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TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI
Dalykas: Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės 

susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos 
Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, 
numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl 
prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei
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EUROPOS SĄJUNGOS, 

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS 

IR LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖS 

SUSITARIMAS, 

KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS 

EUROPOS BENDRIJOS, 

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS 

IR LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖS 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS, NUMATANTIS EUROPOS BENDRIJOS 

IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMO 

DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS 

TAIKYMĄ LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTEI
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EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga),

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA (toliau – Šveicarija) ir

LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖ (toliau – Lichtenšteinas),

toliau – Šalys,

įsipareigodamos skatinti darnią kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų (toliau – geografinės 

nuorodos) sistemos plėtrą, taip pat užtikrinti jų apsaugą pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos 

Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (toliau – Žemės ūkio susitarimas) ir 

taip sudaryti palankesnes abipusių prekybos Šalių kilmės žemės ūkio produktais ir maisto 

produktais, kurie pagal atitinkamos Šalies teisės aktus ženklinami geografine nuoroda, srautų 

sąlygas ir reguliariai atnaujinti šiuo Susitarimu saugomų geografinių nuorodų sąrašą,
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KADANGI:

(1) Šveicarijos teisės aktai dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų yra 

taikomi Lichtenšteinui;

(2) Į Šveicarijos nacionalinio registro geografines nuorodas gali būti įtraukiami Lichtenšteino 

teritorijos geografiniai pavadinimai, o į šių geografinių nuorodų geografinę vietovę gali būti 

įtraukta Lichtenšteino teritorija;

(3) Pagal Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės 

papildomą susitarimą, numatantį Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 

dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei 

(toliau – Papildomas susitarimas), Žemės ūkio susitarimas taikomas ir Lichtenšteinui;

(4) Pagal Papildomą susitarimą Lichtenšteino produktai laikomi Šveicarijos kilmės produktais;

(5) Papildomas susitarimas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į Žemės ūkio susitarimą įtrauktas 

naujas priedas dėl Šveicarijos ir Sąjungos žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių 

nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos būtų taikomas ir Lichtenšteinui,

SUSITARĖ:
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1 STRAIPSNIS

Pakeitimai

Papildomas susitarimas iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Su Lichtenšteinu susiję Žemės ūkio susitarimo 4–12 priedų pakeitimai pateikiami šio 

susitarimo (toliau – Papildomas susitarimas) priede, kuris yra neatskiriama susitarimo dalis.“.

2) Priedo antraštinė dalis „Žemės ūkio susitarimo 4–11 priedų pataisymai ir (arba) papildymai“ 

pakeičiama taip:

„Žemės ūkio susitarimo 4–12 priedų pataisymai ir (arba) papildymai“.



EU/CH/FL/lt 6

3) Minėta antraštinė dalis papildoma šia dalimi:

„12 priedas, Žemės ūkio produktų bei maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių 

nuorodų apsauga

Šių pagal 12 priedo 1 priedėlį saugomų Šveicarijos geografinių nuorodų geografinė vietovė 

apima ir Lichtenšteino teritoriją:

– Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (SKVN)

– St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (SGN).“.

2 STRAIPSNIS

Kalbinės versijos

Šis susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, 

ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, 

slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.
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3 STRAIPSNIS

Įsigaliojimas

1. Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja arba patvirtina laikydamosi savo vidaus procedūrų.

2. Šalys viena kitai praneša apie šių procedūrų užbaigimą.

3. Šis susitarimas įsigalioja Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl 

žemės ūkio produktų bei maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, 

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos 

žemės ūkio produktais, įsigaliojimo dieną.

Priimta …, … m. … … d.

Europos Sąjungos vardu

Šveicarijos Konfederacijos vardu

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu


