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KOPSAVILKUMS
Eiropas pilsoņi un intelektuālais īpašums — uztvere, informētība un rīcība

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2013. gadā pasūtīja pētījumu Eiropas pilsoņi un
intelektuālais īpašums — uztvere, izpratne un rīcība, lai izpētītu eiropiešu attieksmi pret intelektuālo
īpašumu un to, cik lielā mērā eiropieši ievēro intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī jēdzienu kopumā.
Šajā pētījumā, kas tika veikts 2016. gadā, ir sniegta atjaunināta analīze un salīdzinājums ar 2013. gada
pētījuma rezultātiem, pamatojoties uz jaunu kvantitatīvu apsekojumu un literatūras apskatu. Tas aptver
attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu tautības un iedzīvotājus vecumā no 15 gadiem no visām
28 dalībvalstīm. Kopā tika veiktas 26 555 intervijas.
Astoņdesmit procenti aptaujas jautājumu bija līdzīgi kā 2013. gada pētījumā, lai rezultātus varētu
salīdzināt ar tiem, kas iegūti 2013. gadā, un tādā veidā varētu apzināt tendences. Lai plašāk izpētītu
2013. gada apsekojumā atklātās tendences un sekotu to attīstībai, bija iekļauti jauni jautājumi.
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Eiropiešu informētība par intelektuālo īpašumu un
attieksme pret to
Eiropas pilsoņi un intelektuālais īpašums — uztvere, informētība un rīcība

VISPĀRĒJĀ SUBJEKTĪVĀ IZPRATNE PAR INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMU IR
PIEAUGUSI, TOMĒR TĀ IR SAMAZINĀJUSIES JAUNĀS PAAUDZES VIDŪ
Vispārējā subjektīvā izpratne par intelektuālo īpašumu, salīdzinot ar 2013. gadu, ir pieaugusi. Tomēr šis
vispārējais pieaugums slēpj dažas pretrunas. Lai gan par 10 punktiem ir palielinājusies to aptaujāto
eiropiešu procentuālā daļa, kuri norāda, ka viņu izpratne par intelektuālo īpašumu ir “diezgan laba”,
kopējais izpratnes līmenis ir samazinājies, jo kļuvusi mazāka to respondentu daļa, kuriem ir “ļoti laba”
izpratne.
Piezīme: (+ xx) (– xx) (=) parāda, kā rezultāti attīstījušies kopš 2013. gada.

Ļoti labi
Diezgan labi

8% 4%
13%

23%
(-8)

Diezgan slikti

Kopā “labi”

Ļoti slikti
Nezinu/Nav attiecināms

52% (+10)

75%
(+2)

Pozitīvo atbilžu summu
(ļoti labi + diezgan labi)

Jāatzīmē, ka aptaujas dalībniekiem vecumā no 25 līdz 54 gadiem kopumā “laba” izpratne kopš
2013. gada ir palielinājusies (+5 punkti), bet tā ir palikusi nemainīga respondentiem vecumā no
55 gadiem. Tomēr jaunāku respondentu vidū situācija atšķiras. Tāpat kā 2013. gadā jaunākajai
paaudzei ir viszemākais “labas” izpratnes līmenis, salīdzinot ar citām vecuma grupām, un šis izpratnes
līmenis turpina pazemināties — kopumā par labu intelektuālā īpašuma izpratni ziņo 64 % aptaujāto
eiropiešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem, salīdzinot ar 68 % 2013. gadā.
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PIEAUG INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NOZĪMES ATZĪŠANA IZGUDROTĀJU,
RADOŠO DARBINIEKU UN MĀKSLINIEKU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ
Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīme tiek atzīta arvien vairāk; gandrīz visi respondenti
uzskata, ka ir svarīgi, lai izgudrotāji, radošie darbinieki un mākslinieki varētu aizsargāt savas tiesības un
saņemt atlīdzību par savu darbu. Šis uzskats liecina par atbalstu principiem un intelektuālā īpašuma
tiesību aizsardzības radīto ieguvumu atzīšanu.

