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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002663/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Αλέξης Γεωργούλης (The Left), Ibán García Del Blanco (S&D), Έλενα Κουντουρά (The Left)

Θέμα: Η προστασία των δημιουργών και των ερμηνευτών βάσει της οδηγίας για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη μεταφέρει την οδηγία (ΕΕ) 2019/790 είτε πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας της 7ης Ιουνίου 2021 είτε μετά, ενώ άλλα δεν το έχουν πράξει ακόμα. Τούτο αποκλείει 
τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές από την προστασία της οδηγίας, ιδίως την αρχή της δέουσας 
και αναλογικής αμοιβής (άρθρο 18).

Παρότι υπάρχουν παραδείγματα ορθών πρακτικών σε ορισμένα κράτη μέλη, κάποιες μεγάλες 
πλατφόρμες επιλέγουν να αναστείλουν την ανάπτυξη οπτικοακουστικών παραγωγών ως απάντηση 
στην εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι 
εν λόγω πλατφόρμες θεωρούν ότι είναι υπερβολικά δαπανηρό να αμειφθούν οι δημιουργοί και οι 
ερμηνευτές υπό τους όρους αυτούς και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ήδη 
προγραμματισμένες και εν εξελίξει οπτικοακουστικές παραγωγές, κατά παράβαση προηγούμενων 
δεσμευτικών συμφωνιών.1234

Ερωτάται συνεπώς η Επιτροπή:

1. Πώς θα διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, ιδίως του άρθρου 18, για την προστασία των δικαιωμάτων των 
δημιουργών και των ερμηνευτών;

2. Θα θέσει σε εφαρμογή περαιτέρω προστατευτικά μέτρα για τους δημιουργούς και τους 
ερμηνευτές προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες πρακτικές και παρόμοια αδιέξοδα στο μέλλον;

1 Society of Audiovisual Authors, Follow Belgium and implement authors’ rights!, (Ακολουθήστε το παράδειγμα 
του Βελγίου και εφαρμόστε τα δικαιώματα των δημιουργών!) https://www.saa-authors.eu/en/blog/776-follow-
belgium-and-implement-authors-rights#.YtAKI3ZBzD4

2 Nord News, Netflix is pulling the plug on Danish productions (Το Νέτφλιξ σταματά τις δανικές παραγωγές), 
https://nord.news/2022/06/07/netflix-is-pulling-the-plug-on-danish-productions/

3 Nordisk Film & TV Fond, Danish productions in turmoil - Netflix, Viaplay, TV2 put commissioning on hold 
(Ανησυχία για τις δανικές παραγωγές - Netflix, Viaplay, TV2 αναστέλλουν τις αναθέσεις) 
https://nordiskfilmogtvfond.com/news/stories/danish-productions-in-turmoil-netflix-viaplay-tv2-put-
commissioning-on-hold

4 EKKO Filmmagasinet, Rettighedsbetaling sikrer dansk indhold, https://www.ekkofilm.dk/artikler/loebende-
rettighedsbetaling-sikrer-dansk-indhold/


