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ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID
Teema: Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline 

leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja 
Liechtensteini Vürstiriigi vahelist lisakokkulepet, millega laiendatakse Euroopa 
Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega 
kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile
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EUROOPA LIIDU, ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI 

JA LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIGI VAHELINE 

LEPING, 

MILLEGA MUUDETAKSE EUROOPA ÜHENDUSE, ŠVEITSI FÖDERATSIOONI JA 

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIGI VAHELIST LISAKOKKULEPET, 

MILLEGA LAIENDATAKSE EUROOPA ÜHENDUSE JA ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI 

VAHELIST PÕLLUMAJANDUSTOODETEGA KAUPLEMISE KOKKULEPET 

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIGILE
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EUROOPA LIIT (edaspidi „liit”), 

ŠVEITSI FÖDERATSIOON (edaspidi „Šveits”) ja 

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIK (edaspidi „Liechtenstein”), 

edaspidi „lepinguosalised”,

olles otsustanud edendada omavahel päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste ühtlast arengut ja 

lihtsustada nende kaitse abil Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise

põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe (edaspidi „põllumajanduskokkulepe”) raames 

kahepoolseid kaubavoogusid lepinguosalistelt pärit põllumajandustoodete ja toidu osas, millele on 

antud geograafiline tähis lepinguosaliste vastavate õigusaktide tähenduses, ning korrapäraselt 

ajakohastada käesoleva lepinguga kaitstud geograafiliste tähiste loetelu,
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ning arvestades järgmist:

(1) Liechtensteini suhtes kohaldatakse põllumajandustoodete ja toidu geograafilisi tähiseid

käsitlevaid Šveitsi õigusakte.

(2) Šveitsi riiklikku registrisse võib geograafiliste tähistena kanda Liechtensteini territooriumi 

geograafilisi nimetusi ning selliste geograafiliste tähiste geograafiline piirkond võib hõlmata 

Liechtensteini territooriumi. 

(3) Vastavalt Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelisele

lisakokkuleppele (millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 

vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile) 

(edaspidi „lisakokkulepe”) kohaldatakse põllumajanduskokkulepet ka Liechtensteini suhtes.

(4) Lisakokkuleppe kohaselt käsitatakse Liechtensteini tooteid Šveitsist pärit toodetena. 

(5) Seepärast tuleks muuta lisakokkulepet, et lisada seoses Šveitsist ja liidust pärit 

põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitsega 

põllumajanduskokkuleppele uus lisa, mis kehtiks ka Liechtensteini suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:
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ARTIKKEL 1

Muudatused

Lisakokkulepet muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Konkreetselt Liechtensteiniga seotud kohandused põllumajanduskokkuleppe 4.–12. lisas on 

esitatud käesoleva kokkuleppe (edaspidi „lisakokkulepe”) lisas, mis on kõnealuse kokkuleppe 

lahutamatu osa.”

2) Lisas olev pealkiri „Põllumajanduskokkuleppe 4.–11. lisa käsitlevad muudatused ja 

täiendused” asendatakse järgmise pealkirjaga:

„Põllumajanduskokkuleppe 4.–12. lisa käsitlevad muudatused ja täiendused”
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3) Eespool nimetatud pealkirjale lisatakse järgmine lõik:

„12. lisa – Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse

12. lisa 1. liite kohaselt kaitstud järgmiste Šveitsi geograafiliste tähiste geograafilised 

piirkonnad hõlmavad ka Liechtensteini territooriumi:

– Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (KPN)

– St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (KGT).”

ARTIKKEL 2

Keeleversioonid 

Käesolev leping on koostatud kolmes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, 

itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, 

sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt 

autentsed.
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ARTIKKEL 3

Jõustumine

1. Lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu või kiidavad selle heaks vastavalt oma

sisemenetlustele. 

2. Lepinguosalised teatavad teineteisele kõnealuste menetluste lõpuleviimisest.

3. Käesolev leping jõustub Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise 

põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva 

lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 

põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet) jõustumise päeval.

Koostatud ..., … aasta … kuu … päeval.

Euroopa Liidu nimel

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Liechtensteini Vürstiriigi nimel