Kopā piekrīt
Ir svarīgi, lai izgudrotāji, radošie
darbinieki un izpildītājmākslinieki varētu
aizsargāt savas tiesības un saņemt
atlīdzību par savu darbu

(+1)

97%

82% (+5)

Pilnībā
piekrīt

15%

Drīzāk
piekrīt

LIELĀKAIS VAIRĀKUMS EIROPIEŠU PIEKRĪT, KA INTELEKTUĀLAIS
ĪPAŠUMS IR EKONOMISKĀS STABILITĀTES BALSTS, TOMĒR AR
DAŽIEM IEROBEŽOJUMIEM

1

Piekrīt, ka
ekonomikā iestātos haoss, ja IĪ
netiktu aizsargāts

Piekrīt, ka
uzņēmumi, kas rada lielu IĪ apjomu,
veicina darbavietu radīšanu un
ekonomikas izaugsmi daudz
lielākā mērā nekā citi uzņēmumi

JAUNS

JAUNS

To respondentu procentuālā daļa, kas intelektuālo īpašumu pielīdzina ekonomiskās stabilitātes
saglabāšanai, paliek nemainīga — 67 %. Turklāt divas trešdaļas respondentu piekrīt, ka uzņēmumiem,
kas rada lielu intelektuālā īpašuma apjomu, ir liela nozīme darbavietu radīšanā, lai gan piekrišanas
līmenis ir nedaudz mazinājies, salīdzinot ar 2013. gadu. Tomēr puse aptaujāto eiropiešu uzskata, ka
intelektuālā īpašuma stingra aizsardzība var ierobežot inovāciju, un vairāk nekā puse uzskata, ka
1
intelektuālā īpašuma principi nav pielāgoti internetam .

Piekrīt, ka
IĪ stingra aizsardzība var
ierobežot inovāciju

Piekrīt, ka
IĪ principi nav pielāgoti
internetam

Šie divi aspekti netika pētīti 2013. gada ziņojumā.
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Viedoklis, ka intelektuālā īpašuma noteikumu neesamība ir saistīta ar ekonomisku haosu, tāpat kā
2013. gadā visvairāk izplatīts ir starp jaunākajām un vecākajām vecuma grupām — šim viedoklim
piekrīt 73 % respondentu vecumā no 15 līdz 24 gadiem un 70 % vecumā no 55 gadiem. Interesants un
kopš 2013. gada nemainīgs ir fakts, ka izglītotākie eiropieši ir mazāk pārliecināti par šo ietekmi (63 %),
un šo viedokli neietekmē intelektuālā īpašuma izpratnes līmenis.
Viedoklis, ka intelektuālais īpašums ierobežo inovācijas, ir visvairāk izplatīts visjaunāko aptaujāto
eiropiešu vidū — 6 no 10 respondentiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem piekrīt šim apgalvojumam (59 %
pret ES vidējo rādītāju 50 %). Šis viedoklis ir bieži sastopams arī starp viltotu preču pircējiem un
cilvēkiem, kuri lejupielādē vai straumē saturu no nelikumīgiem avotiem, 57 % šajā apakšgrupā piekrīt
šim apgalvojumam.

PILSOŅIEM INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS JOPROJĀM LIELĀ MĒRĀ IR
ABSTRAKTS JĒDZIENS, GANDRĪZ PUSE UZSKATA, KA LIELĀKO
LABUMU NO INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBAS GŪST “ELITE”
Pilsoņiem intelektuālais īpašums joprojām lielā mērā ir abstrakts jēdziens, jo turpinās tendence
intelektuālā īpašuma aizsardzību saistīt ar “eliti”, piemēram, lieliem uzņēmumiem un slaveniem
māksliniekiem. Vairāk nekā 4 no 10 aptaujātajiem eiropiešiem uzskata, ka lielāko labumu no
intelektuālā īpašuma gūst šīs grupas. Tajā pašā laikā respondenti uzskata, ka tādi patērētāji kā viņi paši
gūst daudz mazāku labumu. Šis modelis bija tāds pats arī 2013. gadā.

Lieli uzņēmumi:

24%

(-1)

Slaveni izpildītājmākslinieki:

20%

(+3)

Tādi patērētāji kā jūs paši:

5%

(+1)

Mazie un vidējie uzņēmumi:

3%

(=)

Lieli uzņēmumi + Slaveni mākslinieki

44%

Lai gan kopumā 2013. gada un 2016. gada apsekojumu rezultāti ir līdzīgi, parādās atšķirīga tendence,
ja ņem vērā vecuma grupas. Uzskats 2013. gadā, ka lielāko labumu no intelektuālā īpašuma gūst lieli
uzņēmumi un slaveni mākslinieki, bija vairāk koncentrēts jaunu eiropiešu vidū. Tomēr 2016. gadā šis
uzskats izplatās visās vecuma grupās — 40 % respondentu vecumā no 15 līdz 24 gadiem (–7 punkti),
47 % vecumā no 25 līdz 39 gadiem (nav mainījies, salīdzinot ar 2013. gada pētījumu), 49 % vecumā no
40 līdz 54 gadiem (+5 punkti), un 40 % vecumā no 55 gadiem (+4 punkti).
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Viltošana
Eiropas pilsoņi un intelektuālais īpašums — uztvere, informētība un rīcība

