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SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA 

 

Spoločné vyhlásenie k článku 75 

 

Strany súhlasia s tým, že na účely tejto dohody právo duševného a priemyselného vlastníctva 

zahŕňa najmä autorské práva, vrátane autorských práv v počítačových programoch a s nimi 

súvisiacich práv, práva súvisiace s databázami, patentmi vrátane dodatkových ochranných 

osvedčení, priemyselnými dizajnami, ochrannými známkami a služobnými značkami, topografiami 

integrovaných obvodov, zemepisnými označeniami vrátane označení pôvodu a právami k odrodám 

rastlín. 

 

Ochrana práv obchodného vlastníctva zahŕňa najmä ochranu pred nekalou súťažou uvedenú 

v článku 10bis Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva a ochranu dôverných 

informácií uvedenú v článku 39 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva 

(Dohoda TRIPS). 

 

Strany ďalej súhlasia s tým, že úroveň ochrany uvedená v článku 75 odsek 3 tejto dohody zahŕňa 

dostupnosť opatrení, postupov a nápravných opatrení stanovených v smernici 2004/48/ES 

Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva1.  

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45. Opravené znenie v Ú.v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16. 
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Vyhlásenie Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov 

 

Keďže Európske spoločenstvo poskytuje na základe nariadenia (ES) č. 2007/2000 výnimočné 

obchodné opatrenia štátom, ktoré sa zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia k EÚ alebo sú 

s ním spojené, vrátane Čiernej Hory, Európske spoločenstvo a jeho členské štáty vyhlasujú, že: 

 

podľa článku 35 tejto dohody sa spolu so zmluvnými obchodnými úľavami ponúkanými 

Spoločenstvom v tejto dohode uplatňujú tie jednostranné autonómne obchodné opatrenia, ktoré sú 

výhodnejšie, pokiaľ sa uplatňuje nariadenie Rady (ES) č. 2007/2000 z 18. septembra 2000, ktorým 

sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese 

stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené1; 

 

najmä pre výrobky, ktoré sú zahrnuté v kapitolách 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry a na ktoré 

Spoločný colný sadzobník stanovuje uplatňovanie ciel ad valorem a špecifických ciel, sa zníženie 

uplatňuje aj na špecifické clá odchylne od príslušného ustanovenia článku 26 ods. 2. 

 

 

                                                 
1  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnenené nariadením Rady (ES) č. 

530/2007 (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 1). 
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