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INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VERTĖ.
Intelektinės nuosavybės teisės (INT) yra labai svarbos šiuolaikinėse visuomenėse. Jos pa-
deda kūrėjams, išradėjams ir menininkams plėtoti idėjas, ekonomiką ir visuomenę. INT ska-
tina verslą ir kuria darbo vietas. INT suteikia mums kokybės ir saugumo garantiją, kai
perkame prekes ir paslaugas. Intelektinė nuosavybė yra mūsų kasdienio gyvenimo
reikšminga dalis: tai jūsų mėgstamo gėrimo prekės ženklas, jūsų dėvimų batų dizainas ar
turimo mobilaus telefono aplikacijos. 

Deja, daugelis žmonių vis dar mano, kad INT turi mažai ką bendro su jų kasdieniu gyvenimu.
Todėl Europos Sąjunga vykdo šį projektą, kad padėtų žmonėms suprasti intelektinės nuo-
savybės svarbą ir vertę šiuolaikinėje visuomenėje.

Šiuolaikinėje itin konkurencingoje pasaulio ekonomikoje verslas vis labiau priklauso nuo
savo idėjų, žinių ir inovacijų. Intelektinė nuosavybė padeda užtikrinti, kad šis vertingas tur-
tas būtų tinkamai apsaugotas, o verslams būtų atlyginta už jų išradimus bei sėkmingas
naujas veiklas.

COVID 19 pandemija ir dėl jos išaugusi prekyba internetu bei skaitmeninio turinio vartoji-
mas atskleidė naujus intelektinės nuosavybės pažeidimus, keliamus pavojus ir žalą ne tik
kūrėjams, bet ir patiems vartotojams.

Vidutiniškai beveik 1 iš 10 europiečių (9%) teigė, kad buvo suklaidinti pirkdami klastotes,
o trečdalis europiečių (33 %) domėjosi, ar jų pirktas produktas yra originalus. Padirbtos
prekės sudaro 6,8 % ES importo, kurio vertė 121 mlrd. EUR. Tai kenkia legaliai vykdomam
verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Intelektinė nuosavybė yra vienas vertin-
giausių Europos turtų ir vienas pagrindinių mūsų socialinio bei ekonominio atsigavimo
elementų.

Nusikalstamumai prieš intelektinę nuosavybę, dažnai susiję su kitų rūšių neteisėta veikla,
neseniai buvo įtraukti tarp dešimties svarbiausių ES kovos su organizuotu nusikalstamumu
prioritetų.
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1. AUTORIŲ TEISĖS PAŽEIDIMAS INTERNETE.
Nepaisant mažėjimo tendencijos, „piratavimas“ tebėra didelė problema, pirmiausia kalbant
apie muziką, filmus ir televizijos programas. Autorių teisių pažeidimai internete yra rimta
problema ne vien šių teisių savininkams, bet ir visai visuomenei. Menininkai ir kūrėjai pra-
randa atlygį už savo darbą, todėl vartotojai bėgant laikui gali pritrūkti turinio pasirinkimui.
Tai pripažinusi, Europos Komisija savo intelektinės nuosavybės veiksmų plane kovą su tokio
tipo autorių teisių pažeidimais nurodė kaip vieną iš prioritetų ir remia valstybes nares įgy-
vendinant naujas direktyvas dėl ES autorių teisių sistemos modernizavimo.

Muzikos, televizijos ir kino pramogų pramonė išgyvena sparčius pokyčius – plečiantis inter-
netinėms srautinio perdavimo paslaugoms iš esmės keičiasi kūrybinio turinio kūrimo, par-
davimo ir platinimo būdai. Bendras vaizdo platformų skaičius ES išaugo beveik keturis kartus
nuo 937 (2018 m.) iki 3 657 (2020 m.), o bendras televizijos kanalų skaičius ES per tą patį lai-
kotarpį išaugo 5%. 

