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INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA VĒRTĪBA. 
Intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesībām ir būtiska nozīme sabiedrībā. Tās palīdz jaunrades
radītājiem, izgudrotājiem un attīstītājiem virzīt mūsu uzņēmējdarbību, sabiedrību un eko-
nomiku. Tās atbalsta uzņēmumus, rada darba vietas un nodrošina pirkto preču un pakal-
pojumu kvalitāti un drošību. IĪ ir daļa no mūsu ikdienas dzīves: tas ir jūsu iecienītā dzēriena
zīmols, jūsu valkāto apavu dizains vai automašīna, ar kuru jūs braucat.

Diemžēl, daudzi cilvēki joprojām uzskata, ka IĪ tiesībām ir maz sakara ar viņu ikdienas dzīvi.
Tādēļ EUIPO Observatory personāls veic milzīgu sabiedrības izpratnes veicināšanas darbu, lai
palīdzētu cilvēkiem izprast IĪ nozīmību mūsdienu sabiedrībā.

Mūsdienu globālajā un ļoti konkurējošā ekonomikā uzņēmumi aizvien vairāk un vairāk ir atkarīgi
no savām idejām, zināšanām un inovācijām. Intelektuālais īpašums palīdz nodrošināt šo vērtīgo
aktīvu pienācīgu aizsardzību tā, lai uzņēmumi tiktu atalgoti par saviem izgudrojumiem un
veiksmīgajiem uzņēmējdarbības risinājumiem.

COVID 19 pandēmija un no tās izrietošais tiešsaistes iepirkšanās un digitālā satura patēriņa pie-
augums ir radījis jaunu skaidrību par riskiem un zaudējumiem, ko rada intelektuālā īpašuma
tiesību pārkāpumi Eiropā, vēl vairāk - ir palicis šos draudus zem mikroskopa.

Vidēji 9% eiropiešiem apgalvoja, ka viņi ir maldināti un nopirkuši viltojumus, bet trešdaļa eiro-
piešu (33%) šaubījās, vai nopirktais produkts ir orģināls. Viltojumi veido 6,8% no ES importa
121 miljardu EUR vērtībā, tādējādi radot kaitējumu likumīgai uzņēmējdarbībai un jo īpaši ma-
zajam un vidējam biznesam (SMEs). Intelektuālais īpašums ir viens no Eiropas vērtīgākajiem
aktīviem un tas ir mūsu sociālās un ekonomiskās atveseļošanas galvenais elements.

IĪ noziedzība, kas bieži ir saistīta ar cita veida nelikumīgām darbībām, ir nesen aktualizēta kā
viena no desmit ES galvenajām prioritātēm cīņā pret organizēto noziedzību.

1. TIEŠSAISTES AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMI.
Lai gan dažādos pētījumos ir novērota samazinoša tendence, tomēr pirātisms joprojām pa-
liek kā būtiska problēma, galvenokārt attiecībā uz mūziku, filmām un TV programmām. Au-
tortiesību pārkāpumi tiešsaistē ir nopietna problēma ne tikai autortiesību īpašniekam, bet
arī sabiedrībai kopumā. Tas liedz māksliniekiem un jaunrades radītājiem saņemt kom-
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pensāciju par viņu darbu un ilgtermiņā var samazināt patērētājiem pieejamo izvēles klāstu. 

To atzīstot, Eiropas Komisija noteica, ka cīņa pret šāda veida autortiesību pārkāpumiem ir
viena no tās prioritātēm IĪ rīcības plānā un tā sniegs savu atbalstu dalībvalstīm jauno ES au-
tortiesību direktīvu regulējuma ieviešanas modernizācijā. 

Mūzikas, televīzijas un filmu izklaides industrija piedzīvo straujas pārmaiņas, jo interneta
straumēšanas pakalpojumu pieaugums būtiski maina veidu, kādā tiek veidots, pārdots un
izplatīts jaunrades produkta saturs. Laika posmā no 2018.gada līdz 2020.gadam kopējais vi-
deoplatformu skaits ES ir gandrīz četrkāršojies, no 937 līdz 2657, bet kopējais TV kanālu
skaits ES šajā pašā periodā palielinājās par 5 %.

