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WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN
Betreft: Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het 

Vorstendom Liechtenstein tot wijziging van de aanvullende overeenkomst tussen 
de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom 
Liechtenstein houdende uitbreiding tot het Vorstendom Liechtenstein van de 
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat 
inzake de handel in landbouwproducten
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OVEREENKOMST

TUSSEN DE EUROPESE UNIE, 

DE ZWITSERSE BONDSSTAAT 

EN HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN 

TOT WIJZIGING VAN DE AANVULLENDE OVEREENKOMST 

TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, 

DE ZWITSERSE BONDSSTAAT 

EN HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN 

HOUDENDE UITBREIDING TOT HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN 

VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 

EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT 

INZAKE DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUCTEN
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DE EUROPESE UNIE, hierna "de Unie" genoemd,

DE ZWITSERSE BONDSSTAAT, hierna "Zwitserland" genoemd, en

HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN, hierna "Liechtenstein" genoemd,

hierna "de partijen" genoemd,

Vastbesloten de wederzijdse harmonieuze ontwikkeling van oorsprongsbenamingen en geografische 

aanduidingen (hierna "GA's" genoemd) te bevorderen en, op grond van de bescherming ervan 

krachtens de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 

handel in landbouwproducten (hierna "de landbouwovereenkomst" genoemd), de onderlinge handel 

in landbouwproducten en levensmiddelen van oorsprong uit de partijen die krachtens de wetgeving 

van een der partijen een GA voeren, te vergemakkelijken, alsmede de lijst van op grond van deze 

overeenkomst beschermde GA's geregeld bij te werken,
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Zwitserse wetgeving op het gebied van GA's voor landbouwproducten en levensmiddelen 

is van toepassing op Liechtenstein;

(2) De GA's in het Zwitserse nationale register kunnen bestaan uit geografische benamingen die 

verwijzen naar plaatsen op het grondgebied van Liechtenstein en het afgebakende 

geografische gebied van deze GA's kan het grondgebied van Liechtenstein omvatten;

(3) Krachtens de aanvullende overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse 

Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein houdende uitbreiding tot het Vorstendom 

Liechtenstein van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse 

Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (hierna "de aanvullende overeenkomst" 

genoemd) is de landbouwovereenkomst tevens van toepassing op Liechtenstein;

(4) Krachtens de aanvullende overeenkomst worden producten uit Liechtenstein beschouwd als 

producten van oorsprong uit Zwitserland;

(5) De aanvullende overeenkomst dient te worden gewijzigd door de aan de landbouwovereen-

komst toegevoegde bijlage 12 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van Zwitserland en de Unie voor landbouwproducten en levens-

middelen tevens van toepassing te laten zijn op Liechtenstein,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER DE VOLGENDE BEPALINGEN:



EU/CH/FL/nl 5

ARTIKEL 1

Wijzigingen

De aanvullende overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

"De aanpassingen betreffende de bijlagen 4 tot en met 12 van de landbouwovereenkomst die 

specifiek zijn voor Liechtenstein, worden vastgesteld in de bijlage bij deze overeenkomst 

("de aanvullende overeenkomst"), die daarvan een integrerend deel uitmaakt.";

2) in de bijlage wordt de titel "Aanpassingen/aanvullingen betreffende de bijlagen 4 tot en 

met 11 van de landbouwovereenkomst" vervangen door:

"Aanpassingen/aanvullingen betreffende de bijlagen 4 tot en met 12 van de landbouw-

overeenkomst";
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3) aan de hierboven genoemde titel wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Bijlage 12 inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen 

van landbouwproducten en levensmiddelen

Het afgebakende geografische gebied voor de volgende krachtens aanhangsel 1 van bijlage 12 

beschermde Zwitserse GA's omvat tevens het grondgebied van Liechtenstein:

- Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (BOB)

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

ARTIKEL 2

Taalversies

Deze overeenkomst is opgesteld in drie exemplaren in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, 

Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, 

Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal, en alle 

teksten zijn gelijkelijk authentiek.
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ARTIKEL 3

Inwerkingtreding

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun interne procedures geratificeerd of 

goedgekeurd.

2. De partijen stellen elkaar in kennis van de afsluiting van deze procedures.

3. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst 

tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de bescherming van oorsprongs-

benamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen tot wijziging 

van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 

handel in landbouwproducten.

Gedaan te …………….., …………………

Voor de Europese Unie

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Voor het Vorstendom Liechtenstein


