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EGYÜTTES NYILATKOZATOK 

 

Együttes nyilatkozat a 75. cikkhez 

 

A felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi és ipari tulajdon 

magában foglalja különösen a szerzői jogot, ideértve a számítógépes programok szerzői jogait és a 

szomszédos jogokat, valamint az adatbázisokhoz, a szabadalmakhoz, beleértve a kiegészítő oltalmi 

tanúsítványokat is, az ipari mintákhoz, a védjegyekhez és szolgáltatási jegyekhez, integrált 

áramkörök topográfiáihoz, a földrajzi árujelzőkhöz fűződő jogokat, ideértve az eredet-

megjelöléseket, valamint a növényfajta-oltalmi jogokat. 

 

A kereskedelmi tulajdonjogok védelme magában foglalja különösen az ipari tulajdon oltalmáról 

szóló Párizsi Egyezmény 10bis cikkében említett, tisztességtelen verseny elleni védelmet és a 

szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS-megállapodás) 

39. cikkében említett, fel nem fedett információk védelmét. 

 

A felek továbbá megállapodnak abban, hogy e megállapodás 75. cikk (3) bekezdésében említett 

védelem szintje magában foglalja a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 

2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 előírt intézkedések, eljárások és 

jogorvoslatok hozzáférhetőségét is. 

                                                 
1  HL L 157., 2004.4.30., 45. o. Helyesbített változat: HL L 195., 2004.6.2., 16. o. 
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A Közösség és tagállamai nyilatkozata 

 

Tekintettel arra, hogy a Közösség a 2007/2000/EK rendelet alapján a kivételes kereskedelmi 

intézkedésekben az EU stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó 

más országokat – ideértve Montenegrót – is részesíti, ezért a Közösség és tagállamai kijelentik, 

hogy: 

 

e megállapodás 35. cikkének alkalmazásában az egyoldalú önálló kereskedelmi intézkedések közül 

azokat, amelyek kedvezőbbek, alkalmazni kell a Közösség által e megállapodásban biztosított 

szerződéses kereskedelmi engedményeken felül, amíg a az Európai Unió stabilizációs és társulási 

folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi 

intézkedések bevezetéséről szóló, 2000. szeptember 18-i 2007/2000/EK rendelet1 alkalmazandó; 

 

különösen a kombinált nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába tartozó termékek esetében, amelyek 

vonatkozásában a közös vámtarifa értékvám és specifikus vám alkalmazását írja elő, a 26. cikk (2) 

bekezdésének vonatkozó rendelkezésétől eltérve a csökkentés a specifikus vámra is vonatkozik. 

 

 

 

                                                 
1 HL L 240., 2000.9.23., 1. o. A legutóbb az 530/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 125., 

2007.5.15., 1. o.) módosított rendelet. 
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