VILTOTU PREČU IEGĀDE JOPROJĀM TIEK STINGRI NOSODĪTA, BET
PIEAUG TENDENCE VILTOJUMU IEGĀDI UZSKATĪT PAR PIEŅEMAMU
Aptaujātie eiropieši joprojām uzskata, ka intelektuālais īpašums ir nozīmīga vērtība, un stingri nosoda
viltotu preču iegādi. Septiņi no desmit aptaujātajiem eiropiešiem uzskata, ka nekas nevar attaisnot
viltotu preču iegādi. Šis stingrais nosodījums ir vēlreiz apstiprināts, jo 49 % līdz 59 % respondentu ir
pauduši visstingrāko attieksmi “pilnīgi nepiekrītu” attiecībā uz visiem turpmāk minētajiem apsekojumā
iekļautajiem apgalvojumiem.

Ir pieņemami iegādāties viltotus ražojumus, ja tie ir
6% 11%
luksusa preču viltojumi
(+2) (+1)
Ir pieņemami iegādāties viltotus ražojumus, ja
5% 12%
ražojuma kvalitāte nav svarīga
(-2) (-2)

22%

59%

(+3)

(+6)

=

21%

60%

2%

(-2)

(+6)

=

Ir pieņemami iegādāties viltotus ražojumus, ja
oriģinālais ražojums nav pieejams, vai vēl nav 8% 16%
pieejams pircēja dzīvesvietā
(+3) (+3)
Ir pieņemami iegādāties viltotus ražojumus, ja
oriģinālā un autentiskā ražojuma cena ir pārāk 10%
augsta
(+3)

Pilnībā piekrīt

Drīzāk piekrīt

17%
=

Drīzāk nepiekrīt

22%

52%

(+1)

(-7)

2%

2%
=

22%

49%

2%

(+1)

(-5)

(-1)

Pilnībā nepiekrīt

N/NA

Tomēr, lai gan viltošanas nosodījums saglabājas augstā līmenī, pieaug tendence viltojumu iegādi
uzskatīt par pieņemamu, jo īpaši, ja viltojumu iegādes iemesls ir cena un pieejamība.

VAIRUMS RESPONDENTU UZSKATA, KA VILTOJUMI NODARA
KAITĒJUMU EKONOMIKAI, BET VĀJĀKA IZPRATNE IR PAR TO IETEKMI
UZ INOVĀCIJU
Tāpat kā 2013. gadā no četriem pārbaudītajiem argumentiem (negatīva ietekme uz ekonomiku,
nelikumīgas tirdzniecības veicināšana, sabiedrības veselības apdraudējums un inovācijas kavēšana)
ekonomiskais faktors joprojām visvairāk attur no viltotu ražojumu iegādes, jo 78 % (–3 punkti)
respondentu uzskata, ka viltotu ražojumu iegāde grauj uzņēmumus un darbavietas, un tikai 20 %
nepiekrīt šim viedoklim. Tomēr palielinās to respondentu daļa, kuri neatzīst viltojumu nodarīto
kaitējumu.
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Ņemot vērā kopumā visus četrus pārbaudītos argumentus, viltotu ražojumu negatīvā ietekme uz
inovāciju ir vismazāk atzītais arguments, un 2016. gadā aptaujātajiem eiropiešiem tas ir bijis vēl
nepārliecinošāks nekā 2013. gadā. Gandrīz puse aptaujāto eiropiešu (48 %) neuzskata, ka viltotu
ražojumu iegāde kavē inovāciju.

JOPROJĀM MAZ RESPONDENTU ATZĪST, KA IR IEGĀDĀJUŠIES
VILTOTUS RAŽOJUMUS, BET VIŅU SKAITS PIEAUG, JO ĪPAŠI
JAUNĀKĀS PAAUDZES VIDŪ
To aptaujāto eiropiešu procentuālā daļa, kuri atzīst, ka viņi apzināti iegādājušies viltotus ražojumus,
joprojām ir maza, bet kopš 2013. gada ir palielinājusies par 3 punktiem (7 % pret 4 % 2013. gadā). To
respondentu vidū, kuri atzīst, ka ir apzināti iegādājušies viltotus ražojums, vērojams pārmērīgs jauniešu
īpatsvars, jo 15 % dalībnieku vecumā no 15 līdz 24 gadiem atzīst, ka ir apzināti šādi rīkojušies
(+9 punkti), salīdzinot ar Eiropā vidējiem 7 % un tikai 4 % respondentu vecumā no 55 gadiem.

