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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή της συμφωνίας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας 
σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των 
γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η 
οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών 
προϊόντων
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …./2010/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 

για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής 

Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών 

ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις 

συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 

παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
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Εκτιμώντας τα εξής :

(1) Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας 

σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων1 (εφεξής αποκαλούμενη «γεωργική 

συμφωνία») άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2002.

(2) Το άρθρο 12 της γεωργικής συμφωνίας προβλέπει ότι η γεωργική συμφωνία μπορεί να 

αναθεωρηθεί κατόπιν αιτήματος εκατέρου των Μερών.

(3) Μια κοινή δήλωση σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των 

ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων επισυνάπτεται στην 

τελική πράξη της γεωργικής συμφωνίας. 

(4) Η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνία μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των 

ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και 

των τροφίμων (εφεξής αποκαλούμενη «συμφωνία»), η οποία τροποποιεί τη γεωργική 

συμφωνία με την προσθήκη νέου παραρτήματος 12.

  

1 ΕΕ L 114, 30.4.2002, σ. 132.
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(5) Η απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη 

συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, της 4ης Απριλίου 2002, για τη 

σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία1 ορίζει την εσωτερική 

διαδικασία για τη θέσπιση της θέσης της Ένωσης σχετικά με τα ζητήματα που αποτελούν 

αντικείμενο αποφάσεων της μεικτής επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 3 της γεωργικής 

συμφωνίας. Είναι σκόπιμο να ορισθεί ομοίως η εσωτερική διαδικασία για τη θέσπιση της 

θέσης της Ένωσης όσον αφορά τα ζητήματα που συνδέονται με το παράρτημα 12 της εν 

λόγω συμφωνίας.

(6) Η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί, εξ ονόματος της Ένωσης, υπό την επιφύλαξη της 

σύναψής της σε μετεγενέστερηημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

  

1 ΕΕ L 114, 30.4.2002, σ. 1.
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Άρθρο 1

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας 

σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των 

γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

εγκρίνεται, εξ ονόματος της ΄Ενωσης, υπό την επιφύλαξη της σύναψης της εν λόγω συμφωνίας1.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να 

υπογράψουν, εξ ονόματος της Ένωσης, τη συμφωνία, υπό την επιφύλαξη της σύναψής της.

Άρθρο 3

Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το παράρτημα 12 της γεωργικής συμφωνίας και τα 

προσαρτήματα αυτού, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα που αποτελούν 

αντικείμενο αποφάσεων της μικτής επιτροπής γεωργίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 

παράγραφος 3 της γεωργικής συμφωνίας θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 

που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

  

1 Το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιευθεί μαζί με την απόφαση της σύναψής της.
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Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


