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ÜHISDEKLARATSIOONID  

 

Ühisdeklaratsioon artikli 75 kohta 

 

Lepinguosalised lepivad kokku, et lepingu kohaldamisel hõlmab intellektuaal- ja tööstusomand 

eelkõige autoriõigust, sealhulgas arvutiprogrammide autoriõigust, ja autoriõigusega kaasnevaid 

õigusi, andmebaaside, patentide (sealhulgas täiendava kaitse tunnistuste), tööstusdisainilahenduste, 

kaubamärkide ja teenindusmärkide, mikrolülituste topoloogia ja geograafiliste tähistega, sealhulgas 

päritolunimetustega seotud õigusi ja sordikaitset. 

 

Kaubandusomandi õiguste kaitse hõlmab eelkõige kaitset kõlvatu konkurentsi eest, nagu on 

sätestatud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 10a, ja avalikustamata oskusteabe 

kaitset, nagu on sätestatud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artiklis 39. 

 

Lepinguosalised lepivad kokku, et käesoleva lepingu artikli 75 lõikes 3 sätestatud kaitse hõlmab 

meetmeid, menetlusi ja õiguskaitsevahendeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

29. aprilli 2004. aasta direktiivis intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta1. 

 

                                                 
1 ELT L 157, 30.4.2004, lk 45. Parandatud versioon ELT L 195, 2.6.2004, lk 16. 
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Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide deklaratsioon 

 

Võttes arvesse, et Euroopa Ühendus on kehtestanud ELi stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis 

osalevate või sellega seotud riikide, sealhulgas Montenegro suhtes, määrusega (EÜ) nr 2007/2000 

erakorralised kaubandusmeetmed, deklareerib Euroopa Ühendus ja selle liikmesriigid: 

 

et seni, kuni kohaldatakse nõukogu 18. septembril 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega 

kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja 

assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes,1 kohaldatakse 

käesoleva lepingu artikli 35 alusel lisaks ühenduse poolt käesoleva lepinguga võimaldatud 

lepingulistele kaubandussoodustustele neid ühepoolseid autonoomseid kaubandusmeetmeid, mis on 

soodsamad. 

 

eelkõige juhul, kui kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8 kuuluvate toodete puhul, mille 

puhul on ühise tollitariifistikuga ette nähtud väärtuseline tollimaks ja koguseline tollimaks, 

vähendatakse erandina artikli 26 lõike 2 asjakohasest sättest ka koguselist tollimaksu. 

 

 

                                                 
1 EÜT L 240, 23.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 

530/2007 (ELT L 125, 15.5.2007, lk 1). 
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