Apzināti iegādājušies viltotus ražojumus
+ 15–24 gadi: 15% (+9)
+ Fiziska darba strādnieki: 11% (+6)
Tas nozīmē, ka
15 % respondentu vecumā
no 15 līdz 24 gadiem ir
apzināti iegādājušies viltotu
ražojumu, salīdzinot ar 7 % no
kopējā ES respondentu skaita.

www.euipo.europa.eu
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JOPROJĀM ZEMĀ LĪMENĪ IR ARĪ VILTOTU PREČU IEGĀDE
MALDINĀŠANAS REZULTĀTĀ, BET ŠĪ TENDENCE PIEAUG, JO ĪPAŠI
FIZISKA DARBA STRĀDNIEKU UN PAŠNODARBINĀTO PERSONU VIDŪ
Par 4 punktiem palielinājusies arī to respondentu procentuālā daļa, kuri iegādājušies viltotas preces, jo
tikuši maldināti (10 % pret 2013. gadā konstatētajiem 6 %).

10%

Iegādājušies viltotus ražojumus,
jo tikuši maldināti

(-4)

Ja 2013. gadā tie bija jaunākās paaudzes pārstāvji, kas visbiežāk iegādājās viltotus ražojumus, jo bija
maldināti, tad šajā apsekojumā tāda rīcība vairāk raksturīga respondentiem vecumā no 25 līdz
39 gadiem. Kopumā 12 % respondentu vecumā no 25 līdz 39 gadiem atzīst, ka ir iegādājušies viltotus
ražojumus, jo tikuši maldināti (+6 punkti), savukārt 11 % respondentu vecumā no 15 līdz 24 gadiem
atzīst, ka rīkojušies tāpat (+4 punkti).
Lai gan vairāk aptaujāto eiropiešu ir iegādājušies viltotas preces, ievērojama daļa (35 %) ir arī
šaubījušies, vai ražojums, ko viņi iegādājušies, ir īsts vai viltots.

APTAUJĀTIE PILSOŅI VILTOTU RAŽOJUMU IEGĀDI ARVIEN MAZĀK
PAMATO AR TO, KA TAS ESOT “GUDRS PIRKUMS” VAI “PROTESTA
AKTS”.
Lai gan viltotu ražojumu iegādes negatīvās ietekmes atzīšanas līmenis samazinās un pieaug viltotu
ražojumu iegādes tendence, samazinās arī viltojumu iegādes pamatošana ar to, ka tādā veidā tiek
uzlabota pirktspēja vai izdarīts protesta akts.
No aptaujātajiem eiropiešiem 34 % (–4 punkti) viltojumu iegādi uzskata par protesta aktu, savukārt
62 % neatbalsta šo viedokli. Turklāt, salīdzinot ar 2013. gadu (30 %, –4 punkti), eiropiešu vidū mazāk
izplatīts kļūst viedoklis, ka viltojumu iegāde ir atjautīga rīcība, un samazinās to aptaujāto eiropiešu
procentuālā daļa, kuri viltojumu iegādi uzskata par “gudru” pirkumu, kas var palīdzēt saglabāt
pirktspēju.
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Uzskatu, ka viltotu preču iegāde ir veids, kā saglabāt pirktspēju vai protestēt pret tirgus ekonomiku,
vairāk sliecas atbalstīt jauni cilvēki un fiziska darba strādnieki, turpinot 2013. gada apsekojumā
konstatēto tendenci. Tomēr, lai gan šīs grupas visbiežāk pamato viltotu ražojumu iegādi ar atjautību un
ar protestu, jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2013. gadu, abās grupās samazinās atbalsts abiem minētajiem
uzskatiem.

