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AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY
Dotyczy: Umowa między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem 

Liechtensteinu zmieniająca dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą 
Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające 
na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską 
a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi
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UMOWA

MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ, 

KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ 

I KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU 

ZMIENIAJĄCA DODATKOWE POROZUMIENIE 

POMIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ, 

KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ

I KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU 

ROZSZERZAJĄCE NA KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU 

STOSOWANIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ 

A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ 

W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI
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UNIA EUROPEJSKA (zwana dalej „Unią”), 

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA (zwana dalej „Szwajcarią”) oraz 

KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU (zwane dalej „Liechtensteinem”), 

zwane dalej „Stronami”,

Zdecydowane na wspólne promowanie harmonijnego rozwoju nazw pochodzenia i oznaczeń 

geograficznych oraz ułatwianie, poprzez ich ochronę w ramach Umowy między Wspólnotą 

Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (zwanej dalej 

„umową rolną”) dwustronnej wymiany handlowej produktów rolnych i środków spożywczych 

pochodzących ze Stron i objętych oznaczeniami geograficznymi w rozumieniu przepisów każdej 

z nich i regularne aktualizowanie wykazu oznaczeń geograficznych chronionych na mocy niniejszej 

umowy,
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A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1) Szwajcarskie prawodawstwo w zakresie oznaczeń geograficznych produktów rolnych 

i środków spożywczych stosuje się w Liechtensteinie.

(2) Oznaczenia geograficzne wpisane do szwajcarskiego rejestru mogą zawierać nazwy 

geograficzne znajdujące się na obszarze Liechtensteinu, a ich obszar geograficzny może 

obejmować obszar Liechtensteinu.

(3) Na mocy Dodatkowego porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją 

Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu 

stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie 

handlu produktami rolnymi (zwanego dalej „dodatkowym porozumieniem”), umowę rolną 

stosuje się również do Liechtensteinu.

(4) Na mocy dodatkowego porozumienia produkty Liechtensteinu uznaje się za produkty 

pochodzące ze Szwajcarii.

(5) Należy zmienić dodatkowe porozumienie, tak by nowy załącznik do umowy rolnej w sprawie 

ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków 

spożywczych Unii i Szwajcarii stosował się również do Liechtensteinu.

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
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ARTYKUŁ 1

Zmiany

W dodatkowym porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Szczególne dostosowania dotyczące Liechtensteinu, odnoszące się do załączników 4-12 do 

umowy rolnej, wymienione są w załączniku do niniejszego porozumienia (zwanego dalej 

„dodatkowym porozumieniem”), stanowiącym jego integralną część.”;

2) w załączniku, tytuł: „Dostosowania/uzupełnienia dotyczące załączników 4–11 do umowy 

rolnej” otrzymuje brzmienie:

„Dostosowania/uzupełnienia dotyczące załączników 4-12 do umowy rolnej”;
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3) w wyżej wymienionym tytule dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Załącznik 12, W sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów 

rolnych i środków spożywczych

Obszar geograficzny następujących szwajcarskich oznaczeń geograficznych objętych ochroną 

na mocy dodatku 1 do załącznika 12 obejmuje również obszar Liechtensteinu:

– Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (CHNP),

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

ARTYKUŁ 2

Wersje językowe

Niniejsza umowa jest sporządzona w trzech egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, 

czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, 

maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, 

słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, a każdy z tych tekstów jest jednakowo 

autentyczny.
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ARTYKUŁ 3

Wejście w życie

1. Strony ratyfikują lub zatwierdzają niniejszą umowę zgodnie z ich procedurami 

wewnętrznymi. 

2. Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu tych procedur.

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Umowy między Unią Europejską 

a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą 

Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi.

Sporządzono w ... dnia ... roku 

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

W imieniu Księstwa Liechtensteinu


