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PRIEKŠVĀRDS
Neaizsargāta darba satura atvasināta izmantošana — kinonozares apskats

Eiropas ekonomika arvien vairāk paļaujas uz intelektuālo īpašumu (turpmāk tekstā IĪ). Pēdējo gadu
laikā EUIPO, darbojoties ar Eiropas intelektuālā īpašuma pārkāpumu un novērošanas centra
starpniecību, ir veicis vairākus pētījumus, kuri parāda IĪ tiesību ekonomisko nozīmīgumu saimnieciskās
darbības un nodarbinātības veidošanā Eiropas Savienībā.
Jaunas digitālās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības modeļi rada ne vien jaunas ekonomiskās iespējas
firmām, bet arī iespējas pastiprināt plašākas sabiedrības ieguvumus, kuri ir saistīti ar labāku piekļuvi
zināšanām un kultūras precēm. Daudzas no šīm iespējām paļaujas uz esošā satura radošu
pārveidošanu un mūsdienu auditorijai piemērotāku pasniegšanas veidu izstrādāšanu.
Eiropai ir bagāts kultūras mantojums, kas nebūt nav sliktāks literārajos darbos. Šie darbi, kurus lasītāji
izbauda paši, kalpo arī par pamatu daudziem kinoscenārijiem gan producentiem no Eiropas, gan ārpus
Eiropas. Šajā ziņojumā apskata neaizsargāto darbu lomu un salīdzina uz šādu darbu bāzes radītas
filmas ar filmām, kuras radītas, izmantojot ar autortiesībām aizsargātus darbus vai oriģinālus
kinoscenārijus.
Šajā pētījumā apvienoti dati no bagātīgām ar filmām un grāmatām saistītas informācijas krātuvēm, ko
papildina Eiropas Audiovizuālās observatorijas savāktā informācija. Analīzes pamatā izmantoti gandrīz
90 000 filmu, kuras laistas klajā laikā no 2000. gada līdz 2010. gadam. Šī analīze parāda, ka, lai gan
tikai maza daļa no Eiropas Savienībā klajā laistajām filmām ir radītas uz neaizsargātu literāro darbu
bāzes, starp vispopulārākajām filmām šī attiecība ir augstāka nekā filmām kopumā.
Tādējādi literatūrai, kas veido Eiropas kultūra un vēstures svarīgu daļu, ir svarīga loma arī, kalpojot kā
materiāla avotam modernajai izklaides industrijai, kuru izbauda miljoniem skatītāju Eiropā un ārpus tās
robežām.

António CAMPINOS,
EUIPO izpilddirektors
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Jaunas digitālās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības modeļi rada ne vien jaunas ekonomiskās iespējas
firmām, bet arī iespējas pastiprināt plašākas sabiedrības ieguvumus, kuri ir saistīti ar labāku piekļuvi
zināšanām un kultūras precēm. Daudzas no šīm iespējām paļaujas uz esošā satura radošu
pārveidošanu un mūsdienu auditorijai piemērotāku pasniegšanas veidu izstrādāšanu. Iepriekš esoša
satura atvasinātu izmantošanu iezīmē autortiesību nosacījumi, kuri reglamentē to, kā turpinošie
veidotāji atlīdzina oriģināla satura autoriem un viņu tiesību mantiniekiem. Tomēr autortiesību noteikumi
arī pieļauj izmantošanu, kurai nav nepieciešama atlīdzība vai atļauja, vai nu uzskaitot izņēmumus no
vispārējiem autortiesību aizsardzības noteikumiem, vai ierobežojot to piemērojamību laikā.
Neaizsargāts darbs ir juridisks veidojums, kura mērķis ir pastiprināt sociālos ieguvumus, atļaujot
neierobežotu piekļuvi iepriekš izveidotiem radošiem darbiem un to pārveidošanu.