RAŽOJUMU PAR PIEŅEMAMĀM CENĀM LIELĀKA PIEEJAMĪBA
MOTIVĒTU PIRCĒJUS IZBEIGT IEGĀDĀTIES VILTOTUS RAŽOJUMUS
To respondentu vidū, kuri atzīst, ka ir apzināti iegādājušies viltotas preces, šādas rīcības ietekme uz
Eiropas Savienības ekonomiku vai oriģinālā satura ražotājiem nodarītais kaitējums, šķiet, nerada
nozīmīgu iespaidu. Tāpat kā viltojumu pieņemamības pieaugumu, šķiet, ietekmē cena, tas pats
novērots arī attiecībā uz tiem, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir apzināti iegādājušies viltotu ražojumu.
Ražojumu par pieņemamām cenām pieejamība ir galvenais iemesls, kas viltotu preču pircējus motivētu
izbeigt šādu rīcību, vispirms jau negatīvas personiskās pieredzes un soda saņemšanas riska dēļ.

www.euipo.europa.eu
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63%

Oriģinālo ražojumu par pieņemamām cenām pieejamība

41%

Negatīva personiskā pieredze saistībā ar viltotu ražojumu

Soda saņemšanas risks

33%

Citu cilvēku negatīva pieredze saistībā ar viltotu ražojumu

33%

Labāka izpratne par jūsu rīcības radīto kaitējumu darbavietu
radīšanai un ES ekonomikai

28%

Labāka izpratne par jūsu rīcības radīto kaitējumu oriģinālo
ražojumu ražotājiem

28%

Kaitējums jūsu tēlam: citi jūsu rīcību neatzītu tāpēc, ka jums
ir vai jūs valkājat viltotas preces

13%

Nekas jūs neapturētu

8%

Nezinu/Nav attiecināms

7%

Attiecībā uz galveno iemeslu, kas aptaujātos eiropiešus motivētu izbeigt iegādāties viltotus ražojumus,
izceļas respondenti vecumā no 15 līdz 24 gadiem, jo 72 % jaunākās paaudzes pārstāvju savu rīcību
saista ar cenu, salīdzinot ar 58 % respondentiem vecumā no 55 gadiem. Turklāt arī izglītotākie
respondenti (65 %), vīrieši (65 %) un fiziska darba strādnieki (67 %) kā galveno iemeslu, kas viņus
motivētu izbeigt iegādāties viltotus ražojumus, visbiežāk norāda ražojumu par pieņemamu cenu
pieejamību.
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Digitālais saturs
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AUTORTIESĪBU PĀRKĀPŠANAS VISPĀRĒJĀ PIEŅEMAMĪBA
SAMAZINĀS, LAI GAN PALIELINĀS LEJUPIELĀDE/STRAUMĒŠANA NO
NELEGĀLIEM AVOTIEM, JA NAV LIKUMĪGAS ALTERNATĪVAS
Ja autortiesību pārkāpšanas vispārējā pieņemamība samazinās, proti, tikai 35 % respondentu uzskata,
ka ir pieņemami nelegāli iegūt tiešsaistes saturu, ja tas paredzēts personiskām vajadzībām (–7 punkti),
tad patēriņa vajadzības šķiet svarīgākas par juridiskajiem apsvērumiem, jo 31 % (+9 punkti) aptaujāto
eiropiešu apgalvo, ka tiešsaistes satura iegūšana no nelikumīgiem avotiem ir pieņemama, ja nav
pieejama likumīga alternatīva.

Kopā piekrīt

Ir pieņemami nelikumīgi iegūt saturu no
interneta, ja tas paredzēts manām
personiskajām vajadzībām
Ir pieņemami nelikumīgi iegūt saturu no
interneta, ja nav tūlīt pieejamas likumīgas
alternatīvas

Nelegālas lejupielādes, ja nav tūlīt pieejamas likumīgas alternatīvas, pieņemamības līmenis samazinās
līdz ar respondentu vecuma pieaugumu. Tomēr, salīdzinot ar 2013. gadu, ievērojami samazinājusies
atšķirība starp jaunāko un vecāko paaudzi. Atšķirība starp jaunākajiem un vecākajiem aptaujātajiem
eiropiešiem 2013. gadā bija 31 punkts, savukārt 2016. gadā atšķirība saruka tikai līdz 19 punktiem.
Šķiet, tā kā gados vecāki eiropieši arvien vairāk piekļūst digitālajam saturam, viņu vidū palielinās arī
nelegālu avotu izmantošanas pieņemamība, ja nav tūlīt pieejamas alternatīvas.

