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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN 

 

Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 75 

 

De partijen komen overeen dat voor de toepassing van deze overeenkomst intellectuele en 

industriële eigendom met name het volgende omvat: auteursrechten, met inbegrip van de 

auteursrechten op computerprogramma’s, en naburige rechten, de rechten voor databanken, 

octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, industriële ontwerpen, handelsmerken en 

dienstmerken, topografieën van geïntegreerde schakelingen, geografische aanduidingen, met 

inbegrip van benamingen van oorsprong, en bescherming voor kweekproducten. 

 

De bescherming van commerciële-eigendomsrechten omvat met name bescherming tegen 

oneerlijke mededinging, zoals bedoeld in artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming 

van de industriële eigendom, en bescherming van niet openbaar gemaakte informatie, zoals bedoeld 

in artikel 39 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom 

(TRIPs-overeenkomst). 

 

De partijen komen daarnaast overeen dat de mate van bescherming als bedoeld in artikel 75, lid 3, 

de beschikbaarheid van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen omvat als bedoeld in Richtlijn 

2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving 

van intellectuele-eigendomsrechten.1 

                                                 
1 PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45. Gewijzigde versie in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 16. 
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Verklaring van de Gemeenschap en haar lidstaten 

 

Overwegende dat de Gemeenschap uitzonderlijke handelsmaatregelen toekent ten behoeve van de 

landen die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de 

Europese Unie, met inbegrip van Montenegro, op basis van Verordening (EG) nr. 2007/2000 van de 

Raad van 18 september 2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van 

de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces 

van de Europese Unie2, verklaren de Gemeenschap en haar lidstaten: 

 

dat bij de toepassing van artikel 35 van deze overeenkomst, de meest gunstige van de eenzijdige 

autonome handelsmaatregelen van toepassing zijn, in aanvulling op de contractuele 

handelsconcessies die de Gemeenschap bij deze overeenkomst aanbiedt, zolang Verordening (EG) 

nr. 2007/2000 van de Raad, van toepassing is; 

 

dat in het bijzonder, voor de producten die vallen onder de hoofdstukken 7 en 8 van de 

gecombineerde nomenclatuur, waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief voorziet in een 

douanerecht ad valorem en in een specifiek douanerecht, de verlaging ook van toepassing is op het 

specifieke douanerecht, in afwijking van de desbetreffende bepaling van artikel 26, lid 2. 

 

                                                 
2 PB L 240 van 23.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzid bij Verordening (EG) 

nr. 530/2007 van de Raad (PB L 125 van 15.5.2007, blz. 1.). 
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