Televizija – dažniausia piratinio turinio forma. 2020 m. ji sudarė 70 % prieigų prie nelegalių
svetainių, filmai – 20 %, o muzika – likusius 10 %. Dažniausiai piratiniams filmams ir tele-
vizijoms žiūrėti naudojami stacionarūs kompiuteriai, o klausytis piratinės muzikos – mobilieji
įrenginiai. Daugumos filmų ir TV piratavimui naudojamas srautinis perdavimas. Internetinio
srauto kopijavimas muzikos piratavimui sudaro maždaug pusę visų piratinio turinio prieigų.

Dabartinėje interneto eroje autorių teisės pažeidžiamos daug lengviau ir tai gali būti
vykdoma dideliu mastu. Pavyzdžiui, neteisėtai dalijantis dideliais failais tiesiogiai tarp
vartotojų (P2P) arba torrent svetainėse. Kūrinio atsisiuntimas iš interneto yra laikomas
kūrinio kopijavimu. 

Autorių teisių pažeidimo rūšys

• Fizinis pažeidimas

Nelegalios optinių diskų kopijos, įskaitant lazerinius diskus (LD), vaizdo kompaktinius diskus
(VCD) ir skaitmeninius universalius diskus (DVD). Šis būdas naudojamas pasitelkiant optines
laikmenas ir iššifravimo įrankius.

• Pažeidimai internete

Tai neteisėtas turinio naudojimas internete. Piratavimas vykdomas dalijantis su kitais
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interneto vartotojais atsisiunčiama muzika ar filmais.  

• Signalo vagystė

Kabelinės televizijos ar radijo sistemos arba palydovo signalų priėmimas be leidimo. Pi-
ratavimas vykdomas  vartotojams tiekiant nelegalius kabelinius imtuvus (priedelius)
arba palydovinius imtuvus.

• Piratinio turinio platinimas

Tai yra programos transliavimas iš teisėtos arba piratinės kopijos be autorių teisių savininko
sutikimo.

• Neteisėtas viešas platinimas

Tai piratavimas, kuomet institucija arba komercinis subjektas, transliuoja programą savo
nariams ar klientams be autorių teisių savininko sutikimo.

Autorių teisių pažeidimo metodai internete

• Srautinė transliacija

Apima visas svetaines, kurios pirmiausia leidžia pasiekti neteisėtą turinį internetu tiesiogiai
iš galutinio vartotojo žiniatinklio naršyklės. Svetainės paprastai siūlo platų turinį, kurio ga-
lima tiesiogiai ieškoti svetainėje. Kai kurios svetainės pačios talpina nelegalų turinį, tačiau
dauguma svetainių talpina piratinio turinio nuorodas į išorinius serverius.

• Turinio parsisiuntimas

Apima visas svetaines, kuriose pirmiausia leidžiama naudotis nelegaliu turiniu tiesiogiai jį at-
sisiunčiant naudojantis vartotojo žiniatinklio naršykle. Svetainės siūlo platų turinį, kurio galima
tiesiogiai ieškoti svetainėje ir jį visą atsisiųsti. Svetainės dažniausiai nuorodomis nukreipia į
kitas svetaines, kuriose yra talpinamas nelegalus turinys.

• Srauto kopijavimas

Apima visas svetaines, kuriose daugiausia galima kopijuoti audio įrašus į MP3 failus. Šis pro-
cesas vyksta tiesiai vartotojo žiniatinklio naršyklėje. Paprastai vartotojui tereikia įvesti URL,
kad iš karto būtų pradėtas MP3 failo atsisiuntimas. Srauto kopijavimas dažniausiai naudoja-
mas garso įrašui nukopijuoti iš muzikinių vaizdo įrašų, kurie dažnai talpinami legaliuose šal-
tiniuose. Kai kuriose svetainėse naudotojai gali kopijuoti vaizdo įrašus ir išsaugoti jį kaip vaizdo
failą, tačiau dauguma šios kategorijos svetainių dėmesį skiria tik garso turinio kopijavimui.
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• Torrent