Tomēr ekonomikas teorija attiecībā uz prognozēm par sekām gadījumā, ja darbs kļūst neaizsargāts,
nav pārliecinoša. Tiek pieņemts, ka neaizsargāta darba statuss ekskluzīvi ekonomisko tiesību uz šo
darbu neesamības dēļ veicina tā izmantošanu. Tomēr atsevišķi zinātnieki un nozares pārstāvji uzsver
ar aizsardzības statusa maiņu saistītos riskus. Darbiem kļūstot neaizsargātiem, var rasties šo darbu
saglabāšanas centienu trūkums vai to izzušana. Tas var izraisīt pārmērīgu izmantošanu, jo nav
organizācijas, kas rūpētos par darba vērtības saglabāšanu, un ikvienam ir tiesības šo darbu adaptēt.
Turpretim, ja nav iespējas novērst to, ka konkurenti rada atvasinātus darbus uz tā paša oriģinālā satura
pamata, tad producenti var atturēties no neaizsargāta darba adaptēšanas vai ieguldīt ievērojamas
naudas summas adaptācijas projektos. Noteikt, kurš no šiem iespējamiem teorētiskajiem procesiem ir
visatbilstošākais, apgrūtina tādu empīrisku datu trūkums, kas liecinātu par iepriekš esoša satura
atvasinātu izmantošanu. Tomēr šis jautājums ir izšķirošs, lai novērtētu esošo autortiesību kopumu un
likumdošanas priekšlikumus, kuru mērķis ir tās pielāgot jaunajiem ekonomikas apstākļiem. Ja
pārmērīga neaizsargātu darbu pieejamība izraisa darbu izzušanu vai nepietiekamu izmantošanu, tad
tās darbības joma būtu jāsamazina. Tomēr, ja tā firmām un plašākai sabiedrībai paver jaunas iespējas,
nemazinot veidotāja pamudinājumus, tad tās jomu var paplašināt sabiedrības labā.
Iespējamos ieguvumus vai apdraudējumu autortiesību aizsardzībai un neaizsargāta darba statusam var
novērtēt tikai uz empīrisku datu pamata. Tomēr empīriskos datus par autortiesībām ir ļoti grūti savākt.
Vairākums nepieciešamo datu ir izkaisīti un glabājas privāti. Tomēr radoša satura jaunas informācijas
tiešsaistes krātuves pētniekiem piedāvā jaunas iespējas. Lai gan tās bieži aprobežojas ar konkrētām
jomām, tās ļauj veikt empīriskas analīzes, kas var labāk palīdzēt izstrādāt politiku.
Šim projektam dati ir savākti no bagātīgām filmu un grāmatu tiešsaistes informācijas krātuvēm:
Interneta filmu datubāze (IMDb) un Goodreads, ko papildina Eiropas Audiovizuālās observatorijas
savāktā informācija par atļauju demonstrēt Eiropas kinoteātros. Pamatojoties uz šiem avotiem, tika
sagatavots galīgais projekta datu kopums ar 87 455 unikālām filmām, kuras tika uzņemtas laikā no
2000. gada līdz 2010. gadam un demonstrētas vismaz vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Katrai
datu kopumā iekļautajai filmai tika noteikts, vai tās kinoscenārijs ir pilnībā oriģināls, radīts uz iepriekš
esoša satura pamata, kuru joprojām aizsargā autortiesības, vai radīts uz iepriekš esoša satura pamata,
kurš jau ir neaizsargāts darbs.
Lai gan šie dati aprobežojas ar kino industriju, šī ziņojuma plašākais mērķis ir dokumentēt neaizsargāta
darba satura izmantošanas par pamatu jauniem radošiem projektiem vispārīgo parādību. Savākto datu
ierobežojumu dēļ, kas neļauj veikt autortiesību aizsardzības dažādo parametru hipotētisku analīzi, šī
analīze noteikti ir statiska un aprakstoša. Aplūkojot neaizsargāta darba satura atvasinātas
izmantošanas kino industrijā dažādos aspektus, ir iespējams pārbaudīt, vai ar neaizsargātu darbu
saistītas dažādas iespējas un apdraudējumi iepriekšējā literatūrā ir labi pamatoti. Tomēr šajā ziņojumā
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nepievēršas jautājumam par autortiesību aizsardzības optimālo projektu no sociālās labklājības
viedokļa.
