
DECYZJA NR 2/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA 

z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

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 

(2014/374/UE) 

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, 

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją 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 pochodzenia 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 szczególności w odniesieniu do podstawy w Umowie i mandatu grupy 
roboczej ds. ChNP/ChOG, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa nr 2/2003 z dnia 21 października 2003 r., dotyczącym 
powołania grup roboczych i przyjęcia mandatu tych grup, w odniesieniu do grupy roboczej ds. ChNP/ChOG, część 
„Grupa robocza ds. ChNP/ChOG” otrzymuje brzmienie: 

„Grupa robocza ds. ChNP/ChOG 

Podstawa w Umowie (załącznik 12) 

Art. 15 ust. 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.”. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. 

Sporządzono w Bernie dnia 9 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa 

Susana MARAZUELA-AZPIROZ Jacques CHAVAZ Ioannis VIRVILIS 

Przewodniczący i szef delegacji Unii  
Europejskiej 

Szef delegacji Szwajcarii Sekretarz Komitetu   
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