Visbiežāk pirātiska tipa jaunrades saturs ir televīzijā, kura 2020.gadā nodrošināja 70% no
visām piekļuvēm tīmekļa vietnēm, kurās tika pārkāptas autortiesības. Filmas nodrošināja
20% un mūzika 10% no atlikušajām piekļuvēm. Visizplatītākais ierīces veids, kas tiek izman-
tots, lai piekļūtu pirātiska tipa filmai un TV, ir portatīvie datori, bet mūzikas gadījumā ievēro-
jami biežāk tiek izmantotas mobilās ierīces. Visiem digitālā satura veidiem straumēšana kļūst
arvien svarīgāka un veido lielāko daļu no filmu un TV pirātisma apjoma. Mūzikas gadījumā,
straumes izvilkšana veido apmēram pusi no kopējās piekļuves pirātiskajam saturam.

Interneta laikmetā pārkāpt autortiesības ir kļuvis vieglāk un to var veikt ļoti plašā mērogā,
piemēram, neatļauta liela mēroga failu apmaiņa vienāda ranga vai torrent vietnēs. Pēc
būtības jaunrades darba lejupielāde no interneta ir reproducēšanas akts. Straumēšanas laikā
gala lietotāja datorā netiek izveidota fiksēta kopija vai fails. Tomēr jāatzīst, ka ES līmenī vēl
nav vienbalsīgi atbildēts uz jautājumu, vai pagaidu kopija (kura veidojas, straumējot audio-
vizuālo darbu no nelikumīga avota) ir uzskatāma par autortiesību pārkāpumu.

Autortiesību pārkāpumu veidi 

• Pārkāpumi, pielietojot tehnoloģiskās iekārtas

Nelegālu optisko disku kopiju, tostarp lāzerdisku (LD), video kompaktdisku (VCD) un digitālo
daudzpusējo disku (DVD) izgatavošana. Izmantojot optisko datu nesēju un atšifrēšanas pro-
grammatūru, var lēti kopēt saturu.

• Pārkāpumi, lietojot internetu

Pirātisms kā prettiesiska interneta lietošana, izmantojot lejuplādējamus multivides
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formātus, lai izplatītu citiem interneta lietotājiem filmas vai mūziku.

• Signāla zagšana 

Kabeļtelevīzijas, radio sistēmas vai satelīta signāla saņemšana bez atļaujas. Pirātisms,
piegādājot patērētājiem nelegālus kabeļu dekoderus vai satelīta dekodētājus.

• Apraides pirātisms

Programmas pārraidīšana ēterā no likumīgi iegūtas vai pirātveidīgā iegūtas kopijas bez
autortiesību turētāja atļaujas.

• Nesankcionēta publiska izpildīšana

Institūcija vai komercuzņēmums, kurš rāda programmu saviem biedriem vai klientiem bez
autortiesību īpašnieka atļaujas.

Tiešsaistes autortiesību pārkāpumu metodes 

• Straumēšana 

Visas vietnes, kas galvenokārt ļauj izmantot neatļautu saturu, izmantojot tiešu lejupielādi
gala lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammā. Parasti vietnes piedāvā plašu satura klāstu, kuru
var atrast pašā vietnē. Dažās vietnēs autortiesību pārkāpjošais saturs tiek izvietots tieši, bet
lielākā daļa vietņu nodrošina saites uz ārējām vietnēm. 

• Lejupielāde

Ietver visas vietnes, kuras ļauj izmantot neatļautu saturu, izmantojot tiešu lejupielādi lie-
totāja tīmekļa pārlūkprogrammā. Vietnes parasti piedāvā plašu satura klāstu, kas ir atro-
dams un pilnībā lejupielādējams no pašas vietnes. Vietnēs reti tiek izvietots neatļautais
saturs, tā vietā tiek izveidots savienojums ar citām vietnēm, kurās šis saturs ir izvietots.