PALIELINĀS ATBALSTS LIKUMĪGU AVOTU IZVĒLEI NELIKUMĪGU VIETĀ

Kaut arī arvien lielāka aptaujāto pilsoņu daļa apgalvo, ka pārkāpumus var attaisnot, ja nav pieejama
likumīga alternatīva, liels un pieaugošs aptaujāto eiropiešu vairākums izvēlētos likumīgu piedāvājumu,
nevis nelikumīgus avotus. Ir acīmredzams atbalsts likumīgu līdzekļu izmantošanai, lai piekļūtu
tiešsaistes saturam, ja ir pieejama izvēle par pieņemamu cenu. Kā norāda 83 % aptaujāto eiropiešu,
viņi labprātāk izvēlas iegūt digitālo saturu, izmantojot likumīgus/oficiāli atzītus pakalpojumus, nevis
izmantot nelikumīgus līdzekļus.

www.euipo.europa.eu
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Kopā piekrīt
Ja vien ir likumīga izvēle par pieņemamu cenu,
es izvēlos piekļūt/lejupielādēt/straumēt
saturu, izmantojot oficiāli atzītas platformas,
nevis piekļūt/lejupielādēt/straumēt nelikumīgi

Tikai 8 % norāda, ka ne vienmēr izmantotu likumīgu izvēli, pat tad, ja būtu pieejama izvēle par
pieņemamu cenu. Šī proporcionālā daļa ir vēl lielāka autortiesību pārkāpēju vidū, proti, šādu viedokli
pauž 15 % viltotu ražojumu pircēju un 20 % respondentu, kuri nelikumīgi lejupielādē vai straumē saturu.
Tāda tendence ir izplatīta arī jaunāko aptaujāto eiropiešu vidū. Nelikumīgo izvēli joprojām izmantotu
13 % respondentu vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Tomēr šī procentuālā daļa ir samazinājusies par
4 punktiem, salīdzinot ar 2013. gadu, savukārt kopumā tā ir samazinājusies par 2 punktiem. Šis
samazinājums atbilst likumīgu pakalpojumu izmantošanas pieaugumam jaunāko eiropiešu vidū.

LIKUMĪGU PAKALPOJUMU LIETOŠANAS PIEAUGUMS
Atbalstu satura iegūšanai ar likumīgiem līdzekļiem pierāda pieaugošs to aptaujāto eiropiešu skaits, kuri
izmanto likumīgus piedāvājumus. Kopā 27 % (+7 punkti) aptaujāto eiropiešu ir maksājuši, lai piekļūtu
digitālajam saturam.
Attiecībā uz respondentiem, kuri norāda, ka ir maksājuši, lai piekļūtu saturam tiešsaistē, šķiet, ka šīs
attīstības virzītājspēks ir pilsētu iedzīvotāji un vīrieši. Lai piekļuvei pie digitāla satura izmantotu likumīgu
pakalpojumu, ir maksājuši 41 % respondentu vecumā no 15 līdz 24 (+8 punkti), 41 % respondentu
vecumā no 25 līdz 39 gadiem (+12 punkti), 30 % respondentu, kuri dzīvo lielās pilsētās (+7 punkti), un
32 % vīriešu (+8 punkti).

Maksājuši, lai piekļūtu, lejupielādētu vai straumētu ar autortiesībām
aizsargātu saturu (mūziku, video, filmu vai televīzijas filmu sērijas) no
likumīga pakalpojuma internetā
+15–24 gadi:

41%

(+8)

+25–39 gadi:

41%

(+8)

(+8)

+ Dzīvo lielās pilsētās:

30%

(+7)

Tas nozīmē...
Lai piekļūtu, lejupielādētu
vai straumētu ar autortiesībām
aizsargātu saturu, ir maksājuši
41 % respondentu vecumā no 15
līdz 24 gadiem, salīdzinot ar 27 %
no kopējā ES respondentu skaita.

www.euipo.europa.eu
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Turklāt kopš 2013. gada attīstību ietekmē izglītotākie respondenti, jo 32 % respondentu (+8 punkti) ir
maksājuši par piekļuvi saturam, izmantojot likumīgu pakalpojumu tiešsaistē.

ATBALSTA PIEAUGUMS LIKUMĪGIEM AVOTIEM UN TO IZMANTOŠANA
VĒL NAV RADĪJUSI NELIKUMĪGU AVOTU IZMANTOŠANAS
SAMAZINĀJUMU
Aptaujāto eiropiešu mazākums, 10 % (+1 punkts), norāda, ka ir apzināti izmantojuši nelikumīgus avotus
tiešsaistē. Lai gan jaunākās paaudzes pārstāvji, šķiet, visbiežāk ir maksājuši, lai piekļūtu saturam, ļoti
ticams, ka viņi arī visbiežāk ir apzināti piekļuvuši saturam, izmantojot nelikumīgus avotus; jo vislielākais
šādas rīcības pieaugums ir starp respondentiem vecumā no 25 līdz 39 gadiem — 27 % respondentu
vecumā no 15 līdz 24 gadiem (+1 punkts) un 18 % vecumā no 25 līdz 39 gadiem (+4 punkti).

