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Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas 

Firstisti, ar ko groza Papildu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, Šveices 
Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, ar kuru uz Lihtenšteinas Firstisti attiecina 
Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības 
produktu tirdzniecību
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NOLĪGUMS 

STARP EIROPAS SAVIENĪBU, 

ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN LIHTENŠTEINAS FIRSTISTI, 

AR KO GROZA PAPILDU NOLĪGUMU STARP 

EIROPAS KOPIENU, ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN 

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTI, AR KURU UZ LIHTENŠTEINAS FIRSTISTI 

ATTIECINA EIROPAS KOPIENAS UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS NOLĪGUMU 

PAR LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU 

TIRDZNIECĪBU
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EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk "Savienība", 

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA, turpmāk "Šveice" un 

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE, turpmāk "Lihtenšteina", 

turpmāk "Puses",

cieši apņēmušās savstarpēji veicināt saskaņotu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu (turpmāk" ĢN") attīstību un ar to aizsargāšanu un saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas 

Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (turpmāk 

"lauksaimniecības nolīgums") atvieglot to lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu 

divpusējās tirdzniecības plūsmu, kuru izcelsme ir kādā no Pusēm un kuriem piešķirta ĢN Pušu 

attiecīgo tiesību aktu nozīmē, un regulāri atjaunināt to ĢN sarakstu, kuras aizsargā ar šo nolīgumu,
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TĀ KĀ:

(1) Šveices tiesību akti par ĢN saistībā ar lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem ir 

piemērojami Lihtenšteinai.

(2) Šveices valsts reģistrā iekļautās ĢN var veidot ģeogrāfiskie nosaukumi, kas atrodas 

Lihtenšteinas teritorijā, un šo ĢN ģeogrāfiskā teritorija var ietvert arī Lihtenšteinas teritoriju.

(3) Ievērojot Papildu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas 

Firstisti, ar kuru uz Lihtenšteinas Firstisti attiecina Eiropas Kopienas un Šveices 

Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (turpmāk "papildu 

nolīgums"), lauksaimniecības nolīgums ir piemērojams arī Lihtenšteinai.

(4) Ievērojot papildu nolīgumu, Lihtenšteinas produkti ir uzskatāmi par produktiem, kuru 

izcelsmes vieta ir Šveice.

(5) Papildu nolīgums būtu jāgroza tā, lai jauna pielikuma pievienošana lauksaimniecības 

nolīgumam attiecībā uz Šveices un Savienības izcelsmes lauksaimniecības produktu un 

pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību būtu 

piemērojama arī Lihtenšteinai,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.
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1. PANTS

Grozījumi

Ar šo papildu nolīgumu groza šādi.

1) Nolīguma 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"Pielāgojumi, kas īpaši attiecas uz Lihtenšteinu par lauksaimniecības nolīguma 4. līdz 

12. pielikumu, ir noteikti šā nolīguma pielikumā ("papildu nolīgums"), kas uzskatāms par šā 

nolīguma sastāvdaļu.";

2) pielikumā virsrakstu "Pielāgojumi/papildinājumi attiecībā uz lauksaimniecības nolīguma 4.–

11. pielikumu" aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Pielāgojumi/papildinājumi attiecībā uz lauksaimniecības nolīguma 4.–12. pielikumu";



EU/CH/FL/lv 6

3) iepriekš minētajam virsrakstam pievieno šādu punktu:

"12. pielikums. Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība.

Turpmāk minēto Šveices aizsargāto ĢN ģeogrāfiskā teritorija saskaņā ar 12. pielikuma 

1. papildinājumu ietver arī Lihtenšteinas teritoriju:

- Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (ACVN),

- St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (AĢIN).".

2. PANTS

Valodu redakcijas

Šis nolīgums ir sagatavots trīs eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, 

igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, 

ungāru, vācu un zviedru valodā, un katrs nolīguma teksts ir vienlīdz autentisks.



EU/CH/FL/lv 7

3. PANTS

Stāšanās spēkā

1. Šo nolīgumu Puses ratificē vai apstiprina saskaņā ar to iekšējām procedūrām.

2. Puses viena otrai paziņo par šo procedūru pabeigšanu.

3. Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Eiropas Savienības un Šveices 

Konfederācijas nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu 

nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ar kuru groza Eiropas Kopienas un 

Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību.

...,

Eiropas Savienības vārdā -

Šveices Konfederācijas vārdā -

Lihtenšteinas Firstistes vārdā -