• Straumes izvilkšana

Ietver visas vietnes, kuras ļauj izvilkt, lielākoties audioierakstus, lejuplādējamos MP3 failos.
Šis process notiek tieši lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammā. Parasti lietotājam vienkārši jāie-
vada URL, lai nekavējoties sāktu MP3 faila lejupielādi. Parasti straumes izvilkšanu, bieži vien
no likumīgiem avotiem, izmanto, lai izvilktu mūziku no audio videoklipiem. Dažas vietnes
ļauj lietotājiem izvilkt videosaturu un saglabāt to kā video failu, tomēr lielākā daļā šīs kate-
gorijas vietņu pievēršas tikai audio satura izvilkšanai.
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• Torrents

Torrentu lejupielādes portāls ļauj apmeklētājam meklēt jebkuru saturu un pēc tam lejuplādēt
nelielu failu, kas iniciē pilna produkta lejuplādes procesu. Torrentu vietņu lietotājiem savā
ierīcē jābūt instalētai atsevišķai programmatūrai, kuru sauc par torrent klientu. Šis ir vienāda
ranga (P2P) lejupielādes process, tāpēc saturs netiek saņemts tieši no vietnes, bet tas tiek
saņemts no citiem lietotājiem, kuri koplieto to pašu saturu. Parasti notiek komunikācija ar
iesaistītajām personām par kopijām, kuras gala lietotāji dara pieejamas citiem le-
juplādēšanai. Torrentu lejupielāde var būt publiski pieejama, kur visi torrentu lejupielādes
portāli ir atvērti to izmantošanai ikvienam, vai privāti, kuros tikai vietnes dalībnieki var ieiet
un piekļūt vietnes saturam. Lielākajā daļā privāto torrent vietņu tiek izmantota tikai uzai-
cinājuma dalības politika.

2. PIRĀTISKĀ JAUNRADES SATURA PATĒRIŅA DZINUĻI.
No sociālekonomiskajiem faktoriem, kuriem ir vislielākā ietekme uz pirātiskā satura patēriņu
ir nevienlīdzībai un ienākumu līmenim: augsts iedzīvotāju ienākumu līmenis un mazs
ienākumu nevienlīdzības līmenis ir saistīts ar zemāku nelegālā jaunrades satura patēriņu,
ja citi faktori ir nemainīgi.

Tolerance pret digitālo pirātismu ir tieši saistīta ar lielāku pirātiskā satura patēriņu. Valstīs
ar līdzīgu ienākumu un nevienlīdzības līmeni, pirātisms ir augstāks tajās valstīs, kurās
iedzīvotāji uzskata, ka pirātisms ir pieņemams, ja nav legālu iespēju iegūt saturu, īpaši mūzi-
kas pirātisma jomās. Patērētāja informētība par legālajiem piedāvājumiem, kā izskatās, sa-
mazina pirātiskā satura patēriņu. Tāpat legālo filmu un TV kanālu platformu skaits samazina
pirātiskā satura patēriņu. Papildus iepriekšminētajam, ir novērota tieša sakarība starp jau-
niešu (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) īpatsvaru valstī un filmu pirātisma apmēru: lai gan jau-
nie patērētāji visticamāk būs samaksājuši par piekļuvi saturam, tomēr pastāv liela iespēja,
ka viņi būs piekļuvuši tam, apzināti izmantojot nelegālus avotus.

Mūzikas, TV un filmu izklaides industrija piedzīvo straujas pārmaiņas, jo interneta straumēšanas
pakalpojumu pieaugums būtiski maina veidu, kādā tiek veidots, pārdots un izplatīts saturs.

Autortiesību pārkāpums rodas vienmēr, kad aizsargātais darbs tiek izmantots bez autor-
tiesību īpašnieka atļaujas, ja vien šo darbību nevar uzskatīt kā atļautu darbību saskaņā ar
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kādu no piemērojamiem izņēmumiem vai ierobežojumiem autortiesībām.

Šajos gados nelegāla satura izmantošana tiešsaistē ir bijusi ar samazinošu tendenci, tomēr
pirātisms joprojām paliek nopietna problēma. Nelegālais jaunrades patēriņš galvenokārt
attiecas uz visiem trim jaunrades satura veidiem (filmu, TV un mūziku), izmantojot
straumēšanu, torrent lejupielādi un izvilkšanu.