Torrent portale lankytojai ieško įvairaus turinio, atsisiunčia nedidelį failą, kuris pradeda atsi-
siųsti visą norimą produktą. Torrent svetainių naudotojai savo įrenginyje turi turėti atskirą pro-
gramą, vadinamą torrent client. Turiniu dalijamasi tiesiogiai tarp vartotojų (P2P), kai
kompiuteris tampa turinio serveriu tiems, su kuriais numatyta dalijimosi failu funkcija. Turinys
nepasiekiamas tiesiogiai iš svetainės, o gaunamas iš kitų torrent vartotojų, kurie juo dalijasi.
Naudojimasis torrent gali būti viešas, kai torrentų portalai yra atviri arba privatus, kur tik regi-
struoti svetainės nariai gali prisijungti ir pasiekti svetainės turinį. Daugumoje privačių torrent
svetainių taikoma kvietimo narystės politika.

PIRATINIO TURINIO VARTOTOJAI.
Autorių teisės pažeidžiamos, kai saugomas kūrinys naudojamas be autorių teisių savininko
leidimo ir kai ši veikla negali būti laikoma leistina dėl autorių teisių išimčių. Šiais metais ne-
legalaus turinio naudojimas internete mažėja, tačiau piratavimas tebėra rimta problema.
Neteisėtas vartojimas susijęs su visomis trimis turinio rūšimis (filmais, TV turiniu ir muzika)
perduodant jas srautiniu būdu, atsisiunčiant, per torrentą ir perrašant.

Sprendžiant iš tyrimų, šalies BVP lygis bei ekonominės nelygybės mastas daro didžiausią
įtaką piratinio turinio vartojimui. Aukštas BVP ir žemas ekonominės nelygybės mastas val-
stybėje siejamas su nedideliu piratinio turinio vartojimo lygiu. Individualus piratinio turinio
vartojimas dažnai yra susijęs su namų ūkio pajamomis – turtingesni namų ūkiai gali sau leisti
mokėti daugiau už legalų turinį.

Kuo labiau pripažįstamas nelegalus turinys, tuo dažniau toks turinys vartojamas. Piratavi-
mas dažniau pasitaiko tose šalyse, kuriose didelė dalis piliečių mano, kad jeigu nėra alter-
natyvaus legalaus pasirinkimo, piratavimas jiems yra priimtinas, ypač kalbant apie muziką.
Tikėtina, kad lengvas priėjimas prie legalaus turinio mažina nelegalaus turinio vartojimą.
Kuo daugiau siūloma legalių filmų ir televizijos kanalų platformų, tuo mažiau vartojamas
piratinis turinys. 

Pastebėtas teigiamas ryšys tarp filmų piratavimo masto ir jaunimo (15–24 m. amžiaus). Jau-
nesni vartotojai dažniau mokėjo už prieigą prie legalaus turinio, tačiau jie taip pat dažniau,
nei kiti, naudojosi turiniu iš nelegalių šaltinių.
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Bendras rinkos mastas, matuojamas interneto vartotojų skaičiumi šalyje, taip pat yra
reikšmingas: vidutiniškai piratinio turinio suvartojama mažiau didesnėse valstybėse narėse.
Platesnis skaitmeninio piratavimo pripažinimas, kaip rodo IP suvokimo tyrimas, taip pat yra
susijęs su didesniu piratinio turinio vartojimo lygiu. Įvairūs tyrimai rodo, kad socialiniai ir
ekonominiai veiksniai, aiškūs reikalavimai ir įstatymai, vartotojų informavimas ir jų pačių
požiūris, yra svarbūs veiksniai, lemiantys piratinio turinio vartojimą / nevartojimą.

3. KLASTOJIMAS, PIRATAVIMAS IR EL. PREKYBA.
Didėjanti intelektinės nuosavybės svarba globalizuotame pasaulyje sukūrė naujų galimybių
nusikaltėliams naudotis kitų žmonių intelektualiniu turtu. Klastotojai el. prekybos vietas
užteršia padirbiniais. Didėjantis klastojimo mastas yra laikomas didele ekonomine grėsme,
kuri stabdo ekonomikos augimą ir naujoves.

