
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 11 marca 2014 r. 

w sprawie stanowiska w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa 
ustanowionego na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską 
dotyczącej handlu produktami rolnymi, w odniesieniu do zmiany decyzji nr 2/2003 tego Komitetu 

(2014/143/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 4 w związku z jego art. 
218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2) W art. 6 Umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. 
Rolnictwa (zwany dalej „Komitetem”), którego zadaniem 
jest zarządzanie Umową i zapewnienie jej prawidłowego 
funkcjonowania. 

(3) Zgodnie z art. 6 ust. 4 Umowy Komitet ustanowił 
decyzją nr 1/2003 swój wewnętrzny regulamin ( 2 ). 

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 7 Umowy decyzją Wspólnego 
Komitetu nr 2/2003 ( 3 ) powołano kilka grup roboczych 

niezbędnych do administrowania załącznikami do 
Umowy, w tym grupę roboczą ds. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów 
rolnych i środków spożywczych (ChNP i ChOG), oraz 
przyjęto ich mandaty. Zgodnie z załącznikiem do tej 
decyzji głównym zadaniem grupy roboczej ds. ChNP 
i ChOG jest wzajemna ochrona ChNP i ChOG. 

(5) W 2011 r. Unia i Szwajcaria zawarły Umowę w sprawie 
ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ( 4 ) 
zmieniającą Umowę poprzez dodanie załącznika 12 w 
sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geogra
ficznych produktów rolnych i środków spożywczych. 

(6) Grupa robocza ds. ChNP i ChOG zebrała się w celu 
rozpatrzenia zmiany decyzji nr 2/2003 w odniesieniu 
do mandatu grupy roboczej; aby uwzględnić tę zmianę 
Umowy. 

(7) Należy zatem określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte 
w imieniu Unii w Komitecie odnośnie do decyzji nr 
2/2003. 

(8) Stanowisko Unii w ramach Komitetu powinno zatem być 
oparte o załączony projekt decyzji,
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( 1 ) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132. 
( 2 ) Decyzja Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową 

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą 
handlu produktami rolnymi nr 1/2003 z dnia 21 października 
2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego (Dz.U. 
L 303 z 21.11.2003, s. 24). 

( 3 ) Decyzja Wspólnego Komitetu ds Rolnictwa ustanowionego między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu 
produktami rolnymi nr 1/2003 z dnia 21 października 2003 r. 
w sprawie w sprawie powołania grup roboczych i przyjęcia 
mandatów tych grup (OJ L 303, 21.11.2003, p. 27). 

( 4 ) Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską doty
cząca ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych 
produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniająca Umowę 
między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą 
handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 297 z 16.11.2011, str. 3).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach 
Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa opiera się na projekcie 
decyzji Komitetu załączonym do niniejszej decyzji. 

Przedstawiciele Unii w Komitecie mogą, bez konieczności przyj
mowania przez Radę kolejnej decyzji, uzgodnić zmiany tech
niczne w projekcie decyzji. 

Artykuł 2 

Decyzja Komitetu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2014 r. 

W imieniu Rady 

G. STOURNARAS 
Przewodniczący
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PROJEKT 

DECYZJA NR …/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA 

z dnia 

w sprawie zmiany decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa nr 2/2003 ustanowionego Umową 
między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi 
z dnia 21 października 2003 r. w sprawie powołania grup roboczych oraz przyjęcia ich mandatów 

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, 

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfede
racją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi, 
w szczególności jej art. 6 ust. 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2) Załącznik 12 do Umowy dotyczy ochrony nazw pocho
dzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych 
i środków spożywczych. 

(3) Na podstawie art. 15 ust. 6 załącznika 12 do Umowy, 
grupa robocza ds. ChNP/ChOG wspiera Wspólny 
Komitet ds. Rolnictwa (zwany dalej „Komitetem”) na 
jego wniosek. 

(4) Decyzją Komitetu nr 2/2003 powołano grupy robocze 
i przyjęto mandaty tych grup. 

(5) W następstwie przyjęcia Umowy w sprawie ochrony 
nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów 
rolnych i środków spożywczych w dniu 1 grudnia 
2011 r. poprzez dodanie załącznika 12 do Umowy, 
należy zmienić decyzję Komitetu nr 2/2003, w szczegól
ności w odniesieniu do podstawy w Umowie i mandatu 
grupy roboczej ds. ChNP/ChOG. 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji nr 2/2003 Wspólnego Komitetu ds. 
Rolnictwa z dnia 21 października 2003 r., dotyczący powołania 
grup roboczych i przyjęcia mandatu tych grup, w odniesieniu 
do grupy roboczej ds. ChNP/ChOG, otrzymuje brzmienie: 

1) Część Grupa robocza ds. ChNP/ChOG otrzymuje brzmienie: 

„Grupa robocza ds. ChNP/ChOG 

Podstawa w Umowie (załącznik 12) 

Art. 15 akapit 6 załącznika 12 dotyczącego ochrony nazw 
pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych 
i środków spożywczych. 

Mandat grupy roboczej zgodnie z art. 15. 

1. Rozpatrywanie wszelkich kwestii dotyczących załącznika 
12 i jego wdrażania. 

2. Dokonywanie okresowej oceny wewnętrznych przepisów 
ustawowych i wykonawczych Stron w obszarach obję
tych załącznikiem 12. 

3. Opracowywanie przedkładanych Wspólnemu Komitetowi 
propozycji w celu ich przyjęcia i uaktualnienia dodatków 
do załącznika 12”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] 2014 r. 

Sporządzono w 

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa 

Szef delegacji Unii Europejskiej Szef delegacji Szwajcarii 

Sekretarz Komitetu
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