
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 7 czerwca 2012 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte przez Unię Europejską w ramach Komitetu ds. 
Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej 

z 1999 r. 

(2012/311/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 214 ust. 4, w związku z art. 218 
ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Konwencja o pomocy żywnościowej z 1999 r. („FAC”) 
została zawarta przez Wspólnotę Europejską decyzją 
Rady nr 2000/421/WE ( 1 ) i przedłużona różnymi decyz
jami Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej. 

(2) Obecna FAC wygasa w dniu 30 czerwca 2012 r., 
a kwestia ewentualnego przedłużenia okresu jej obowią
zywania zostanie podjęta w trakcie sesji Komitetu ds. 
Pomocy Żywnościowej w czerwcu 2012 r. 

(3) Zgodnie z art. XXV lit. b) FAC, jej przedłużenie uzależ
nione jest od Konwencji o handlu zbożem z 1995 r., 
która pozostaje w mocy. W dniu 6 czerwca 2011 r. 
Międzynarodowa Rada Zbożowa podjęła decyzję o prze
dłużeniu obowiązywania Konwencji o handlu zbożem do 
dnia 30 czerwca 2013 r. 

(4) Podczas 103. sesji Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej 
w dniu 14 grudnia 2010 r., jej członkowie zgodzili się 
co do rozpoczęcia formalnych renegocjacji w sprawie 
FAC z 1999 r. w ramach szeregu sesji negocjacyjnych. 

(5) Ponieważ nowa Konwencja o pomocy żywnościowej, 
która zastąpi FAC, wchodzi w życie dopiero w dniu 
1 stycznia 2013 r., nastąpi sześciomiesięczna przerwa 
pomiędzy wygaśnięciem FAC oraz wejściem w życie 
nowej Konwencji o pomocy żywnościowej. 

(6) Podczas 105. sesji Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej 
w dniu 30 listopada 2011 r., Strony FAC uzgodniły, że 
należy uniknąć sytuacji jej nakładania się z nową 
Konwencją o pomocy żywnościowej, a sześciomiesięczna 
przerwa jest rozwiązaniem preferowanym w stosunku do 
przedłużenia obowiązywania FAC. 

(7) Komisja Europejska, która reprezentuje Unię Europejską 
w Komitecie ds. Pomocy Żywnościowej, powinna zostać 
zatem upoważniona do sprzeciwienia się osiągnięciu 
w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej konsen
susu sprzyjającego przedłużeniu obowiązywania, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Pomocy 
Żywnościowej jest następujące: Unia Europejska sprzeciwia się 
w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej osiągnięciu 
konsensusu – zgodnie z pkt 13 regulaminu wewnętrznego 
Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej – sprzyjającego przedłu 
żeniu obowiązywania Konwencji o pomocy żywnościowej. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Komisję do przedstawienia niniej
szego stanowiska w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościo
wej. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. BØDSKOV 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 163 z 4.7.2000, s. 37.
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