Prekyba padirbtomis ir piratinėmis prekėmis kelia rimtą ir augantį pavojų ekonomikai, įsta-
tymų laikymuisi ir piliečių pasitikėjimui valdžia. Nelegalios prekybos tinklai linkę naudotis
šiuolaikinės prekybos sprendimais, pavyzdžiui, elektronine prekyba. COVID-19 pandemija
paspartino neteisėtą prekybą ir naudojimosi internetine aplinka laipsnį: pandemijos metu
elektroninė prekyba tapo pagrindine neteisėtų produktų, tokių kaip nelegalių vaistų, testų
rinkinių ir kitų su COVID-19 susijusių prekių, pardavimo platforma. Kibernetinė teisėsauga
praneša apie didėjančią įvairių elektroninių nusikaltimų, įskaitant nelegalių prekių, tokių
kaip padirbtų vaistų, testų rinkinių ir kitų su COVID-19 susijusių prekių, pasiūlą. 

Elektroninės prekybos populiarumu naudojasi padirbinėtojai, kurie vis dažniau renkasi šią
platformą, norėdami parduoti padirbtus gaminius vartotojams, kurių dalis perka prekes ma-
nydami, kad jos yra tikros, o kita dalis aktyviai ieško padirbtų prekių žema kaina. ES sulaikyta
įvairių su elektronine prekyba susijusių padirbinių: avalynės (34 % visų sulaikytų atvejų),
drabužių (17 %), kvepalų ir kosmetikos (10 %), odos gaminių (9 %), elektros gaminių, mašinų
ir įrenginių (7%), žaislų (6%) ir laikrodžių (5%).

Padirbtų prekių pardavėjai elektroninės prekybos rinkose klesti, iš dalies ir todėl, jog sukurti
svetaines, kuriose prekiaujama suklastotais daiktais, nėra sudėtinga. Padirbinėtojai nuolatos
ieško ir suranda naujų būdų, kaip įsibrauti į patikimas platformas ir ten parduoti padirbtus
produktus.
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Padirbtų prekių pardavimo mastas internete, parodo, kaip lengvai nusikaltėliai gali veikti
elektroninės prekybos platinimo kanalais. Internetinė aplinka siūlo puikias sąlygas par-
duoti įvairių rūšių klastotes – nuo prekių, kurios apsimetinėja tikromis ir kurias galima
rasti žinomose internetinėse prekyvietėse, iki prastos kokybės prekių, atvirai reklamuo-
jamų kaip padirbiniai.

Internetinėje prekyboje galima aptikti dvi pagrindinės situacijas, kuomet siūloma įsigyti pa-
dirbtą prekę. Pirmuoju atveju vartotojai yra apgaudinėjami ir perka netikrą prekę manydami,
kad jos yra tikros. Pavyzdžiui, apgavikiškos svetainės, kurios apgaudinėja vartotojus ir par-
duoda netikras prekes tarsi tikras. Antruoju atveju vartotojams siūloma įsigyti padirbtą
prekę internete ir galima įžvelgti tam tikrus ženklus, kad prekė yra padirbta. Tarkime,
siūloma įsigyti netinkamai aprašytus, atrodytų firminius gaminius, už labai mažą kainą, taip
pat prekes, kurios atvirai apibūdinamos kaip padirbtos, arba prekes, kurios iš pažiūros yra
geros kokybės, bet vis tiek apibūdinamos kaip neoriginalios.

Socialinių tinklų vaidmuo taip pat svarbus, nes pastaruoju metu socialiniai tinklai dažnai
išnaudojami vykdant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus ar platinant padirbtas pre-
kes. Padirbinėtojai pritaiko savo taktikas, atsižvelgdami į tinklo tipą ir išmoko šiuose socia-
liniuose tinkluose profesionaliai prekiauti klastotėmis. Klastotojų naudojimąsi socialiniais
tinklais patvirtina atlikti sisteminiai ir empiriniai tyrimai.

