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KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS 

 

Kopīgā deklarācija par 75. pantu 

 

Puses vienojas, ka šā nolīguma nolūkos intelektuālais un rūpnieciskais īpašums ietver jo īpaši 

autortiesības, tostarp autortiesības uz datorprogrammām, un blakustiesības, tiesības saistībā ar 

datubāzēm, patentiem, to skaitā papildu aizsardzības sertifikātiem, rūpnieciskiem dizainparaugiem, 

preču un pakalpojumu zīmēm, integrālshēmu topogrāfiju, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tostarp 

cilmes vietas nosaukumiem, un augu šķirņu aizsardzību. 

 

Komerciālā īpašuma tiesību aizsardzība ietver jo īpaši aizsardzību pret negodīgu konkurenci, kā 

minēts 10.a pantā Parīzes Konvencijā par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, un nepubliskotas 

informācijas aizsardzību, kā minēts 39. pantā Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas 

saistītas ar tirdzniecību (TRIPS nolīgums). 

 

Puses arī vienojas, ka šā nolīguma 75. panta 3. punktā minētais aizsardzības līmenis ietver 

pasākumus, procedūras un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvā 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību 

piemērošanu1. 

 

                                                 
1 OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp. Labotā versija OV L 195, 2.6.2004., 16. lpp. 
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Kopienas un tās dalībvalstu deklarācija 

 

Tā kā Kopiena, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 2007/2000, piešķir ārkārtas tirdzniecības 

priekšrocības valstīm, kuras piedalās ES Stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas, 

tostarp Melnkalnei, Kopiena un tās dalībvalstis paziņo, 

 

ka, piemērojot šā nolīguma 35. pantu, tos vienpusējos autonomos tirdzniecības pasākumus, kas ir 

labvēlīgāki, piemēro papildus līgumiskajām tirdzniecības koncesijām, kuras Kopiena piešķir ar šo 

nolīgumu, ciktāl piemēro grozīto Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru ievieš ārkārtas 

pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības asociācijas 

un stabilizācijas procesā vai ir ar to saistītas1; 

 

ka jo īpaši attiecībā uz produktiem kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļā, kuriem kopējā muitas 

tarifā paredzēts piemērot procentuālos muitas nodokļus un īpašu muitas nodokli, samazinājums 

attiecas arī uz īpašo muitas nodokli, atkāpjoties no attiecīgā noteikuma 26. panta 2. punktā. 

 

 

 

                                                 
1 OV L 240, 23.9.2000., 1.lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu 

(EK)Nr.530/2007 (OV L 125, 15.5.2007., 1.lpp.). 
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