
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/1912 

z dnia 9 października 2017 r. 

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń 
geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, 
w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/2136 (1) Umowa między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (zwana dalej „Umową”) została podpisana 
przez Komisję w dniu 23 marca 2017 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. 

(2)  Strony zgadzają się wzajemnie propagować harmonijny rozwój oznaczeń geograficznych w rozumieniu definicji 
zawartej w art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) (2) 
oraz wspierać handel produktami rolnymi i środkami spożywczymi pochodzącymi z terytoriów Stron. 

(3)  Zgodnie z Umową, mimo że Islandia nie zarejestrowała jeszcze żadnych chronionych oznaczeń geograficznych, 
oznaczenia geograficzne unijnych produktów rolnych i środków spożywczych będą chronione w Islandii. Umowa 
przewiduje mechanizm umożliwiający aktualizację wykazu oznaczeń geograficznych oraz uwzględnienie nowych 
oznaczeń geograficznych na późniejszym etapie za pośrednictwem procedury prowadzonej we wspólnym 
komitecie. 

(4)  Wspólnemu komitetowi, ustanowionemu na podstawie art. 10 Umowy, zostały powierzone niektóre zadania 
związane z wykonaniem Umowy, w szczególności uprawnienia do zmiany niektórych technicznych aspektów 
Umowy oraz niektórych załączników do niej. Należy określić procedurę ustalania stanowisk Unii w tym 
wspólnym komitecie w sprawach związanych z Umową. 

(5)  Umowa powinna zostać zatwierdzona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Umowa między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków 
spożywczych zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii. 

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji. 
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(1) Decyzja Rady (UE) 2016/2136 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią 
Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 332 
z 7.12.2016, s. 1). 

(2) Załącznik 1C do Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu, podpisanego w Marrakeszu (Maroko) 
w dniu 15 kwietnia 1994 r. 



Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia, o którym mowa w art. 11 Umowy (1). 

Artykuł 3 

Unia Europejska jest reprezentowana przez Komisję we wspólnym komitecie ustanowionym na podstawie art. 10 
Umowy (zwanym dalej „wspólnym komitetem”). 

Zmiany do Umowy dokonane w drodze decyzji podjętych przez wspólny komitet zatwierdzane są przez Komisję 
w imieniu Unii. W przypadku gdy zainteresowane strony nie mogą osiągnąć porozumienia w następstwie zastrzeżeń 
dotyczących oznaczenia geograficznego, Komisja przyjmuje stanowisko zgodnie z procedurą określoną w art. 57 ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (2). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 9 października 2017 r. 

W imieniu Rady 
S. KIISLER 

Przewodniczący  
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(1) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości 

produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1). 
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