
DECYZJA RADY 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu 
ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej 

z 1999 r. 

(2009/353/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 181 w związku z art. 300 ust. 2 
akapit drugi, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Konwencja o pomocy żywnościowej z 1999 r. (zwana 
dalej „Konwencją”) została zawarta w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 2000/421/WE ( 1 ); okres jej 
obowiązywania został przedłużony decyzjami Komitetu 
ds. Pomocy Żywnościowej z czerwca 2003 r., czerwca 
2005 r., czerwca 2007 r. i czerwca 2008 r., w związku 
z czym obowiązuje ona do dnia 30 czerwca 2009 r. 

(2) Dalsze przedłużenie obowiązywania Konwencji na okres 
jednego roku leży w interesie zarówno Wspólnoty, jak 
i jej państw członkowskich. Zgodnie z art. XXV lit. b) 
Konwencji przedłużenie jej obowiązywania jest uzależ-
nione od tego, czy w tym samym okresie będzie obowią-
zywała Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. ( 2 ). 
Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. obowiązuje do 
dnia 30 czerwca 2009 r., a decyzja w sprawie przedłu- 
żenia jej obowiązywania zostanie podjęta na posiedzeniu 

Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w czerwcu 2009 
r. W związku z tym Komisja, reprezentująca Wspólnotę 
w Komitecie ds. Pomocy Żywnościowej, powinna zostać 
upoważniona do głosowania za przedłużeniem obowią-
zywania, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 

Wspólnota w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej 
głosuje za przedłużeniem obowiązywania Konwencji 
o pomocy żywnościowej z 1999 r. na okres jednego roku, 
z zastrzeżeniem warunku obowiązywania w tym samym okresie 
Konwencji o handlu zbożem z 1995 r., to znaczy do dnia 
30 czerwca 2010 r. 

Niniejszym upoważnia się Komisję do wyrażania powyższego 
stanowiska w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej. 

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 kwietnia 2009 r. 

W imieniu Rady 

A. VONDRA 
Przewodniczący
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