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FÆLLES ERKLÆRINGER 

 

Fælleserklæring vedrørende artikel 75 

 

Parterne er enige om, at for så vidt angår denne aftale, omfatter intellektuel og industriel 

ejendomsret især ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, 

rettigheder vedrørende databaser, patenter, herunder supplerende beskyttelsescertifikater, 

industrielle mønstre, varemærker og servicemærker, integrerede kredsløbs topografi, geografiske 

betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, og sortsbeskyttelse. 

 

Beskyttelsen af kommerciel ejendomsret omfatter især beskyttelse mod illoyal konkurrence som 

omhandlet i artikel 10a i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret og beskyttelse 

af fortrolig information som omhandlet i artikel 39 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle 

ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen). 

 

Parterne er desuden enige om, at det i denne aftales artikel 75, stk. 3, omhandlede 

beskyttelsesniveau omfatter tilrådighedsstillelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der 

er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen 

af intellektuelle ejendomsrettigheder1. 

 

                                                 
1  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 16. 
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Erklæring fra Fællesskabet og dets medlemsstater 

 

Under henvisning til de ekstraordinære handelsforanstaltninger, som Fællesskabet har truffet til 

fordel for de lande, der deltager i eller er tilknyttet EU"s stabiliserings- og associeringsproces, 

herunder også Montenegro, på basis af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000, erklærer 

Fællesskabet og dets medlemsstater: 

 

– at i medfør af artikel 35 i denne aftale skal de af de ensidige autonome 

handelsforanstaltninger, som er gunstigere, gælde sammen med de aftalebestemte 

handelsindrømmelser, der tilbydes af Fællesskabet i denne aftale, så længe Rådets forordning 

(EF) nr. 2007/2000 af 18. september 2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande 

og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og 

associeringsproces2, som ændret, finder anvendelse 

 

– at for produkter henhørende under kapitel 7 og 8 i den kombinerede nomenklatur, og for 

hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditold og en specifik told, gælder 

nedsættelsen også den specifikke told som en undtagelse fra den relevante bestemmelse i 

artikel 26, stk. 2. 

 

                                                 
2  EFT L 240 af 23.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 530/20007 (EUT 

L 125 af 15.5.2007, s. 1). 
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