
16210/10 AK/su
DG DDTE SK

RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 15. decembra 2010

Medziinštitucionálny spis:
2010/0315 (NLE)

16210/10

AELE 80
CH 60
FL 36
AGRI 466

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY
Predmet: Dohoda medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským 

kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym 
spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou 
sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom 
a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami
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DOHODA

MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU,

ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU

A LICHTENŠTAJNSKÝM KNIEŽATSTVOM,

KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA DODATKOVÁ DOHODA

MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM,

ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU

A LICHTENŠTAJNSKÝM KNIEŽATSTVOM,

KTOROU SA NA LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO

ROZŠIRUJE DOHODA MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM

A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU

O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI
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EURÓPSKA ÚNIA (ďalej len „Únia“), 

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA (ďalej len „Švajčiarsko“) a 

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO (ďalej len „Lichtenštajnsko“), 

ďalej len „zmluvné strany“,

Odhodlané vzájomne podporovať harmonický rozvoj označení pôvodu a zemepisných označení 

a uľahčiť prostredníctvom ich ochrany v rámci dohody medzi Európskym spoločenstvom 

a Švajčiarskou konfederáciou o výmene poľnohospodárskych výrobkov (ďalej len „dohoda o 

poľnohospodárstve“) bilaterálne obchodné toky poľnohospodárskych výrobkov a potravín 

s pôvodom v zmluvných stranách a so zemepisným označením v zmysle ich individuálnych 

právnych predpisov a pravidelne aktualizovať zoznam zemepisných označení, ktoré sa chránia touto 

dohodou,
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KEĎŽE:

(1) Švajčiarske právne prepisy týkajúce sa zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov 

a potravín sú uplatniteľné v Lichtenštajnsku.

(2) Zemepisné označenia švajčiarskeho vnútroštátneho registra môžu predstavovať zemepisné 

názvy nachádzajúce sa na území Lichtenštajnska a zemepisná oblasť týchto zemepisných 

označení môže zahŕňať územie Lichtenštajnska.

(3) Podľa dodatkovej dohody medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a 

Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda 

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s 

poľnohospodárskymi výrobkami (ďalej len „dodatková dohoda“) sa dohoda 

o poľnohospodárstve uplatňuje aj na Lichtenštajnsko.

(4) Podľa dodatkovej dohody sa lichtenštajnské výrobky považujú za výrobky s pôvodom vo 

Švajčiarsku.

(5) Dodatkovú dohodu treba zmeniť a doplniť, aby sa nová príloha pridaná k dohode 

o poľnohospodárstve a týkajúca sa ochrany zemepisných označení a označení pôvodu 

Švajčiarska a Únie vzťahujúcich sa na poľnohospodárske výrobky a potraviny uplatňovala aj 

na Lichtenštajnsko,

SA DOHODLI NA TÝCHTO USTANOVENIACH:
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ČLÁNOK 1

Zmeny a doplnenia

Dodatková dohoda sa mení a dopĺňa takto:

1) Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Úpravy príloh 4 až 12 k dohode o poľnohospodárstve vzťahujúce sa na Lichtenštajnsko sú 

uvedené v prílohe k tejto dohode („dodatková dohoda“), ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.“

2) V prílohe sa názov „Úpravy/dodatky vzťahujúce sa na prílohy 4 až 11 k dohode 

o poľnohospodárstve“ nahrádza týmto názvom:

„Úpravy/dodatky vzťahujúce sa na prílohy 4 až 12 k dohode o poľnohospodárstve“.
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3) K uvedenému názvu sa pridáva tento odsek:

„Príloha 12, Ochrana označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych 

výrobkov a potravín.

Zemepisná oblasť týchto švajčiarskych zemepisných označení chránených podľa dodatku 1 

prílohy 12 zahŕňa aj územie Lichtenštajnska:

– Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (CHOP)

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

ČLÁNOK 2

Jazykové znenia

Táto dohoda je vyhotovená v troch exemplároch v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, 

estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, 

maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, 

španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.
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ČLÁNOK 3

Nadobudnutie platnosti

1. Zmluvné strany túto dohodu ratifikujú alebo schvália v súlade so svojimi vnútornými 

postupmi. 

2. Zmluvné strany si vzájomne oznámia ukončenie týchto postupov.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou 

Úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení 

poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi 

Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi 

výrobkami.

V …

Za Európsku úniu

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Lichtenštajnské kniežactvo


