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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE) 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE 

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ATALANTA/2/2009 

z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na 
celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju 

u wybrzeży Somalii (Atalanta) 

(2009/356/WPZiB) 

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 25 akapit trzeci, 

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 
10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Euro-
pejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobie-
ganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży 
Somalii ( 1 ) (Atalanta), w szczególności jego art. 10 ust. 2 doty-
czący udziału państw trzecich, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dowódca operacji UE w dniach 17 listopada 2008 r., 
16 grudnia 2008 r. i 19 marca 2009 r. przeprowadził 
konferencje w sprawie formowania i obsady sił. 

(2) W następstwie przygotowania zaleceń w sprawie wkładu 
Norwegii przez dowódcę operacji UE oraz Komitet 
Wojskowy UE (EUMC) wkład Norwegii powinien zostać 
zaakceptowany. 

(3) Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii 
załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie 

uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie 
decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na 
kwestie obronne, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Wkłady państw trzecich 

W następstwie konferencji w sprawie formowania i obsady sił 
akceptuje się wkład Norwegii w operację wojskową UE mającą 
na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu 
aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta). 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2009 r. 

W imieniu Komitetu Politycznego 
i Bezpieczeństwa 

I. ŠRÁMEK 
Przewodniczący

PL L 109/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.4.2009 

( 1 ) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.