(+1)

Apzināti piekļuvuši, lejupielādējuši vai straumējuši saturu no nelikumīgiem tiešsaistes
avotiem
+ 15–24 gadi: 27% (+1)
+ 25–39 gadi: 18% (+4)
(+1)

+ Dzīvo lielās pilsētās:

13%

Tas nozīmē, ka
27 % respondentu vecumā no
15 līdz 24 gadiem ir
lejupielādējuši vai straumējuši
saturu no nelikumīgiem
avotiem, salīdzinot ar 10 % no
kopējā ES respondentu skaita.

+ Izglītotākie (beiguši izglītību pēc 20 gadu
vecuma): 11% (+1)

PATĒRIŅA VAJADZĪBAS IR SVARĪGĀKAS PAR JURIDISKIEM
APSVĒRUMIEM
Apmēram viena trešdaļa (32 %) aptaujāto eiropiešu likumīgi vai nelikumīgi piekļuva ar autortiesībām
aizsargātam saturam. No tiem 22 % izmantoja tikai likumīgus pakalpojumus, 5 % izmantoja tikai
nelikumīgus avotus un 5 % pārmaiņus izmantoja gan likumīgus maksas avotus, gan nelikumīgus
avotus. Tas liecina, ka respondenti vēlas pārmaiņus izmantot gan likumīgus, gan nelikumīgus avotus,
lai piekļūtu saturam.
(+1)

www.euipo.europa.eu
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TIKAI maksāja par
likumīgiem avotiem

eiropiešu
maksāja par
likumīgiem
avotiem

Jaukti likumīgi
maksas un
nelikumīgi
avoti

Lietoja TIKAI
nelikumīgus
avotus

eiropiešu
izmantoja
nelikumīgus
avotus

PIEAUG NESKAIDRĪBA PAR TO, KAS VEIDO LIKUMĪGU VAI NELIKUMĪGU
AVOTU
Lai gan likumīgu avotu lietošana ir palielinājusies tāpat kā informētība par tiešsaistes satura likumību,
tomēr šķiet, ka ir pieaugusi neskaidrība par to, kas veido likumīgu vai nelikumīgu piedāvājumu. Kopā
24 % aptaujāto eiropiešu šaubījās, vai avots bijis likumīgs vai ne, kas ir pieaugums par 5 punktiem,
salīdzinot ar 2013. gada pētījumu; un 4 % aptaujāto eiropiešu norādīja, ka ir to pētījuši, lai pārbaudītu,
vai avots bija likumīgs vai ne, kas ir pieaugums par 2 punktiem.

24%
(+5)

14%
(+2)

Šaubījās, vai avots, no kura varētu
lejupielādēt mūziku vai video, bijis
likumīgs
Pētīja, lai pārbaudītu, vai avots, no
kura varētu lejupielādēt mūziku vai
video, bijis likumīgs

LIELĀKĀ DAĻA APTAUJĀTO EIROPIEŠU ATZĪST LIKUMĪGO
PIEDĀVĀJUMU KVALITĀTES PĀRĀKUMU, BET IR NEPIECIEŠAMI
UZLABOJUMI ATTIECĪBĀ UZ TO DAUDZVEIDĪBU
Šķiet, ka Eiropieši ieņem skaidrāku nostāju attiecībā uz likumīgo pakalpojumu piedāvātā satura kvalitāti,
jo gandrīz 7 no 10 respondentiem uzskata, ka likumīgajos pakalpojumos pieejamā satura kvalitāte ir
pārāka par kvalitāti nelikumīgajos avotos. Joprojām iespējami uzlabojumi attiecībā uz uztveri par
likumīgo pakalpojumu satura daudzveidību, jo 54 % aptaujāto eiropiešu uzskata, ka likumīgie
pakalpojumi piedāvā daudzveidīgāku saturu nekā to, ko var atrast, izmantojot nelikumīgus risinājumus,
lai gan 27 % tam nepiekrīt.

www.euipo.europa.eu
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%
accessed content
illegally

%
Did not access content
illegally

JAUNS

Likumīgo pakalpojumu piedāvātā satura
kvalitāte ir labāka par to, ko var atrast,
izmantojot nelikumīgus risinājumus

70%*

70%

JAUNS
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Likumīgo pakalpojumu piedāvātā satura
daudzveidība ir lielāka nekā tā, ko var
atrast, izmantojot nelikumīgus
piedāvājumus

45%

56%

Total Agree

* Kad apkopoja datus par cilvēkiem, kuri piekļuva saturam nelikumīgi, un cilvēkiem, kuri tā nerīkojās, kopsumma nebija vienāda ar kopējo ES
paraugu, jo 3 % aptaujāto eiropiešu izvēlējās neatbildēt uz šo jautājumu. Tāpēc mēs ņemam vērā starpību starp to cilvēku procentuālo daļu, kuri
piekrita apgalvojumam, un šo sadalījumu, kur norādīta gan to respondentu procentuālā daļa, kuri atzina, ka izdarījuši pārkāpumu, gan to, kuri to
neatzina.

