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SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET
Asia: Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, 

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta 
tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa 
tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehty Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton
ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus
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EUROOPAN YHTEISÖN,

SVEITSIN VALALIITON JA 

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNNAN VÄLISEN, 

EUROOPAN YHTEISÖN JA

SVEITSIN VALALIITON VÄLILLÄ

MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA TEHDYN 

SOPIMUKSEN LAAJENTAMISESTA KOSKEMAAN 

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTAA 

TEHDYN LISÄSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA TEHTY 

EUROOPAN UNIONIN, SVEITSIN VALALIITON JA 

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNNAN VÄLINEN 

SOPIMUS
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EUROOPAN UNIONI, jäljempänä 'unioni', 

SVEITSIN VALALIITTO, jäljempänä 'Sveitsi', ja 

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA, jäljempänä 'Liechtenstein', 

jäljempänä 'osapuolet', jotka

sitoutuvat edistämään alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen, jäljempänä 

'maantieteellisten merkintöjen', suotuisaa kehitystä välillään ja helpottamaan Euroopan yhteisön ja 

Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyllä sopimuksella, jäljempänä 

'maataloussopimus', näille nimityksille ja merkinnöille annetulla suojalla osapuolten alueilta 

peräisin olevien sellaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, joilla on osapuolten sääntelyn 

mukainen maantieteellinen merkintä, kahdenvälistä kauppaa, sekä tarkistamaan säännöllisesti 

mainitulla sopimuksella suojattujen maantieteellisten merkintöjen luetteloa,
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sveitsin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisiä merkintöjä koskevaa 

lainsäädäntöä sovelletaan Liechtensteinissa.

(2) Sveitsin kansalliseen rekisteriin merkityt maantieteelliset merkinnät voivat muodostua 

Liechtensteinin alueella sijaitsevien maantieteellisten alueiden nimistä, ja näihin merkintöihin 

liittyvä maantieteellinen alue voi käsittää Liechtensteinin alueen. 

(3) Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan 

yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen 

laajentamiseksi koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen, jäljempänä 

'lisäsopimus', nojalla mainittua maataloussopimusta sovelletaan myös Liechtensteiniin.

(4) Lisäsopimuksen nojalla Liechtensteinista peräisin olevia tuotteita on pidettävä Sveitsistä 

peräisin olevina tuotteina. 

(5) Lisäsopimusta olisi muutettava, jotta maataloussopimukseen lisättyä uutta, Sveitsistä ja 

unionista peräisin olevien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja 

maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevaa uutta liitettä sovellettaisiin myös 

Liechtensteiniin,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:
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1 ARTIKLA

Muutokset

Muutetaan lisäsopimus seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"Liechtensteinia koskevat maataloussopimuksen liitteiden 4–12 mukautukset vahvistetaan 

tämän sopimuksen, jäljempänä 'lisäsopimus', liitteessä, joka on sen erottamaton osa."

2) Korvataan liitteen otsake "Mukautukset/lisäykset maataloussopimuksen liitteisiin 4–11"

seuraavasti:

"Mukautukset/lisäykset maataloussopimuksen liitteisiin 4–12."
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3) Lisätään mainittuun otsakkeeseen kohta seuraavasti:

"Liite 12, Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten 

merkintöjen suoja

Liitteen 12 lisäyksen 1 nojalla suojattuihin seuraaviin Sveitsin maantieteellisiin merkintöihin 

liittyvät alueet käsittävät myös Liechtensteinin alueen:

– Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (SAN)

– St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (SMM)."

2 ARTIKLA

Kielitoisinnot

Tämä sopimus on laadittu kolmena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, 

kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, 

sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä 

todistusvoimainen.
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3 ARTIKLA

Voimaantulo

1. Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. 

2. Osapuolet ilmoittavat toisilleen näiden menettelyjen loppuunsaattamisesta.

3. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välistä 

sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttava Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton 

välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten 

merkintöjen suojaa koskeva sopimus tulee voimaan.

Tehty …ssa/ssä, … päivänä ….kuuta ….vuonna ….

Euroopan unionin puolesta

Sveitsin valaliiton puolesta

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta


