
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2012/835/WPZiB 

z dnia 21 grudnia 2012 r. 

dotycząca przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii 
Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 15 lutego 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/96/WPZiB ( 1 ). 

(2) W dniu 28 lipca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/483/WPZiB ( 2 ) dotyczącą zmiany decyzji 
2010/96/WPZiB oraz przedłużenia jej obowiązywania 
o kolejny jednoroczny okres. 

(3) W związku z opóźnieniem przyjęcia nowej decyzji Rady 
dotyczącej zmiany i przedłużenia obowiązywania decyzji 
2010/96/WPZiB, konieczne jest przedłużenie jej 
ważności w celu objęcia obecności unijnej misji szkole
niowej EUTM Somalia w Ugandzie od 1 stycznia 2013 r. 

(4) Zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, 
załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie 
uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji 
i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne. 
Dania nie uczestniczy w wykonywaniu niniejszej decyzji 
i w związku z tym nie uczestniczy w finansowaniu 
niniejszej misji. 

(5) Misja wojskowa UE powinna zostać przedłużona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/96/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 10 

Uzgodnienia finansowe 

1. Wspólnymi kosztami misji wojskowej UE zarządza się 
zgodnie z decyzją Rady 2011/871/WPZiB z dnia 19 grudnia 
2011 r. ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowa
niem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mają
cych wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) (*) 
(„decyzja ATHENA”). 

2. Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów 
misji wojskowej UE na okres do dnia 9 sierpnia 2011 r. 
wynosi 4,8 mln EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym 
mowa w art. 25 ust. 1 decyzji ATHENA, wynosi 60 %. 

3. Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów 
misji wojskowej UE na okres od dnia 9 sierpnia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 4,8 mln EUR. Odsetek tej 
kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji 
ATHENA, wynosi 30 %. 

4. Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów 
misji wojskowej UE na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. 
wynosi 0,05 mln EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym 
mowa w art. 25 ust. 1 decyzji ATHENA, wynosi 100 %. 

___________ 
(*) Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 35.”; 

2) art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Mandat misji wojskowej UE zostaje zakończony 
w dniu 31 stycznia 2013 r.”.
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( 1 ) Dz.U. L 44 z 19.2.2010, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 198 z 30.7.2011, s. 37.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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