
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2016 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA 

z dnia 16 listopada 2016 r. 

dotycząca zmiany załącznika 10 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [2017/51] 

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 10 do umowy dotyczy uznawania kontroli zgodności świeżych owoców i warzyw z normami 
handlowymi. 

(3)  Na podstawie art. 6 załącznika 10 do umowy grupa robocza ds. owoców i warzyw analizuje wszelkie kwestie 
dotyczące wymienionego załącznika i jego stosowania oraz dokonuje okresowych przeglądów wewnętrznych 
przepisów ustawowych i wykonawczych Stron w obszarach objętych wymienionym załącznikiem. Grupa robocza 
opracowuje w szczególności wnioski, które przedkłada komitetowi, w celu przyjęcia i aktualizacji dodatków do 
wymienionego załącznika. W związku z tym grupa robocza zaproponowała komitetowi wprowadzenie do 
wymienionego załącznika zmian, prowadzących do objęcia jego zakresem stosowania owoców cytrusowych, 
w następstwie uznania przepisów fitosanitarnych dotyczących produktów tego rodzaju. W szczególności 
załącznik 10 powinien uwzględnić przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 (1). 

(4)  W związku z tym należy zmienić załącznik 10, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Art. 1 załącznika 10 do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu 
produktami rolnymi otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Zakres stosowania 

Niniejszy załącznik stosuje się do owoców i warzyw przeznaczonych do spożycia w stanie świeżym lub suszonym, 
w odniesieniu do których zostały ustanowione normy handlowe lub istnieją normy uznane przez Unię Europejską 
za alternatywne w odniesieniu do ogólnej normy handlowej, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1308/2013 (*).  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).”. 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) 
nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2016 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa 

Przewodnicząca Delegacji Unii Europejskiej Przewodnicząca Delegacji 
Szwajcarii 

Sekretarz Komitetu 

Susana MARAZUELA-AZPIROZ Krisztina BENDE Ioannis VIRVILIS   
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