
DECYZJA RADY 2009/907/WPZiB 

z dnia 8 grudnia 2009 r. 

zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej 
mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju 

u wybrzeży Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 28 i art. 43 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia 
łanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej 
Unii Europejskiej mającej na celu udział 
w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów 
piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii ( 1 ). 

(2) Z doświadczeń z pierwszego roku funkcjonowania 
operacji wynika, że konieczne są zmiany we wspólnym 
działaniu 2008/851/WPZiB, by siły morskie Unii Euro
pejskiej mogły przyczyniać się do monitorowania rybo 
łówstwa u wybrzeży Somalii. 

(3) Akty piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii nadal 
stanowią zagrożenie dla statków pływających na tym 
obszarze, w szczególności dla dostaw żywności dla 
Somalijczyków w ramach Światowego Programu Żywno 
ściowego. 

(4) Z tego względu należy przedłużyć funkcjonowanie 
operacji na kolejny rok. 

(5) Dnia 30 listopada 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organi
zacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 
1897(2009). 

(6) Wspólne działanie 2008/851/WPZiB powinno zostać 
odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

We wspólnym działaniu 2008/851/WPZiB wprowadza się 
niniejszym następujące zmiany: 

a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. Ponadto Atalanta pomaga monitorować rybołówstwo 
u wybrzeży Somalii.”; 

b) art. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie: 

„f) nawiązuje kontakty i współpracuje z organizacjami 
i podmiotami, a także z państwami działającymi 
w regionie na rzecz walki z aktami piractwa i rozboju 
u wybrzeży Somalii, w szczególności z siłami morskimi 
»wielonarodowe oddziały specjalne 150« działającymi 
w ramach operacji »Trwała Wolność«; 

g) po osiągnięciu wystarczających postępów na lądzie 
w zakresie budowania zdolności morskich, w tym 
środków bezpieczeństwa wymiany informacji, pomaga 
władzom somalijskim, udostępniając dane dotyczące 
rybołówstwa zebrane podczas prowadzenia operacji.”; 

c) art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Operacja wojskowa UE zostaje zakończona dnia 
12 grudnia 2010 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2009 r. 

W imieniu Rady 

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