Privātpersonu līmenī tiek uzskatīts, ka pirātiska satura patēriņš ir saistīts ar mājsaimniecības
ienākumu līmeni, jo turīgākās mājsaimniecības var brīvāk atļauties maksāt par likumīgi
iegūtu saturu; tādējādi ienākumu nevienlīdzība var iespaidot pirātiskā satura patēriņu. No
tā izriet, ka sociālekonomiskie faktoru vidū iedzīvotāju ienākuma līmenim un nevienlīdzības
apmēram ir vislielākā ietekme uz pirātiskā satura patēriņu (lieli iedzīvotāju ienākumi un
mazs nevienlīdzības līmenis ir saistīts ar mazāku nelegālo jaunrades patēriņa līmeni).
Kopējam tirgus lielumam, ko nosaka pēc interneta lietotāju skaita valstī, arī ir nozīme;
lielākajās dalībvalstīs vidējais pirātiskā jaunrades satura patēriņš ir mazāks pie vienādiem
pārējiem faktoriem. Lielāks digitālā pirātisma akceptēšanas līmenis, kā tas pierādīts IĪ uzt-
veres pētījumā, ir saistīta arī ar augstāku pirātiskā satura patēriņa līmeni. Daži pētījumi
norāda uz šādiem sociālekonomiskajiem mainīgajiem lielumiem: patērētāju informētību un
attieksmi, kā arī uz autortiesību prasību izpildes nosacījumu obligātumu kā būtiskiem fak-
toriem pirātiskā satura patērēšanai (arī uz citiem IĪ tiesību veidu pārkāpumiem).

3. VILTOŠANA, PIRĀTISMS UN E-KOMERCIJA.
Globalizētajā pasaulē pieaugošā IĪ nozīme ir radījusi noziedznieku tīkliem jaunas iespējas
brīvi klejot pa citiem piederošiem intelektuālajiem aktīviem un piesārņot tirdzniecības ceļus
ar pakaļdarinājumiem. Pakaļdarinājumu pieaugošais apjoms un plašais vēriens, it īpaši
saistībā ar to tirdzniecību, tiek uzskatīts par būtisku ekonomisku apdraudējumu, kurš grauj
inovācijas procesu un kavē ekonomisko izaugsmi.

Pakaļdarinātu un pirātisku preču tirdzniecība rada nopietnu un pieaugošu risku ekonomi-
skajai izaugsmei, graujot labu pārvaldību, tiesiskumu un iedzīvotāju uzticību valdībai. Ne-
legālie tirdzniecības tīkli mēdz ļaunprātīgi izmantot daudzus no mūsdienu risinājumiem,
tostarp e-komerciju, kurš ir moderns rīks un kurš piedāvā daudz priekšrocību patērētājiem
un uzņēmumiem. COVID-19 pandēmija ir palielinājusi nelikumīgo tirdzniecību un
ļaunprātīgu tiešsaistes vides izmantošanu: pandēmijas laikā e-komercija ir kļuvusi par gal-
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veno platformu nelikumīgām precēm, ieskaitot viltotas un nestandartizētas zāles, testu
komplektus un citas ar COVID-19 saistītas preces.

Pandēmijas laikā tiešsaistes vide kļuva par populārāko mērķi nelegālai tirdzniecībai. Kiber-
noziegumu likumsargi ziņoja par pieaugošo dažādu e-noziegumu apjomu, ieskaitot tir-
dzniecību ar nelikumīgām precēm, kuru starpā bija viltoti un nestandarta medikamenti,
testu komplekti un citas ar COVID-19 saistītas preces. Viltotāji izmanto aizvien pieaugošo
e-komercijas popularitāti un aizvien biežāk izmanto e-komerciju, lai patērētājiem pārdotu
viltotus priekšmetus, daži patērētāji domā, ka iegādātie priekšmeti ir īsti, kamēr citi aktīvi
meklē viltojumus par zemām cenām. ES viltojumu aizturēšana, kura bija saistīta ar e-ko-
merciju, ietvēra plašu preču klāstu: visvairāk bija apavi (34 % no kopējā aizturētā apjoma),
apģērbs (17 %), smaržas un kosmētika (10 %), ādas izstrādājumi (9 %), elektriskās mašīnas
un iekārtas (7 %), rotaļlietas (6 %) un pulksteņi (5 %).

