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ACTE LEGISLATIVE ŞI ALTE INSTRUMENTE
Obiectul: Acord între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul 

Liechtenstein de modificare a Acordului adițional între Comunitatea Europeană, 
Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere asupra 
Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și
Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole



EU/CH/FL/ro 1

ACORD

ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ, 

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ 

ȘI PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN 

DE MODIFICARE A ACORDULUI ADIȚIONAL 

ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ, 

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ ȘI 

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN 

DE EXTINDERE ASUPRA PRINCIPATULUI LIECHTENSTEIN 

A APLICĂRII ACORDULUI DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ 

ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ 

PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE AGRICOLE
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UNIUNEA EUROPEANĂ (denumită în continuare „Uniunea”), 

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ (denumită în continuare „Elveția”) și 

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN (denumit în continuare „Liechtenstein”), 

toate denumite în continuare „părți”,

decise să promoveze în mod reciproc dezvoltarea armonioasă a denumirilor de origine și a 

indicațiilor geografice (denumite în continuare „indicații geografice”) și să faciliteze, asigurând 

protecția acestora în cadrul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană 

privind comerțul cu produse agricole (denumit în continuare „acordul pentru agricultură”), 

schimburile comerciale bilaterale cu produse agricole și alimentare originare din părți care 

beneficiază de o indicație geografică în sensul reglementărilor naționale, precum și să actualizeze 

periodic lista indicațiilor geografice protejate în temeiul acestui acord,



EU/CH/FL/ro 4

întrucât:

(1) Legislația elvețiană privind indicațiile geografice ale produselor agricole și alimentare este 

aplicabilă în Liechtenstein;

(2) Indicațiile geografice din registrul național elvețian pot fi compuse din denumiri geografice de 

pe teritoriul Liechtensteinului, iar aria geografică a respectivelor indicații geografice poate 

include teritoriul Liechtensteinului;

(3) În temeiul acordului adițional între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și 

Principatul Liechtenstein de extindere asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului 

dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole 

(denumit în continuare „acordul adițional”), acordul pentru agricultură se aplică și 

Liechtensteinului;

(4) În temeiul acordului adițional, produsele din Liechtenstein sunt considerate produse originare 

din Elveția;

(5) Acordul adițional trebuie modificat, astfel încât noua anexă adăugată la acordul pentru 

agricultură cu privire la protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine din Elveția 

și Uniune, care vizează produsele agricole și alimentare, să se aplice și Liechtensteinului,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
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ARTICOLUL 1

Modificări

Acordul adițional se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„Adaptările referitoare la Liechtenstein în ceea ce privește anexele 4-12 la Acordul pentru 

agricultură sunt prevăzute în anexa la prezentul acord («acordul adițional»), care face parte 

integrantă din acesta.”.

2. În anexă, titlul „Modificări/completări privind anexele 4-11 la Acordul pentru agricultură” se 

înlocuiește cu următorul titlu:

„Adaptări/completări privind anexele 4-12 la Acordul pentru agricultură”.
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3. La titlul menționat anterior se adaugă următorul paragraf:

„Anexa 12, Protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole 

și alimentare

Aria geografică a următoarelor indicații geografice elvețiene protejate în temeiul 

apendicelui 1 la anexa 12 cuprinde și teritoriul Liechtensteinului:

– Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (DOP)

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

ARTICOLUL 2

Versiuni lingvistice

Prezentul acord adițional este redactat în trei exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, 

estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, 

olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste 

limbi fiind autentice în egală măsură.
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ARTICOLUL 3

Intrare în vigoare

(1) Prezentul acord este ratificat sau aprobat de părți în conformitate cu procedurile lor interne. 

(2) Părțile se notifică reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor.

(3) Prezentul acord intră în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea 

Europeană și Confederația Elvețiană privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor 

geografice ale produselor agricole și alimentare, care modifică Acordul dintre Comunitatea 

Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole.

Întocmit la ……, la … … .

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Confederația Elvețiană

Pentru Principatul Liechtenstein


