinevad. Näiteks Soomes, Madalmaades ja Prantsusmaal on tarbijad nõus ebaseadusliku IP-

televisiooni vaatamiseks maksma üle 6 euro kuus. Seevastu Slovakkias, Ungaris ja Poolas 

kulutavad inimesed selleks tavaliselt ainult 2,5 eurot kuus. On selge, et tarbijad erinevad peale 

seadusrikkumiseks valmisoleku ka selle poolest, kas nad on nõus ebaseadusliku IP-televisiooni 

sisule juurdepääsu eest tasuma. Ebaseadusliku IP-televisiooni hindade kirjususega seoses tuleb 

arvestada palju tegureid, sealhulgas internetipiraatluse määra, rikkumiste tajumist, keskmist 

sissetulekut ja seaduslike allikate kaudu kasutatava IP-televisiooni hinda. 

  

3,6 % eurooplasi (13,7 miljonit EL 28 elanikest) kasutab ebaseaduslikku IP-televisiooni 

941,7 miljonit eurot 

Autoriõigust rikkuvate IP-televisiooni pakkujate ebaseaduslik tulu 2018. aastal 

5,74 eurot 

Iga kasutaja keskmine kulu ebaseaduslikule IP-televisioonile kuus 
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Jõustamine ja kohtupraktika analüüs 

Õiguste omanikud saavad kasutada tsiviil- ja kriminaalõiguslikke täitemeetmeid. Tsiviilõiguslikke 

täitemeetmeid kohaldatakse otseste rikkujate ja vahendajate suhtes, sealhulgas nende vahendajate 

suhtes, kelle teenuseid on kasutatud rikkumise sooritamiseks. Eelkõige võib IP-televisiooniga 

seotud rikkumiste piiramiseks taotleda ettekirjutusi internetiühenduse pakkujate suhtes, mis 

vähemalt mõnes liikmesriigis hõlmavad nn otseülekannete blokeerimise ettekirjutusi, mis tõkestavad 

juurdepääsu voogedastusserveritele teatud ürituse või üritussarja edastamise ajal. 

Proportsionaalsuse alusel võib selliste ettekirjutuste eesmärk olla ka tulevaste rikkumiste 

takistamine. Peale selle võivad internetiteenuse vahendajad saada korralduse avalikustada teavet 

rikkujate kohta, kuid ebaseadusliku IP-televisiooni teenuste lõppkasutajate teabe avalikustamine ei 

pruugi olla kooskõlas ELi andmekaitse õigusaktidega. 

Kõigis ELi liikmesriikides on võimalik algatada ka kriminaalmenetlusi isikute vastu, kes rikuvad IP-

televisiooniga seotud õigusi kaubanduslikus mahus. Liikmesriikide kohtupraktikas on olulisi näiteid, 

kuidas ebaseadusliku IP-televisiooniga seotud isikute vastu on esitatud kriminaalsüüdistusi. Mõnel 

juhul on rikkujatele määratud pikk vanglakaristus. 

 

Järeldused ja väljavaated 

Uuringus esitatakse põhjalik valdkondadevaheline analüüs ebaseadusliku IP-televisiooni kohta, mis 

aitab antud nähtust mõista. Aruanne koondab õigus-, majandus- ja tehnikakäsitluse ebaseadusliku 

IP-televisiooni ökosüsteemi analüüsimisel. Peale selle esitatakse uuringus esimene kvantitatiivne 

hinnang ebaseadusliku IP-televisiooni ulatuse kohta ELis aktiivsete kasutajate ja sellest 

ebaseaduslikust tegevusest saadud tulu seisukohast. 

Käesoleva aruande põhijäreldused kinnitavad, et ebaseaduslik IP-televisioon on ELi liikmesriikides 

sage nähtus. Liikmesriikide olukord ei ole ühetaoline, sest erinevad on paljud tegurid nagu internetis 

toimuvate rikkumiste määr, intellektuaalomandi tajumine ja üldine nõudlus IP-televisiooni järele. 

EL 28 tasandil kasutab ebaseaduslikku IP-televisiooni oluline osa elanikkonnast – 3,6%. Nendest 

saavad autoriõigusi rikkuva IP-televisiooni pakkujad ligi 1 miljardit eurot ebaseaduslikku tulu. Õigus- 

ja tehnikaanalüüs kinnitab, et ebaseadusliku IP-televisiooni probleemi lahendamisel peavad 

ettevõtjad ja valitsused lahendama arvukalt probleeme. 
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