
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA NR 2/2015 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

dotycząca zmiany dodatków 1 i 2 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a 
Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [2015/2292] 

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, 

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami 
rolnymi, w szczególności jej art. 11, 

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 z dniem 1 czerwca 2002 r. 

(2)  Załącznik 9 do Umowy ma na celu ułatwienie i wspieranie dwustronnego handlu produktami ekologicznymi 
pochodzącymi z Unii Europejskiej i ze Szwajcarii. 

(3)  Na mocy art. 8 załącznika 9 do Umowy grupa robocza ds. produktów ekologicznych bada każdą sprawę 
dotyczącą załącznika 9 i jego wdrożenia oraz kieruje zalecenia do wspólnego komitetu ds. rolnictwa. Grupa ta 
spotkała się w celu zbadania w szczególności zakresu zastosowania załącznika. Należy rozszerzyć zakres 
zastosowania załącznika 9 na wino i drożdże ze względu na równoważność szwajcarskich i unijnych przepisów 
w tym zakresie. Należy ponadto usunąć zawartość dodatku 2, gdyż Szwajcaria zmieniła swe przepisy w zakresie 
etykietowania wskazującego na ekologiczną metodę produkcji pasz, przyjmując przepisy zgodne z prawem Unii 
Europejskiej. Grupa robocza zaleciła komitetowi odpowiednie dostosowanie dodatków do załącznika 9. 

(4)  W związku z tym należy zmienić dodatki 1 i 2 do załącznika 9, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Dodatki 1 i 2 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu 
produktami rolnymi zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. 

Sporządzono w Bernie dnia 19 listopada 2015 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa 

Susana MARAZUELA-AZPIROZ Adrian AEBI Thomas MAIER 

Przewodniczący Delegacji Unii 
Europejskiej 

Przewodniczący i szef Delegacji Szwajcarii Sekretarz Komitetu   
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ZAŁĄCZNIK 

„DODATEK 1 

Wykaz aktów, o których mowa w art. 3, dotyczących produktów rolnych i środków spożywczych otrzymywanych w 
ramach produkcji ekologicznej 

Przepisy wykonawcze mające zastosowanie w Unii Europejskiej: 

rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1), ostatnio 
zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r. (Dz.U. L 158 z 10.6.2013, s. 1), 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1), ostatnio 
zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (WE) nr 1358/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 365 z 
19.12.2014, s. 97), 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów 
ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25), ostatnio zmienione rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) 2015/131 z dnia 23 stycznia 2015 r. (Dz.U. L 23 z 29.1.2015, s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie w Konfederacji Szwajcarskiej: 

Rozporządzenie z dnia 22 września 1997 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego i znakowania wyprodukowanych 
ekologicznie produktów i środków spożywczych (rozporządzenie w sprawie rolnictwa ekologicznego), ostatnio 
zmienione dnia 29 października 2014 r. (RO 2014 3969). 

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych (DEFR) z dnia 22 września 
1997 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego, ostatnio zmienione dnia 29 października 2014 r. (RO 2014 3979). 

Wykluczenie z systemu równoważności: 

Produkty szwajcarskie powstałe na bazie składników wyprodukowanych w ramach przechodzenia na rolnictwo 
ekologiczne. 

Produkty pochodzące ze szwajcarskiej produkcji mięsa koziego, jeżeli zwierzęta objęte są odstępstwem przewi
dzianym w art. 39d rozporządzenia w sprawie rolnictwa ekologicznego i znakowania wyprodukowanych 
ekologicznie produktów i środków spożywczych (*).  

DODATEK 2 

Zasady stosowania 

Brak”  
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(*) (RS 910.18) 
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