Socialinė medija yra patraukli padirbinėtojams dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, poten-
cialus socialinių tinklų vartotojų skaičius yra didžiulis ir jie siūlo daugybę rinkodaros prie-
monių, kurias galima pritaikyti segmentuojant auditoriją. Auditoriją galima išskirti pagal
lytį, vietą, amžių ir pan. Be to, socialiniai tinklai siūlo daugybę papildomų privatumo gali-
mybių, kuriomis naudojasi nusikaltėliai, pvz., uždaros grupės, arba trumpalaikis (24 h) turi-
nys. Tai kelia papildomų iššūkių teisėsaugos institucijoms.

4. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS EUROPOS SĄJUNGOJE 
SITUACIJA. 
Naujausi tyrimai rodo, kad Europos Sąjungoje intelektinė nuosavybė suprantama ir verti-
nama pakankamai aukštai. Akivaizdu, kad tie, kurie nepažeidžia intelektinės nuosavybės
teisių, labiau vertina intelektinės nuosavybės svarbą nei tie, kurie ją pažeidžia. Jauni žmonės,
palyginus su vyresniais, prasčiau vertina intelektinę nuosavybę. Deja, jaunuoliai dažniau su-
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tinka įsigyti padirbtas prekes: maždaug trečdaliui Europos jaunimo yra priimtina pirkti padir-
btus prabangos gaminius. Kalbant apie skaitmeninį turinį, jaunesni vartotojai dažniau mokėjo
už prieigą prie legalaus turinio, tačiau taip pat jie dažniau naudojasi ir nelegaliu turiniu. 

Kalbant apie individualų vartotoją,  vienas iš suklastotų ar piratinių prekių paklausą le-
miančių veiksnių yra asmens ekonominė padėtis.

Intelektinės nuosavybės apsaugos vertė pripažįstama visoje Europoje: europiečiai paprastai
suvokia neigiamą suklastotų prekių poveikį ekonomikai ir sveikatai bei sutinka, kad perkant
padirbtas prekes žlugdomi verslai ir darbo vietos. Dauguma europiečių nesutinka su argu-
mentais, pateisinančiais padirbtų prekių pirkimą, vis rečiau priimtina tampa ir prieiga prie
piratinio internetinio turinio. Mažėja nelegalaus skaitmeninio turinio naudojimas asmeni-
niams tikslams, o ta dalis, kuri naudojasi ir pripažįsta nelegalų turinį (jei nėra legalios alter-
natyvos) išlieka pastovi ir nedidėja. Vartotojo nuomonę apie suklastotus ir piratinius
gaminius lemia ir tai, kaip plačiai yra informuojama visuomenė apie intelektinės nuosavybės
teisės pažeidimus. 

Tie, kurie prisipažįsta tyčia įsigiję padirbtų prekių, greičiausiai ir pateisins tokius veiksmus.
Du trečdaliai (64 proc.) teigiančių, kad klastotes pirko tyčia, mano, kad tai yra priimtina,
ypač tada kai originalios ir autentiškos prekės kaina jiems yra per didelė.

Neginčijama, kad išradėjai, kūrėjai ir menininkai turi savo teises ir turi gauti atlyginimą už
savo darbą. Europiečiai mano, jog didžiausią intelektinės nuosavybės naudą gauna meninio
turinio kūrėjai.

Nemažai žmonių teigiamai vertina legalių paslaugų turinio kokybę ir įvairovę, – legalių pa-
slaugų teikiamo turinio kokybė yra aukštesnė, nei nelegalių.

Naujausi tyrimai atskleidė, dėl pandemijos išaugusį internetinės prenumeratos paslaugų
vartojimą. Vis dėl to, išaugęs legalus skaitmeninio turinio vartojimas reikšmingai nesu-
mažino nelegalių šaltinių.

