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DECLARAŢII COMUNE 

 

Declaraţie comună privind articolul 75 

 

Părţile convin ca, în sensul prezentului acord, proprietatea intelectuală şi industrială să includă în 

special drepturile de autor, inclusiv drepturile de autor asupra programelor de calculator şi 

drepturile conexe, drepturile legate de baze de date, brevete, inclusiv certificatele de protecţie 

suplimentară, desenele industriale, mărcile de comerţ şi de servicii, topografiile circuitelor integrate, 

indicaţiile geografice, inclusiv denumirile de origine şi protecţia soiurilor de plante. 

 

Protecţia drepturilor de proprietate comercială include în special protecţia împotriva concurenţei 

neloiale, astfel cum este menţionată la articolul 10a din Convenţia de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii intelectuale şi protecţia informaţiilor nedivulgate, astfel cum este menţionată la articolul 

39 din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul 

TRIPS). 

 

Părţile convin, de asemenea, ca nivelul de protecţie menţionat la articolul 75 alineatul (3) din 

prezentul acord să includă punerea la dispoziţie a măsurilor, procedurilor şi căilor de atac prevăzute 

de Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

respectarea drepturilor de proprietate intelectuală1. 

                                                 

1 JO L 157, 30.4.2004, p. 45. Versiune corectată în JO L 195, 2.6.2004, p. 16. 
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AF/CE/MTN/D/ro 2 

 

Declaraţie a Comunităţii şi a statelor sale membre 

 

Având în vedere acordarea, de către Comunitatea Europeană, a unor măsuri comerciale 

excepţionale ţărilor care participă sau sunt legate de procesul de stabilizare şi de asociere al UE, 

inclusiv Muntenegrului, în baza Regulamentului (CE) nr. 2007/2000, Comunitatea şi statele sale 

membre declară că:  

 

în conformitate cu articolul 35 din prezentul acord, măsurile comerciale autonome unilaterale care 

sunt mai favorabile se aplică în plus faţă de concesiile comerciale contractuale oferite de către 

Comunitate în prezentul acord, pe perioada aplicării Regulamentului (CE) nr. 2007/2000 al 

Consiliului din 18 septembrie 2000 privind introducerea de măsuri comerciale excepţionale în 

favoarea ţărilor şi teritoriilor participante şi legate de procesul de stabilizare şi de asociere pus în 

aplicare de către Uniunea Europeană 1;  

 

în special, pentru produsele clasificate la capitolele 7 şi 8 din Nomenclatura Combinată, pentru care 

Tariful Vamal Comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem şi a unei taxe vamale 

specifice, reducerea se aplică, de asemenea, taxei vamale specifice, prin derogare de la dispoziţia 

relevantă a articolului 26 alineatul (2). 

 

 

 

 

 

                                                 

1 JO L 240, 23.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 
530/2007 al Consiliului (JO L 125, 15.5.2007, p. 1). 
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