
DECYZJA RADY (UE) 2017/436 

z dnia 6 marca 2017 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką 
Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy 
w związku z jego art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 16 czerwca 2014 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z państwami trzecimi w celu 
zawarcia umów w sprawie handlu produktami ekologicznymi. 

(2)  Komisja wynegocjowała, w imieniu Unii, Umowę z Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi 
(zwaną dalej „Umową”). 

(3)  W Umowie Unia i Republika Chile uznają równoważność swoich odpowiednich zasad produkcji ekologicznej 
oraz systemów kontroli w odniesieniu do produktów ekologicznych. 

(4)  Umowa ma na celu wspieranie handlu produktami ekologicznymi, co przyczyni się do rozwoju i ekspansji 
sektora produkcji ekologicznej w Unii i w Republice Chile, a także osiągnięcie wysokiego poziomu przestrzegania 
zasad produkcji ekologicznej, gwarancji systemów kontroli i integralności produktów ekologicznych. Umowa ma 
również na celu poprawę ochrony odpowiednich logo produkcji ekologicznej Unii i Republiki Chile oraz 
zacieśnienie współpracy regulacyjnej między Stronami w kwestiach związanych z produkcją ekologiczną. 

(5)  Należy podpisać Umowę, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie 
handlu produktami ekologicznymi, z zastrzeżeniem zawarcia przedmiotowej Umowy. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy w imieniu Unii. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
R. GALDES 

Przewodniczący  
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