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SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ  

 

Společné prohlášení k článku 75 

 

Strany souhlasí, že pro účely této dohody zahrnuje duševní, průmyslové vlastnictví, zejména 

autorské právo, včetně autorského práva k počítačovým programům, a související práva, práva 

k databázím, patentům, včetně doplňujících ochranných osvědčení, průmyslovým vzorům, 

obchodním a servisním známkám, topografiím integrovaných obvodů, zeměpisným označením, 

včetně označení původu, a odrůdových práv. 

 

Ochrana práv obchodního vlastnictví zahrnují zejména ochranu proti nekalé soutěži, jak je uvedeno 

v čl.10a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a ochranu důvěrných informací, jak 

je uvedeno v článku 39 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda 

TRIPS). 

 

Strany se dále dohodly, že úroveň ochrany uvedená v čl. 75 odst. 3 této dohody bude zahrnovat 

dostupnost opatření, postupů a opravných prostředků uvedených ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví1. 

 

                                                 
1  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s.45. 
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Prohlášení Společenství a jeho členských států 

 

S ohledem na výjimečná obchodní opatření zavedená Evropským společenstvím vůči zemím, které 

se účastní nebo jsou spojeny s procesem stabilizace a přidružení Evropské unie, včetně Černé Hory, 

na základě nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, Evropské Společenství a jeho členské státy prohlašují, 

že: 

 

podle článku 35 této dohody vedle smluvních obchodních koncesí poskytovaných Společenstvím 

v dohodě se uplatňují po dobu účinnosti nařízení (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se 

zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace 

a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté2 výhodnější jednostranná 

autonomní obchodní opatření, 

 

zejména u produktů kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, pro které společný celní sazebník 

stanoví použití valorických a specifických cel, se snižování vztahuje i na specifická cla odchylně od 

příslušného ustanovení čl. 26 odst. 2. 

 

 

 

 

                                                 
2  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 

530/2007 (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s.1). 
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