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ΚΟΙΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 75 

 

Τα µέρη συµφωνούν ότι, για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, η πνευµατική και 

βιοµηχανική ιδιοκτησία περιλαµβάνει ιδίως τα δικαιώµατα δηµιουργού, συµπεριλαµβανοµένων 

των δικαιωµάτων δηµιουργού προγραµµάτων για υπολογιστές και τα συγγενικά δικαιώµατα, τα 

δικαιώµατα που αφορούν βάσεις δεδοµένων, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, περιλαµβανοµένων των 

συµπληρωµατικών πιστοποιητικών προστασίας, βιοµηχανικά σχέδια, εµπορικά σήµατα και σήµατα 

υπηρεσιών, τοπογραφίες ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, γεωγραφικές ενδείξεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών προέλευσης καθώς και των δικαιωµάτων επί φυτικών 

ποικιλιών. 

 

Η προστασία των δικαιωµάτων εµπορικής ιδιοκτησίας περιλαµβάνει ιδίως την προστασία από τον 

αθέµιτο ανταγωνισµό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α της σύµβασης των Παρισίων για την 

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και της προστασίας πληροφοριών σχετικών µε την 

τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 της συµφωνίας για τα 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (συµφωνία TRIPS). 

 

Τα µέρη συµφωνούν επίσης ότι το επίπεδο προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 75 

παράγραφος 3 της παρούσας συµφωνίας περιλαµβάνει τη διαθεσιµότητα των µέτρων, διαδικασιών 

και µέτρων αποκατάστασης που προβλέπονται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την επιβολή των 

δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας1. 

                                                 
1  ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45. ∆ιορθωµένη έκδοση στην ΕΕ L 195, 2.6.2004, σ. 16. 
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∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της 

 

Εκτιµώντας ότι, η Κοινότητα χορηγεί έκτακτα εµπορικά µέτρα σε χώρες που συµµετέχουν ή 

συνδέονται µε τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του 

Μαυροβουνίου, βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της 

δηλώνουν: 

 

ότι, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 35 της παρούσας συµφωνίας, εφαρµόζονται τα ευνοϊκότερα 

µονοµερή αυτόνοµα εµπορικά µέτρα, επιπλέον των συµβατικών εµπορικών παραχωρήσεων που 

χορηγεί η Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, για το χρονικό διάστηµα εφαρµογής 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµρίου 2000, για την 

εισαγωγή εκτάκτων εµπορικών µέτρων για χώρες και εδάφη που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη 

διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 

 

ότι, ιδίως, όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στα Κεφάλαια 7 και 8 της συνδυασµένης 

ονοµατολογίας, για τα οποία το κοινό δασµολόγιο προβλέπει την εφαρµογή δασµών κατ’ αξία και 

ενός ειδικού δασµού, η µείωση ισχύει επίσης για τον ειδικό δασµό κατά παρέκκλιση της σχετικής 

διάταξης του άρθρου 26, παράγραφος 2. 

 

                                                 
2  ΕΕ L 240, 23.9.2000, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 530/2007 (ΕΕ L 125, 15.5.2007, σ. 1). 
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