Eiropas pilsoņiem filmu nozarei ir augsta kultūras un ekonomiskā nozīme. Ir ārkārtīgi daudz
anekdotisku liecību par to, cik svarīgi ir iepriekš esošu saturu pielāgot ne tikai atsevišķiem
producentiem, bet arī visai nozarei kopumā. Šī unikālā raksturīgo īpašību apvienojuma dēļ kino
industrija ir jo īpaši atkarīga no panākumiem un ir riskanta. Kā izskaidrots nesen veiktā ekonomiskā
pētījumā, iepriekš esoša satura, kas jau ir pārbaudīts dažādos, bet saistītos kultūras tirgos, adaptēšana
var palīdzēt samazināt šai nozarei raksturīgo neskaidrību. Ir vēl citi mākslinieciski iemesli, kas
adaptācijas filmu producentiem padara par interesantu iespēju.
Tā kā adaptācijas jēdziens nav definēts Bernes konvencijā, projekta komanda paļāvās uz vispārējiem
principiem, kas atvasināti ES dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu doktrīnā, likumos un
jurisprudencē. Tā kā līdzības starp oriģināliem darbiem un atvasinājumiem kopējais iespaids un
atzīšana no nespeciālistu puses ir izmantotajos avotos bieži sastopami adaptācijas definīciju elementi,
tad paļaušanās uz tūkstošiem IMDb lietotāju viedokli ir spēcīgs un objektīvs kritērijs filmu adaptāciju
noteikšanai šī projekta datu kopumā. Biogrāfiskā informācija par iepriekš esoša satura autoriem IMDb
un Goodreads un filmu ražotājvalstu autortiesību tiesību akti bija galvenie avoti, kuri tika izmantoti, lai
noteiktu aizsardzības statusu darbiem, kas izmanto pamata materiālus adaptācijām. Neraugoties uz
ievērojamo autortiesību aizsardzības termiņa saskaņošanas līmeni pēdējos gados, joprojām pastāv
atšķirības noteikumos, kuri reglamentē autortiesību aizsardzības beigu termiņa noteikšanu. Šīs
atšķirības tika laicīgi analizētas un ņemtas vērā datu sagatavošanas posmā.
Šī projekta nolūkā savākto datu analīze parādīja, ka neaizsargāta darba satura izmantošana par
pamatu filmu adaptācijām veido 2 % no Eiropas Savienībā izlaistajām filmām. Tomēr
neaizsargāta darba satura izmantošana ir augstāka vispopulārāko filmu vidū un sasniedz
6 % attiecībā uz 100 populārākajām filmām Eiropas kinoteātros.
Analīzē pētīto vienpadsmit gadu laikā uz neaizsargāta darba pamata veidotu filmu adaptācijas
Eiropas kinoteātros noskatījās vairāk nekā 330 miljonu cilvēku, kas ir gandrīz 4 % no kopējās
kinoteātru auditorijas. Tajā pašā laikā uz autortiesībām aizsargāta satura pamata veidotu
kinematogrāfisko adaptāciju apmeklētība veidoja 35 % no kopējās kinematogrāfiskās
auditorijas.
Vienkāršā filmu apmeklētības salīdzinājumā pēc adaptētā satura neņem vērā laika dimensijas svarīgo
ietekmi uz iepriekš esoša satura adaptācijas iespējamību. No piektā gada pēc pirmās publicēšanas var
novērot strauju atvasināšanai paredzēta radošā satura ekonomiskās vērtības eksponenciālo lejupslīdi.
Iespējamība, ka grāmata tiks izmantota par pamatu filmas adaptācijai 12 gadus pēc pirmās
publikācijas, jau ir par 50 % zemāka nekā pirmajos piecos gados pēc pirmās publikācijas.
Izredzes, ka grāmata tiks adaptēta 70 gadus pēc pirmās publikācijas, ir par 95 % zemākas, nekā
pirmajos piecos gados, kad tā bija pieejama grāmatnīcās. Radošā satura atvasinātās vērtības
samazināšanās ietekmē visus, izņemot vissvarīgākos cilvēka radītos šedevrus. Tā rezultātā izmaiņas
aizsardzības statusā, kas vairākumā valstu pašreiz ir noteikts 70 gadi pēc autora nāves, lai cik
tas būtu svarīgs atsevišķiem daiļdarbiem, nav noteicošais pavērsiena punkts, kas var ietekmēt
filmu producentu lēmumus par adaptāciju kopumā.
