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Oznámenie (správa) komisie - SG(2013) D/5860
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2013/0166/F
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
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3A.
Délégué interministériel aux normes – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151
– 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55
3B.

Ministère de l'économie et des finances
Direction Générale de la Concurrence Consommation et Répression des
Fraudes (DGCCRF)
59, Bd Vincent Auriol Télédoc 213
75703 Paris cedex 13
Bureau 6B- Télécommunications, biens et services culturels
Courriel : Bureau-6B@dgccrf.finances.gouv.fr
Tél : 0144972934
4.

2013/0166/F - H00

5.
Dekrét o informovaní nadobúdateľov záznamových nosičov, ktoré podliehajú
poplatkom za súkromné kopírovanie.
6.

Záznamové nosiče použiteľné na rozmnožovanie diel na súkromné použitie

7.

-

8.
Článok L. 311-4-1 zákona o duševnom vlastníctve ustanovuje, že
nadobúdateľ musí byť informovaný o výške poplatku za súkromnú kópiu pri nákupe
nosiča, ktorý podlieha takémuto poplatku na základe ustanovení knihy III hlava I
zákona o duševnom vlastníctve. Nadobúdateľovi musí byť zároveň odovzdaná
vysvetľujúca poznámka. Táto vysvetľujúca poznámka musí obsahovať možnosť
vrátenia tejto čiastky prípadne uzatvorenia dohody o výnimke v prípade
profesionálneho nadobúdateľa. Dekrét musí definovať podmienky, na základe
ktorých musia podnikatelia poskytovať nadobúdateľom tieto informácie (výšku
poplatku a vysvetľujúcu poznámku).
Pri predaji spotrebiteľom musia byť tieto informácie zobrazené na mieste
predaja, ak je takéto zobrazenie možné (napr.: v obchode) alebo akýmkoľvek iným
primeraným spôsobom v ostatných prípadoch. V prípade predaja medzi
profesionálnymi odberateľmi budú tieto informácie uvedené na spodku faktúry.
Vysvetlivky k poplatkom za súkromnú kópiu budú k dispozícii na
internetovej stránke. Nadobúdatelia budú informovaní o adrese internetovej
stránky na základe rovnakých podmienok ako v prípade výšky poplatku. Výrobca sa
tiež môže rozhodnúť, že vysvetľujúca poznámka bude v digitálnej forme súčasťou
výrobku.
9.
Článok L.311-4-1 zákona o duševnom vlastníctve ukladá, v záujme
zlepšenia informovanosti spotrebiteľa v oblasti práva na súkromnú kópiu a
profesionálnych nadobúdateľov v súvislosti s ich právom na vrátenie poplatku za
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súkromnú kópiu, požiadavky na informovanie pri predaji zariadení, ktoré
podliehajú týmto poplatkom, a odkazuje na vykonávací dekrét. Návrh dekrétu teda
definuje podmienky postupovania týchto informácií nadobúdateľom.
10.
Odkazy na referenčné texty: článok L 311-4-1 zákona o duševnom
vlastníctve oznámený pod číslom 2011/450/F
Referenčné texty musia byť odoslané v rámci predchádzajúceho oznámenia:
2011/450/F
11.

Nie

12.

-

13.

Nie

14.

Nie

15.

-

16.

Aspekt Dohody o technických prekážkach obchodu
Nie – Návrh nie je technickým predpisom ani hodnotením zhody
Aspekt Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Nie - Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.

Catherine Day
Secrétaire général
Commission européenne
Point de contact Directive 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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