
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 20 października 2011 r. 

dotycząca zawarcia 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 

(2011/738/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy 
w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi ( 2 ) 
(zwana dalej „umową rolną”) weszła w życie dnia 
1 czerwca 2002 r. 

(2) Artykuł 12 umowy rolnej stanowi, że każda ze Stron 
może wystąpić o dokonanie jej przeglądu. 

(3) Do aktu końcowego umowy rolnej dołączono wspólną 
deklarację w sprawie ochrony nazw geograficznych 
i oznaczania pochodzenia produktów rolnych 
i środków spożywczych. 

(4) W imieniu Unii Europejskiej Komisja wynegocjowała 
z Konfederacją Szwajcarską Umowę w sprawie ochrony 
nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów 
rolnych i środków spożywczych (zwaną dalej „Umową”), 
która zmienia umowę rolną przez dodanie do niej 
nowego załącznika 12. 

(5) Decyzja Rady 2002/309/WE, Euratom i – w odniesieniu 
do umowy w sprawie współpracy naukowej 
i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. 
w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwaj

carską ( 3 ) określa wewnętrzną procedurę przyjmowania 
przez Unię stanowiska w odniesieniu do kwestii 
stanowiących przedmiot decyzji wspólnego komitetu, 
o którym mowa w art. 6 ust. 3 umowy rolnej. Należy 
określić wewnętrzną procedurę przyjmowania przez Unię 
stanowiska w odniesieniu do zagadnień związanych 
z załącznikiem 12 do umowy rolnej. 

(6) Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii 
Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią 
Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw 
pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych 
i środków spożywczych, zmieniającą Umowę między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą 
handlu produktami rolnymi. 

Tekst Umowy jest dołączony jest do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby uprawnione 
do złożenia w imieniu Unii dokumentu zatwierdzenia, 
o którym mowa w art. 3 Umowy, w celu wyrażenia zgody 
Unii Europejskiej na związanie się postanowieniami Umowy. 

Artykuł 3 

W odniesieniu do zagadnień związanych z załącznikiem 12 do 
umowy rolnej oraz dodatków do wymienionego załącznika 
stanowisko Unii w odniesieniu do kwestii stanowiących przed
miot decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa, o którym 
mowa w art. 6 ust. 3 umowy rolnej, przyjmowane jest zgodnie 
z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 
510/2006.
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( 1 ) Zgoda z dnia 24 czerwca 2011 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132. ( 3 ) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1.



Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia ( 1 ). 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 października 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. SAWICKI 
Przewodniczący
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( 1 ) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat 
Generalny Rady.


