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BENDRA DEKLARACIJA  

 

Bendra deklaracija dėl 75 straipsnio 

 

Šalys susitaria, kad šiame Susitarime intelektinė ir pramoninė nuosavybė visų pirma yra autoriaus 

teisės, įskaitant kompiuterinių programų autoriaus teises, ir gretutinės teisės, taip pat teisės, 

susijusios su duomenų bazėmis, patentais, įskaitant papildomos apsaugos pažymėjimus, pramoniniu 

dizainu, prekių ir paslaugų ženklais, integrinių grandynų topografija, geografiniu žymėjimu, 

įskaitant kilmės nuorodą, ir augalų veislių teisinė apsauga. 

 

Komercinės nuosavybės teisių apsauga visų pirma yra apsauga nuo Paryžiaus pramoninės 

nuosavybės apsaugos konvencijos 10a straipsnyje nurodytos nesąžiningos konkurencijos, ir 

Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPS susitarimas) 

39 straipsnyje nurodytos neatskleistos informacijos apsauga. 

 

Toliau Šalys susitaria, kad šio Susitarimo 75 straipsnio 3 dalyje nurodytas apsaugos lygis apima 

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės 

nuosavybės teisių gynimo 1 nustatytų priemonių, procedūrų ir gynimo būdų buvimą. 

 

                                                 
1 OL L 157, 2004 4 30, p. 45. Ištaisyta redakcija OL L 195, 2004 6 2, p. 16. 
 
 

520 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Erklärungen Litauisch (Normativer Teil) 1 von 2



 
AF/CE/MTN/D/lt 2 

 

Bendrijos ir jos valstybių narių deklaracija 

 

Kadangi, remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 2007/2000, Bendrija taiko išskirtines prekybos 

priemones ES stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančioms ar su juo susijusioms šalims, 

įskaitant Juodkalniją, Bendrija ir jos valstybės narės pareiškia: 

 

kad, taikant šio Susitarimo 35 straipsnį, palankesnės vienašalės autonominės prekybos priemonės 

papildomai taikomos šiuo Susitarimu Bendrijos suteiktoms sutartinės prekybos nuolaidoms tol, kol 

bus taikomas 2000 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, įvedantis išskirtines 

prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančioms 

arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms1; 

 

kad visų pirma Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skirsniuose išvardytiems produktams, 

kuriems pagal Bendrąjį muitų tarifą taikomas ad valorem muitas ir specifinis muitas, sumažinimas 

taikomas ir specialiam muitui, nukrypstant nuo 26 straipsnio 1 dalies atitinkamos nuostatos. 

 

                                                 
1 OL L 240, 2000 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 530/2007 (OL L 125, 2007 5 15, p. 1) 
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