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SKUPNE IZJAVE 

 

 

Skupna izjava o členu 75 

 

Pogodbenici se strinjata, da za namen tega sporazuma intelektualna in industrijska lastnina 

vključuje predvsem avtorske pravice, vključno z avtorstvom računalniških programov, in sorodne 

pravice, pravice, ki se nanašajo na zbirke podatkov, patente, vključno s certifikati o dopolnilni 

zaščiti, industrijske vzorce in modele, blagovne znamke in storitvene znamke, topografijo 

integriranih vezij, geografske označbe, vključno z oznakami porekla, in žlahtniteljske pravice. 

 

Varstvo pravic poslovne lastnine vključuje predvsem varstvo pred nelojalno konkurenco v skladu s 

členom 10a Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine in varstvu nerazkritih podatkov, 

kakor je navedeno v členu 39 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine 

(Sporazum TRIPS). 

 

Pogodbenici se tudi strinjata, da raven varstva, navedena v členu 75(3) tega sporazuma, vključuje 

razpoložljive ukrepe, postopke in pravna sredstva, določena v Direktivi Evropskega parlamenta in 

Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine1. 

 

                                                 
1 UL L 157, 30.4.2004, str. 45. Popravek v UL L 195, 2.6. 2004, str. 16.  
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Izjava Skupnosti in njenih držav članic 

 

Ob upoštevanju dejstva, da Skupnost državam, ki sodelujejo ali so povezane s stabilizacijsko-

pridružitvenim procesom EU, vključno s Črno goro, na podlagi Uredbe (ES) št. 2007/2000 odobri 

izjemne trgovinske ukrepe, Skupnost in njene države članice izjavljajo: 

 

da se pri uporabi člena 35 tega sporazuma poleg pogodbenih trgovinskih koncesij, ki jih v tem 

sporazumu zagotavlja Skupnost, uporabijo ugodnejši enostranski avtonomni trgovinski ukrepi, 

dokler se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izjemnih 

trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-

pridružitvenim procesom Evropske unije2 

 

da se zlasti v primeru proizvodov iz poglavij 7 in 8 kombinirane nomenklature, za katere je s 

skupno carinsko tarifo določena uporaba carinskih dajatev ad valorem in posebne carinske dajatve, 

zmanjšanje uporablja tudi za posebne carinske dajatve z odstopanjem od ustrezne določbe člena 

26(2). 

 

                                                 
2 UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) 

št. 530/2007 (UL L 125, 15.5. 2007, str. 1). 
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