Uzskats, ka likumīgi pakalpojumi piedāvā augstākas kvalitātes saturu nekā nelikumīgi pakalpojumi,
visvairāk izplatīts ir jaunāko paaudžu vidū, jo šo viedokli pauda trīs ceturtdaļas respondentu vecumā no
15 līdz 24 gadiem un vecumā no 25 līdz 39 gadiem. Turklāt jaunākā paaudze uzskata, ka likumīgajiem
pakalpojumiem ir daudzveidīgāks saturs nekā nelikumīgajām izvēlēm, jo šo viedokli pauda 6 no
10 respondentiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem un tam piekrita mazliet vairāk nekā puse respondentu
vecumā no 25 līdz 39 gadiem.
Viedoklim, ka likumīgie piedāvājumi sniedz augstākas kvalitātes saturu, piekrīt gan tie, kuri atzīst, ka
izdarījuši pārkāpumu (70 %), gan tie, kuri pārkāpumus neveic (70 %). Attiecībā uz satura daudzveidību,
tie, kuri izdarījuši pārkāpumu, vismazāk sliecas uzskatīt, ka likumīgie piedāvājumi ir pārāki par
nelegālajiem avotiem. Kopā 45 % respondentu, kuri bija nelikumīgi piekļuvuši saturam, uzskata, ka
likumīgajām platformām ir daudzveidīgāks saturs, un šim viedoklim piekrīt 56 % respondentu, kuri nav
2
izdarījuši pārkāpumu .

SATURA PAR PIEŅEMAMU CENU PIEEJAMĪBA IR GALVENAIS IEMESLS,
KAS AUTORTIESĪBU PĀRKĀPĒJUS MOTIVĒTU IZBEIGT PIEKĻŪT
SATURAM, IZMANTOJOT NELIKUMĪGUS AVOTUS
To respondentu vidū, kuri atzīst, ka ir izmantojuši nelikumīgus avotus, lai tiešsaistē piekļūtu ar
autortiesībām aizsargātam saturam, izplatītākais šādas rīcības virzītājspēks, acīmredzot, ir cena un
pieejamība — 71 % aptaujāto eiropiešu kā galveno iemeslu, kas viņus motivētu izbeigt rīkoties
nelikumīgi, atzīmēja “satura par pieņemamu cenu pieejamība no likumīgiem avotiem”. Satura par
pieņemamu cenu pieejamību no likumīgiem avotiem kā galveno iemeslu nelikumīgas rīcības
izbeigšanai visbiežāk ir atzīmējuši respondenti šādās kategorijās: respondenti vecumā no 25 līdz
39 gadiem (73 %), nodarbinātie (76 %), lielās pilsētās dzīvojošie (75 %), izglītotākie (72 %), kas atbilst
tipiska tiešsaistes lietotāja profilam.

Šis ir jauns konstatējums 7. jautājumā 2016. gada apsekojumā. 7. jautājums. Attiecībā uz katru turpmāk sniegto apgalvojumu par
likumīgiem pakalpojumiem, ar kuriem internetā piedāvā ar autortiesībām un saistītām tiesībām aizsargātu saturu (piemēram, mūziku,
filmas), norādiet, vai jūs pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnīgi nepiekrītat.
2
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Satura par pieņemamu cenu pieejamība no likumīgiem
avotiem

71%
43%

Soda saņemšanas risks
Citu cilvēku negatīva pieredze saistībā ar nelikumīgiem
avotiem

37%

Negatīva personiskā pieredze saistībā ar nelikumīgiem
avotiem

36%

Labāka izpratne par jūsu rīcības radīto kaitējumu mūziķiem,
rakstniekiem, māksliniekiem, radošiem darbiniekiem u. tml.

29%

Labāka izpratne par jūsu rīcības radīto kaitējumu darbavietu
radīšanai un ES ekonomikai

28%

www.euipo.europa.eu

Nekas jūsu rīcību nemainītu

5%

Nezinu/Nav attiecināms

5%
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