Viltojumu pārdevēji ir tīri vai uzplaukuši e-komercijas tirgos, kuros ir samērā viegli izveidot
vietnes, kur pārdot viltotās preces. Tiešsaistes tirgus ļaunprātīga izmantošana no viltotāju
puses ir ļoti dinamiska un tie turpina meklēt jaunus veidus, kā iefiltrēties ar saviem viltota-
jiem produktiem uzticamās pārdošanas platformās.

Situācija ar viltotām precēm, kas saistītas ar e-komercijas ļaunprātīgu izmantošanu, atspo-
guļo vieglumu ar kādu noziedznieki var piesārņot e-komercijas izplatīšanas kanālus ar vil-
totām precēm. Tiešsaistes vide piedāvā lieliskus nosacījumus dažādu viltojumu veidu
piedāvāšanai, sākot no precēm, kas izskatās kā īstas un ir atrodamas atzītās tiešsaistes tir-
dzniecības vietās, līdz pat sliktas kvalitātes precēm, kas atklāti tiek tirgotas kā viltojumi.

Tiešsaistē var rasties divas pamatsituācijas. Pirmkārt, patērētāji tiek maldināti,  nopērkot
viltojumus un domādami, ka tie ir īsti (tas atbilst, piemēram, krāpnieciskām vietnēm, kuras
maldina patērētājus, pārdodot viltojumus kā īstus, vai arī maldinoši piedāvājumi tiešsaistes
platformās, kas maldina patērētājus, pārdodot viltojumus tādā veidā, it kā tie būtu īsti).
Otrā gadījumā patērētājs tiešsaistē saņem pietiekami daudz signālu par to, ka konkrētā
prece ir viltojums. Tas iever, piemēram, lētiem, acīmredzamiem ar zīmolu marķētiem pro-
duktiem slikti aprakstītus piedāvājumus, preces, kuras atklāti raksturotas kā viltojumi, vai
preču piedāvājumi, kuri izskatās kā labas kvalitātes, bet tiek aprakstītas kā neīsti.

Turklāt jāņem vērā sociālo tīklu loma. Sociālie mēdiji ir pievilcīgi viltotājiem vairāku iemeslu
dēļ. Pirmkārt, iespējamais sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotāju skaits ir milzīgs un tie piedāvā
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daudz mārketinga rīku, kurus var pielietot segmenta auditorijai atkarībā no dzimuma,
atrašanās vietas, vecuma, u.t.t. Vēl vairāk, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas piedāvā
daudz papildu privātuma iespējas, piemēram slēgtas grupas vai īslaicīga satura izvietošanu,
ko ļaunprātīgi izmanto noziedznieku grupas, kuras piedāvā viltojumus, un kas tiesībaiz-
sardzības iestādēm rada papildus problēmas.

Pēdējā laikā sociālie mēdiji tiek bieži ļaunprātīgi izmantoti viltotu preču izplatīšanai, IĪ
pārkāpumu atbalstam pa citiem kanāliem un informācijas sniegšanai par šādām darbībām.
Viltotāji ir pielāgojuši savu taktiku atkarībā no vietnes veida un profesionāli iemācījušies tir-
got viltojumus šajās vietnēs. Sistēmiskos un empīriskos pētījumos ir pierādīta viltotāju veiktā
sociālo mediju platformu ļaunprātīgas izmantošanas fakts.

