
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych 

(2013/7/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 4 w związku z jego art. 
218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) oraz jego art. 218 ust. 7 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W imieniu Unii Komisja wynegocjowała Umowę między 
Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie 
ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych 
i środków spożywczych („umowa”). 

(2) Umowa umożliwi wzajemną ochronę oznaczeń geogra
ficznych Unii i Republiki Mołdawii oraz przyczyni się do 
zbliżenia przepisów krajów sąsiadujących z Unią. 

(3) Zgodnie z decyzją Rady 2012/292/UE z dnia 31 maja 
2012 r. ( 1 ) umowa została podpisana w dniu 26 czerwca 
2012 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia. 

(4) Niektóre zadania związane z wdrażaniem umowy zostały 
powierzone wspólnemu komitetowi ustanowionemu 
zgodnie z jej artykułem 11, w szczególności uprawnienia 
do zmiany niektórych technicznych aspektów umowy 
oraz niektórych załączników do niej. 

(5) Należy określić wewnętrzną procedurę przyjmowania 
przez Unię stanowiska w tym wspólnym komitecie 
w odniesieniu do zagadnień związanych z umową. 

(6) Umowę należy zatwierdzić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią 
Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony oznaczeń 
geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych 
(„umowa”) oraz dołączoną do niej deklarację 

Artykuł 2 

Komisja reprezentuje Unię we wspólnym komitecie, ustano
wionym zgodnie z art. 11 umowy („wspólny komitet”). 

Zmiany wprowadzone do umowy w drodze decyzji podjętych 
przez wspólny komitet, zatwierdzane są przez Komisję 
w imieniu Unii. 

Jeżeli zainteresowane strony nie mogą wypracować wspólnego 
stanowiska w wyniku sprzeciwów dotyczących oznaczenia 
geograficznego, Komisja przyjmuje takie stanowisko zgodnie 
z procedurą sprawdzajacą określoną w art. 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ustanawia
jącego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję ( 2 ). Komisję wspiera jeden z następująych komi
tetów, w zależności od produktów, objętych oznaczeniem 
geograficznym:
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( 1 ) Dz.U. L 147 z 7.6.2012, s. 1. ( 2 ) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.



a) Stały Komitet ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych 
i Chronionych Nazw Pochodzenia ustanowiony rozporzą
dzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. 
w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pocho
dzenia produktów rolnych i środków spożywczych ( 1 ); 

b) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawia
jącym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy 
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („roz
porządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) ( 2 ); lub 

c) Komitet Wykonawczy ds. Napojów Spirytusowych ustano
wiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony ozna
czeń geograficznych napojów spirytusowych ( 3 ). 

Artykuł 3 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę uprawnioną lub osoby 
uprawnione do dokonania, w imieniu Unii, notyfikacji, o której 
mowa w art. 14 umowy. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

N. SYLIKIOTIS 
Przewodniczący
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