
 
AF/CE/MTN/D/bg 1 

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИИ  

 

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 75 

 

Страните се договарят, че за целите на настоящото споразумение интелектуалната и 

индустриалната собственост включва по-специално авторските права, включително 

авторските права при компютърните програми и сродните им права, правата във връзка с 

бази данни, патенти, включително сертификати за допълнителна защита, промишлени 

дизайни, търговски марки и марки за услуги, топографии на интегрални схеми, географски 

означения, включително наименования за произход, както и правната закрила на сортовете 

растения. 

 

Защитата на правата на търговска собственост включва по-специално защита срещу 

нелоялна конкуренция, както е предвидено в член 10а от Парижката конвенция за закрила на 

индустриалната собственост и закрила на неразкрита информация, както е предвидено в член 

39 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална 

собственост (Споразумението TRIPs). 

 

Освен това страните се споразумяват, че равнището на защита, посочено в член 75, 

параграф 3, включва наличието на мерките, процедурите и средствата, предвидени в 

Директива 2004/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

упражняването на права върху интелектуалната собственост 1. 

                                                 
1 ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45. Поправена версия в ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 16. 
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Декларация от Европейската общност и от нейните държави-членки 

 

Като има предвид, че Европейската общност е предоставила изключителни търговки мерки 

на страни, които участват или са свързани с процеса на ЕС за стабилизизация и асоцииране, 

включително на Черна гора, въз основа на Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета, 

Европейската общност и нейните държави-членки декларират, че: 

 

в съответствие с член 35 от настоящото споразумение, се прилагат тези едностранни 

автономни търговски мерки, които са по-благоприятни, освен договорните търговски 

отстъпки, предлагани от Общността в настоящото споразумение, доколкото е в сила 

Регламент (ЕО) № 2007/20002000 от18 септември 2000г, който въвежда изключителни 

търговски мерки за страни итеритории, които участват или са свързани с процеса на 

стабилизиране и асоцииране към Европейския съюз1, се прилага; 

 

по-специално за продукти, обхванати от глави 7 и 8 от Комбинираната номенклатура, за 

които Общата митническа тарифа регламентира прилагането на адвалорни мита и 

специфично мито, отстъпката се прилага също така за специфичното мито като дерогация от 

съответните разпоредби на член 26, параграф 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ОВ L 240, 23.9.2000г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 

No 530/2007 на Съвета  (ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 1). 
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