4. IZPRATNE UN VIEDOKLIS PAR INTELEKTUĀLO
ĪPAŠUMU EIROPAS SAVIENĪBĀ.
Jaunākie pētījumi liecina, ka Eiropas Savienībā par intelektuālā īpašuma jēdzienu ir augsts
zināšanu līmenis. Protams, tiem, kas nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, ir labāka iz-
pratne par šo jēdzienu, salīdzinot ar tiem, kas ir iesaistīti uzvedībā, kura apdraud intelektuālo
īpašumu. Vidēji ņemot, jauni cilvēki izrāda vismazāko izpratni par intelektuālo īpašumu
salīdzinājumā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. Jaunieši visticamāk piekrīt viltotu preču
iegādes attaisnojumam: aptuveni trešdaļa Eiropas jauniešu uzskata, ka ir pieņemami pirkt
viltotus luksusa produktus. Attiecībā uz digitālo saturu jaunie cilvēki iespējams būs sa-
maksājuši par piekļuvi jaunrades saturam, bet viņi visticamāk būs apzināti izmantojuši ne-
legālus avotus.

Attiecībā uz individuālu patērētāju, faktori, kas veicina pieprasījumu pēc viltotām vai
pirātiskām precēm, ietver viņa vai viņas ekonomisko situāciju un sekojoši - budžeta iero-
bežojumus.

Aizsargātā IĪ vērtība ir atzīta visa Eiropā: Eiropieši mēdz apzināties viltoto preču negatīvo
ietekmi uz ekonomiku, veselību un drošību, un viņi piekrīt tam, ka viltotu preču iegāde grauj
uzņēmumus un samazina darba vietas. Vairums eiropiešu nepiekrīt tiem argumentiem, kuri
attaisno viltotu preču iegādi, un paliek aizvien mazāk un mazāk pieņemami piekļūt pirāti-
skam tiešsaistes saturam. Nelikumīgu avotu izmantošana, lai piekļūtu digitālam saturam
personiskajai lietošanai, samazinās, tomēr to iedzīvotāju procentuālais daudzums, kas tic,
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ka tas ir pieļaujami, ja nav likumīgas alternatīvas, paliek nemainīgs. Patērētāju informētība
par viltotiem un pirātiskiem produktiem ir saistīta arī ar noderīgas informācijas par IĪ
pārkāpumiem pieejamību un individuālo spēju izprast šo informāciju.

Tie, kas atzīst tīšu viltojumu iegādi, visticamāk norāda uz to, ka tas ir attaisnojami. Divas
trešdaļas (64 %) no tiem, kuri apgalvo, ka ar nodomu ir iegādājušies viltojumus, uzskata, ka
to ir pieņemami darīt tādā gadījumā, ja orģināla un autentiska produkta cena ir pārāk augsta. 
Abpusēji pieņemams risinājums būtu tāds, ka izgudrotāji, jaunrades radītāji un māksli-
nieki varētu aizsargāt savas tiesības un saņemt samaksu par savu darbu, bet vidusmēra
Eiropas iedzīvotājs sajustu, ka lielākais ieguvums no intelektuālā īpašuma sasniedz tā
radītāju un mākslinieku.

Daudz cilvēku pauž atzinību saistībā ar juridisko pakalpojumu sniedzēju piedāvātā satura
kvalitāti un daudzveidību, jo to piedāvātā satura kvalitāte ir labāka par to, ko var atrast, iz-
mantojot nelegālus avotus.

Nesenos pētījumos tika konstatēts, ka ievērojami pieauga tiešsaistes abonēšanas pakalpo-
jumu patēriņš, ko izsauca COVID-19 pandēmija. Neskatoties uz to, tomēr digitālā satura
legālo avotu izmantošanas pieaugums nav būtiski samazinājis nelegālo avotu izmantošanu.
Pētījumi liecina, ka vairāk nekā divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju ir informēti par likumīgo
piedāvājumu pieejamību trijās tiešsaistes kategorijās: filmas, mūzika un TV seriāli. Eiropieši
nepārprotami dod priekšroku likumīgajam tiešsaistes saturam, ja tam ir saprātīga cena:
2020.gadā 4 no 10 Eiropas iedzīvotājiem (42 %) maksāja par piekļuvi no legāla pakalpojuma
sniedzēja internetā ar autortiesībām aizsargātam saturam, tā lejupielādei vai straumēšanai.
Nepieciešamā satura pieejamība legālajos avotos ir visbiežāk minētais iemesls, lai pārtrauktu
lietot pirātisku tiešsaistes saturu. Tam seko risks tikt sodītam un labāka izpratne par jaun-
rades darba veicējam nodarīto kaitējumu.

