
DECYZJA RADY 

z dnia 23 lipca 2012 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji o wsparciu żywnościowym 

(2012/511/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 214 ust. 4 w związku z art. 218 
ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Unia jest stroną Konwencji o pomocy żywnościowej 
z 1999 r. ( 1 ) (zwanej dalej „FAC z 1999 r.”), która wygasa 
w dniu 1 lipca 2012 r. 

(2) W dniu 17 listopada 2010 r. Rada upoważniła Komisję 
do prowadzenia negocjacji w sprawie uzgodnienia 
Konwencji o wsparciu żywnościowym (zwanej dalej 
„Konwencją”) uwzględniającej i odzwierciedlającej nowo
czesne podejście do wsparcia żywnościowego, która 
powinna zastąpić FAC z 1999 r. 

(3) Negocjacje w tej sprawie zakończono pomyślnie w dniu 
25 kwietnia 2012 r. 

(4) Podpisanie Konwencji leży w interesie Unii, ponieważ 
pomogłoby w osiągnięciu celów pomocy humanitarnej, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej. 

(5) Konwencja pozostaje otwarta do podpisu do dnia 
31 grudnia 2012 r. 

(6) Należy podpisać Konwencję, z zastrzeżeniem jej zawar
cia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania 
Konwencji o wsparciu żywnościowym (zwanej dalej „Konwen
cją”), z zastrzeżeniem jej zawarcia ( 2 ). 

Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 222 z 24.8.1999, s. 40. 
( 2 ) Tekst Konwencji zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie 

jej zawarcia.
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