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AFTALE

MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION, 

DET SCHWEIZISKE FORBUND 

OG FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN, 

DER ÆNDRER TILLÆGSAFTALEN 

MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, 

DET SCHWEIZISKE FORBUND 

OG FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN, 

SOM UDVIDER AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 

OG DET SCHWEIZISKE FORBUND 

OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER 

TIL AT OMFATTE FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN
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DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen",

DET SCHWEIZISKE FORBUND, i det følgende benævnt "Schweiz", og 

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN, i det følgende benævnt "Liechtenstein", 

i det følgende benævnt "parterne",

som har det fortsæt indbyrdes at fremme den harmoniske udvikling af oprindelsesbetegnelser og 

geografiske betegnelser (i det følgende benævnt "GB'er") og ved at beskytte dem som led i aftalen 

mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med 

landbrugsprodukter (i det følgende benævnt "landbrugsaftalen") at lette den bilaterale handel med 

landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i de parter, der har en GB som defineret i deres 

respektive retsforskrifter, og regelmæssigt at ajourføre listen over GB'er, der er beskyttet af denne 

aftale, og

som tager følgende i betragtning:
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(1) Den schweiziske lovgivning om GB'er for landbrugsprodukter og fødevarer finder anvendelse 

Liechtenstein.

(2) GB'er i det schweiziske nationale register kan bestå af geografiske navne, der ligger på 

Liechtensteins område, og disse GB'ers geografiske område kan omfatte Liechtensteins 

område. 

(3) Ifølge tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og 

Fyrstendømmet Liechtenstein, der udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det 

Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet 

Liechtenstein (i det følgende benævnt "tillægsaftalen"), gælder landbrugsaftalen også for 

Liechtenstein.

(4) Ifølge tillægsaftalen anses produkter fra Liechtenstein for at være produkter med oprindelse i 

Schweiz. 

(5) Tillægsaftalen bør ændres, for at tilføjelsen af et nyt bilag til landbrugsaftalen om beskyttelse 

af Schweiz' og Unionens oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for 

landbrugsprodukter og fødevarer også kommer til at gælde for Liechtenstein,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
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ARTIKEL 1

Ændringer

I tillægsaftalen foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

"Tilpasningerne for Liechtensteins vedkommende vedrørende bilag 4-12 til landbrugsaftalen 

er fastsat i bilaget til denne aftale (i det følgende benævnt "tillægsaftalen"), som udgør en 

integrerende del af aftalen."

2) I bilaget ændres titlen "Tilpasninger/tilføjelser vedrørende bilag 4-11 til landbrugsaftalen" til:

"Tilpasninger/tilføjelser vedrørende bilag 4-12 til landbrugsaftalen".
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3) Under ovennævnte titel tilføjes følgende afsnit:

"Bilag 12: Beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for 

landbrugsprodukter og fødevarer

Det geografiske område i følgende schweiziske GB'er, der er beskyttet i henhold til 

appendiks 1 til bilag 12, omfatter også Liechtensteins område:

- Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (BOB)

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

ARTIKEL 2

Sproglige udgaver

Denne aftale er affattet i tre eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, 

italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, 

spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
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ARTIKEL 3

Ikrafttræden

1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres interne 

procedurer. 

2. Parterne underretter hinanden, når disse procedurer er tilendebragt.

3. Denne aftale træder i kraft den på dagen for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den 

Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og 

geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det 

Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter. 

Udfærdiget i …, den ….

For Den Europæiske Union

For Det Schweiziske Forbund

For Fyrstendømmet Liechtenstein