Daugiau nei du trečdaliai Europos gyventojų žino, kur įsigyti legalius filmus, muziką ir TV
serialus. Europiečiai teikia pirmenybę legaliam turiniui internete, jei jo kaina yra priimtina:
2020 m. daugiau nei 4 iš 10 europiečių (42 %) sumokėjo už prieigą, atsisiuntimą arba srau-
tiniu būdu transliuojamą autorių teisių saugomą turinį iš legalaus tiekėjo. Įperkamo turinio
iš legalių šaltinių prieinamumas yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios atsisakoma
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naudoti piratinį internetinį turinį. Kita atsisakymo priežastis – bausmės grėsmė ir suvokimas
apie kūrėjams daromą žalą.

Vis tik  naujausi tyrimai rodo, kad piratavimas internete yra didelė problema visame pasau-
lyje. Nepaisant pastangų apriboti piratavimą, jis prasiskverbė į visus skaitmeninės medijos
formatus nuo televizijos ir filmų iki muzikos, programinės įrangos, vaizdo žaidimų ir knygų:
vien 2020 m. piratavimo svetainėse apsilankyta daugiau nei 130 mlrd., o COVID-19 karantino
metu visame pasaulyje filmų piratavimas išaugo 33 proc.

PAPILDOMA INFORMACIJA.
The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights (EUIPO) parengė
publikacijas apie intelektinę nuosavybę ir tos nuosavybės pažeidimus: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

DUK apie autorių teises
Viena iš pagrindinių EUIPO veiklų – padėti Europos vartotojams atskirti teisėtą saugomo tu-
rinio naudojimą nuo neteisėto. 15 klausimų, skirtų vartotojams,  pateikia apžvalgą apie tai,
ką autorių teisės apsaugo ir suteikia Europos Sąjungoje. Dažiausiai užduodami klausimai
(DUK) informuoja vartotojus apie tai, kas yra teisėta, o kas ne, kalbant apie autorių teisių ir
gretutinių teisių saugomo turinio naudojimą internete. Atsakymai į DUK yra pateikti visoms
ES valstybėms narėms. Jie pateikiami anglų kalba ir bent viena oficialia kiekvienos atitinka-
mos valstybės narės kalba: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

IP Europoje: faktai ir skaičiai
EUIPO rengia tyrimus ir duomenis apie intelektinę nuosavybę Europoje, kuriuos galima rasti
EUIPO svetainėje. Šiame tinklapyje galite peržiūrėti kiekvienos šalies ir visos Europos duomenis: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Nenustatytų autorių kūriniai
Nenustatytų autorių kūriniai taip pat turi autorių teises. EUIPO svetainėje yra Nenustatytų
autorių teisių kūrinių duomenų bazė:    
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db
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Šioje duomenų bazėje pateikiama informacija, susijusi su nežinomų autorių kūriniais,
esančiais viešai prieinamų bibliotekų, švietimo įstaigų ir muziejų, taip pat archyvų, kino ar
garso paveldo institucijų ir visuomeninių transliuotojų kolekcijose. 

Nekomerciniai kūriniai
Siekdama paskatinti keistis informacija apie nekomercinius kūrinius, EUIPO sukūrė vieną
viešai prieinamą internetinį portalą: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks
Europos kultūros paveldo institucijos, tokios kaip bibliotekos, archyvai ir muziejai, savo ko-
lekcijose saugo milijonus nekomercinių kūrinių. Net jei tie kūriniai yra seni ir nebeaktualūs
rinkoje, jie vis dar turi didelę kultūrinę, mokslinę, edukacinę ir istorinę vertę. Nekomercinių
kūrinių portalas buvo sukurtas siekiant užtikrinti, kad visa informacija apie nekomercinių
kūrinių naudojimą ir apie autorinių teisių atsisakymus būtų tinkamai viešinama ir prieinama
viename internetiniame tinklalapyje. 

EUIPO leidiniai
EUIPO svetainėje pateikiama daug publikacijų iniciatyvos, veiklos, tyrimų, faktų ir skaičių
bei kitomis temomis:    
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
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