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De gevolmachtigden van: 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

IERLAND, 

 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 
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DE REPUBLIEK LETLAND, 

 

DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

DE REPUBLIEK HONGARIJE, 

 

MALTA, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

 

ROEMENIË, 

 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 
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HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

 

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, 

hierna "de lidstaten" genoemd, en van 

 

de EUROPESE GEMEENSCHAP en de EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR 

ATOOMENERGIE, 

hierna "de Gemeenschap" genoemd, 

 

 enerzijds, en 

 

de gevolmachtigden van Bosnië en Herzegovina, 

 

 anderzijds, 

 

bijeengekomen te […] op […] voor de ondertekening van de Stabilisatie- en 

associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en 

Bosnië en Herzegovina, anderzijds, hierna "deze overeenkomst" genoemd, hebben de 

volgende teksten goedgekeurd: 

 

deze overeenkomst en de bijlagen I tot en met VII, namelijk:  

 

- Bijlage I (artikel 21) – Tariefconcessies van Bosnië en Herzegovina voor 

industrieproducten uit de Gemeenschap 
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- Bijlage II (artikel 27, lid 2) – Omschrijving van de in artikel 27, lid 2, bedoelde 

producten van de categorie "baby beef" 

 

- Bijlage III (artikel 27) – Tariefconcessies van Bosnië en Herzegovina voor 

landbouwproducten uit de Gemeenschap 

 

- Bijlage IV (artikel 28) – Rechten die bij invoer in de Gemeenschap van toepassing zijn 

op goederen van oorsprong uit Bosnië en Herzegovina 

 

- Bijlage V (artikel 28) – Rechten die bij invoer in Bosnië en Herzegovina van toepassing 

zijn op goederen van oorsprong uit de Gemeenschap 

 

- Bijlage VI (artikel 50) – Vestiging: Financiële diensten 

 

- Bijlage VII (artikel 73) – Intellectuele-, industriële- en commerciële- 

eigendomsrechten 

 

en de volgende protocollen: 

 

- Protocol 1 (artikel 25) betreffende de handel tussen de Gemeenschap en Bosnië en 

Herzegovina in verwerkte landbouwproducten 

 

- Protocol 2 (artikel 42) betreffende de definitie van het begrip "producten van 

oorsprong" en regelingen voor administratieve samenwerking in verband met de 

toepassing van deze overeenkomst tussen de Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina 

 

- Protocol 3 (artikel 59) betreffende vervoer over land 
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- Protocol 4 (artikel 71) betreffende staatssteun voor de ijzer- en staalindustrie 

 

- Protocol 5 (artikel 97) betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken 

 

- Protocol 6 (artikel 126) betreffende beslechting van geschillen  

 

- Protocol 7 (artikel 27) betreffende wederzijdse preferentiële concessies voor bepaalde 

wijnen, de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van benamingen van 

wijnen, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen 
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De gevolmachtigden van de lidstaten en van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van 

Bosnië en Herzegovina hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen, 

die aan deze slotakte zijn gehecht: 

 

- Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 51 en 61 

 

- Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 73 

 

De gevolmachtigden van Bosnië en Herzegovina hebben nota genomen van onderstaande 

verklaring, die aan deze slotakte is gehecht: 

 

- Verklaring van de Gemeenschap betreffende de uitzonderlijke handelsmaatregelen die 

de Europese Gemeenschap toekent op grond van Verordening (EG) nr. 2007/2000. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN 

 

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 51 en 61 

 

De partijen komen overeen dat deze overeenkomst de regeling van het eigendomsrecht in 

Bosnië en Herzegovina onverlet laat.  

 

De partijen komen voorts overeen dat voor de toepassing van deze overeenkomst het bepaalde 

in de artikelen 51 en 61 Bosnië en Herzegovina niet belet beperkingen toe te passen op de 

verwerving of uitoefening van eigendomsrechten op onroerend goed om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid, mits die beperkingen zonder 

onderscheid van toepassing zijn zowel op vennootschappen en onderdanen van Bosnië en 

Herzegovina als op vennootschappen en onderdanen van de Gemeenschap. 

 

Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 73 

 

De partijen komen overeen dat voor de toepassing van de 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 oorsprongsbenamingen, en bescherming voor kweekproducten. 
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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 voorts overeen dat de mate van bescherming als bedoeld in artikel 73, 

lid 3, van deze overeenkomst 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-eigendomsrechten1. 

                                                 
1 PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45. 
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Verklaring van de Gemeenschap 

 

Verklaring van de Gemeenschap betreffende de uitzonderlijke handelsmaatregelen 

die de Europese Gemeenschap toekent op grond van Verordening (EG) nr. 2007/2000 

 

Overwegende dat de Europese 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 Bosnië en Herzegovina, uit hoofde van Verordening (EG) 

nr. 2007/2000 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 Unie1, verklaart de Europese Gemeenschap: 

 

- dat bij de toepassing van artikel 34 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. 2007/2000van 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 

ad-valoremdouanerecht en in een specifiek douanerecht, de verlaging ook van toepassing is 

op het specifieke douanerecht, in afwijking van de desbetreffende bepaling van artikel 28, 

lid 2 van deze overeenkomst. 

 

 

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

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