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Članak 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se 

koriste pružatelji usluga informacijskog 

društva koji pohranjuju velike količine 

djela i drugih sadržaja koje su učitali 

njihovi korisnici i omogućuju im pristup 

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se 

koriste pružatelji usluga razmjene 

internetskog sadržaja 

1. Pružatelji usluga informacijskog 

društva koji pohranjuju velike količine 

djela i drugih sadržaja koje su učitali 

njihovi korisnici i omogućuju im pristup 

poduzimaju, u suradnji s nositeljima prava, 

mjere kako bi osigurali funkcioniranje 

ugovora sklopljenih s nositeljima prava za 

uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja 

ili kako bi spriječili dostupnost djela ili 

drugih sadržaja koje su naveli nositelji 

prava u suradnji s pružateljima usluga u 

okviru svojih usluga. Mjere kao što je 

uporaba učinkovitih tehnologija 

prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su i 

razmjerne. Pružatelji usluga pružaju 

nositeljima prava primjerene informacije o 

funkcioniranju i primjeni mjera te ih, 

prema potrebi, na odgovarajući način 

obavješćuju o priznavanju i korištenju 

djela i drugih sadržaja. 

1. Pružatelji usluga razmjene 

internetskog sadržaja koji pohranjuju 

velike količine djela i drugih sadržaja koje 

su učitali njihovi korisnici i omogućuju im 

pristup poduzimaju, u suradnji s 

nositeljima prava, primjerene i razmjerne 

mjere kako bi osigurali funkcioniranje 

ugovora o licenciranju sklopljenih s 

nositeljima prava za uporabu njihovih djela 

ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili 

dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su 

naveli nositelji prava u suradnji s 

pružateljima usluga u okviru svojih usluga. 

Takve su primjerene i razmjerne mjere 

rezultat sporazuma koji proizlazi iz 

širokog, konstruktivnog i transparentnog 

dijaloga te iz suradnje između pružatelja 

usluga razmjene internetskog sadržaja, 

organizacija koje zastupaju prava 

korisnika i organizacija koje zastupaju 

autore, stvaratelje, izvođače i druge 

nositelje autorskih prava u državama 

članicama. Takvim se mjerama ni u 

kojem slučaju ne dovode u pitanje pravo 

na kulturno stvaranje i uživanje te 

sloboda izražavanja, niti one sadržavaju 
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prakse prekomjerne kontrole i digitalne 

cenzure. Pružatelji usluga pružaju 

nositeljima prava, autorima, stvarateljima, 

izvođačima i korisnicima sve potrebne 
informacije o funkcioniranju i primjeni 

mjera, uključujući informacije o 

priznavanju i korištenju djela i drugih 

sadržaja. 

2. Države članice osiguravaju da 

pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave 
žalbene mehanizme i mehanizme pravne 

zaštite koji su dostupni korisnicima u 

slučaju sporova u pogledu primjene mjera 

iz stavka 1. 

2. Države članice osiguravaju žalbene 

mehanizme i mehanizme pravne zaštite 

koji su dostupni zainteresiranim 

strankama u slučaju sporova u pogledu 

primjene mjera iz stavka 1. 

 2.a Ugovori o licenciranju sklopljeni s 

nositeljima prava predviđaju pravičnu 

naknadu autorima, stvarateljima i 

izvođačima. Države članice daju prednost 

razvoju i produbljivanju mjera koje štite 

najslabije stranke – autore, stvaratelje, 

izvođače i korisnike – i kojima se 

efektivno pozivaju na odgovornost 

materijalni korisnici koji zlouporabljuju 

dodanu vrijednost zajedničkog sadržaja 

učitanog na internet koji je zaštićen 

autorskim pravom i srodnim pravima. 

3. Države članice olakšavaju, prema 

potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima 

suradnju između pružatelja usluga 

informacijskog društva i nositelja prava u 

cilju definiranja najbolje prakse, kao što 

su odgovarajuće i razmjerne tehnologije 

prepoznavanja sadržaja, uzimajući u 

obzir, među ostalim, prirodu usluga, 

dostupnost tehnologija i njihovu 

djelotvornost u svjetlu tehnoloških 

promjena. 

 

Or. pt 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

  Pravo autora, stvaratelja i izvođača na 

pravičnu naknadu 

 1. Autori, stvaratelji i izvođači imaju 

pravo na pravičnu naknadu za rad koji 

obavljaju u sklopu ugovora koji će se 

sklapati u okviru ove Direktive. To se 

može postići u svakom sektoru 

kombinacijom ugovora, uključujući 

ugovore o kolektivnom pregovaranju; 

 2. Pravična naknada ne smije se 

isplaćivati na teret ili trošak korisnika.  

 3. Pravična naknada za autore, stvaratelje 

i izvođače može proizaći iz mjera država 

članica za preuzimanje odgovornosti 

materijalnih korisnika zbog zlouporabe 

dodane vrijednosti zajedničkog sadržaja 

učitanog na internet koji je zaštićen 

autorskim pravom i srodnim pravima. 

Or. pt 

 

 