Salīdzinājums par to, cik pievilcīgs, ir adaptēts saturs mūsdienu lasītājiem, parādīja, ka adaptētas
grāmatas, kuras jau ir neaizsargātas, piesaista daudz lielāku lasītāju uzmanību nekā tās, kuras
joprojām aizsargā autortiesības. Adaptētām neaizsargāta darba grāmatām ir arī augstāki rādītāji
Goodreads, salīdzinot ar to ar autortiesībām aizsargātajiem eksemplāriem, lai gan šeit atšķirība nav tik
liela.
Lai gan vairākums grāmatu analīzes periodā tika adaptētas tika vienu reizi, atsevišķas neaizsargāta
darba grāmatas tika adaptētas biežāk. Kā varēja paredzēt, filmu adaptāciju, kas veidotas balstoties
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uz neaizsargāta darba grāmatām, vidējais skaits šajā datu kopumā bija 1,45, salīdzinot ar 1,04
grāmatām, kuras joprojām aizsargā autortiesības.
Datu kopuma analīze parādīja, ka iespēja, ka to pašu saturu izmantos citi, neattur producentus no
ievērojamu naudas summu ieguldīšanas filmās, kuras veidotas uz neizsargāta darba satura
pamata. Lai gan vidējais uz neizsargāta darba satura pamata veidotu filmu adaptāciju budžets ir
mazāks nekā uz autortiesību aizsargāta satura pamata veidotu filmu adaptāciju budžets, tas ir lielāks
nekā vidējais pēc pilnīgi oriģināla kinoscenārija veidotu filmu budžets.
Projekta datu klastera analīze parādīja, ka ir filmu producenti, kuri neaizsargāta darba saturu padara
par ievērojamu savas vērtības piedāvājuma daļu; stabilas, plaši pazīstamas filmu studijas izmanto
neaizsargāta darba saturu biežāk nekā vidēji filmas producents šajā datu kopumā.
Filmu budžeta datu un filmu producentu, kuri neaizsargāta darba saturu izmanto par pamatu
filmu adaptācijām, analīze neapstiprina neaizsargāta darba satura nepietiekošo vai pārmērīgu
izmantošanu atvasināšanas nolūkam riskus.
Ekonometriskie modeļi apstiprina privātu ieguvumu pastāvēšanu gan skatītāju skaita, gan kases
ieņēmumu ziņā, no adaptācijas stratēģijas visiem producentiem, kur iepriekšēju ar autortiesībām
aizsargātu saturu izmanto par filmu kinoscenāriju pamatu. Līdzīgus ieguvumus kino skatītāju ziņā
varētu apstiprināt attiecībā uz vietējiem filmu producentiem, kuri adaptē neaizsargāta darba saturu.
Tomēr šī datu analīze neapstiprināja nedz lielākus kases ieņēmumus neaizsargāta darba adaptētājiem,
nedz augstāku apmeklētību neaizsargāta darba adaptācijai ārvalstu producentiem.
Ekonometriska analīze apstiprināja privātos ieguvumus, kuri ir saistīti ar iespēju pārbaudīt adaptētā
satura popularitāti dažādos, bet saistītos tirgos. Kā norādīts iepriekšējā ekonomiskajā literatūrā,
adaptācija var būt efektīva neskaidrību samazināšanas stratēģija. Jāatzīmē, ka tas, ka pastāv
atšķirība starp papildu ieguvumiem, kuri rodas, adaptējot saturu, kas ir aizsargāts ar
autortiesībām, vai tādu saturu, kas nav aizsargāts ar autortiesībām, liecina par papildu privātu
ieguvumu pastāvēšanu saistībā ar ekskluzīvām adaptācijas tiesībām. Tomēr šim ziņojumam
savākto datu ierobežojumi neļauj pārbaudīt, vai privātie ieguvumi no ekskluzīvām tiesībām uz
adaptāciju gūst virsroku pār iespējamo sociālo zaudējumu, kas ir saistīts ar mazāku adaptētā satura
dažādību. Var secināt, ka būtu nepieciešams tālāk pētīt to, kā dažādi no autortiesībām atvasināto
tiesību reglamentējošie modeļi ietekmē vispārējo sociālo labklājību.
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