Neskatoties uz iepriekšminēto, jaunākie pētījumi liecina, ka tiešsaistes satura pirātisms visa
pasaulē turpina būt liela problēma.  Neskatoties uz centieniem ierobežot pirātismu, tā ir
pārņēmusi katru digitālās mediju vides formātu: no televīzijas un filmām līdz mūzikai, pro-
grammatūrām, video spēlēm un grāmatām. Tikai 2020.gadā pirātisma tīmekļa vietnēs tikai
veikti vairāk kā 130 miljardi apmeklējumu un COVID-19 mājsēde laikā globālais filmu
pirātisms pieauga par 33 %.
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TURPMĀKĀ INFORMĀCIJA.
EUIPO Observatory ir sagatavojis virkni publikāciju saistībā ar tā darbību un specifiskiem In-
telektuālā īpašuma (IĪ) jautājumiem un IĪ tiesību pārkāpumiem.  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

Biežāk uzdotie jautājumi par autortiesībām 
Viena no galvenajām EUIPO Observatory aktivitātēm ir palīdzēt Eiropas patērētājam atšķirt
aizsargātā satura tiesisku izmantošanu no tā prettiesiskas izmantošanas. Patērētāju 15 biežāk
uzdotie jautājumi (FAQs) sniedz pārskatu par to, kas ar autortiesībām Eiropas Savienībā tiek
aizsargāts un kas atļauts. Šie jautājumi (FAQs) informē patērētājus par to, kas attiecībā uz
autortiesībām un ar tām saistīta aizsargāta satura lietošanu internetā ir tiesiski un kas nav.

Visām ES dalībvalstīm ir pieejamas atbildes uz jautājumiem (FAQs). Tās ir dotas angļu valodā
un vismaz vienā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

IĪ Eiropā: fakti un skaitļi
EUIPO Observatory apkopo pētījumus un skaitļus par IĪ jautājumiem Eiropā, kuri ir pieejami
EUIPO mājas lapā. Šajā mājas lapā ir iespējams iepazīties ar datiem par katru valsti vai par
visu Eiropu kopumā. https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Nenosakāmu autortiesību subjektu darbi
EUIPO mājas lapā ir pieejama nenosakāmu autortiesību subjektu ar autortiesībām aiz-
sargātu darbu datu bāze.  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/or-
phan-works-db . Šī datu bāze sniedz informāciju par nenosakāmu autortiesību subjektu ar
autortiesībām aizsargātiem darbiem, kuri ir publiski pieejami bibliotēkās, izglītības iestādēs
un muzejos, kā arī arhīvos, filmu vai audio mantojuma iestādēs un dalībvalstīs reģistrētās
sabiedriskās raidorganizācijās.

Nekomerciālie darbi 
Lai atvieglotu informācijas apmaiņu par nekomerciāliem darbiem, EUIPO ir izveidojis vienotu
publiski pieejamu tīmekļa vietni https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observa-
tory/outofcommerceworks . 
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Eiropas kultūras mantojuma institūcijas, tādas kā bibliotēkas, arhīvi un muzeji, savās kolek-
cijās uzglabā miljoniem nekomerciālu darbu. Pat ja tie bieži ir veci vai ilgstoši neizmantoti,
tiem piemīt liela kultūras, izglītojoša vai vēsturiska vērtība. 

Nekomerciālo darbu portāls ir izveidots, lai palīdzētu nodrošināt, ka visa informācija par
nekomerciālo darbu izmantošanu un tiesību turētāja atteikšanos ir pienācīgi publiskota un
tā ir pieejama vienā publiskā tiešsaistes portālā. 

EUIPO Publikācijas 
EUIPO mājas lapā ir daudz publikāciju: iniciatīvas, pasākumi, pētījumi, fakti, skaitļi un citas
informācija. 
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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