
DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1141 

z dnia 13 lipca 2015 r. 

zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO 
w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, 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 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/392/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 22 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/482/WPZiB (2) przedłużającą stosowanie decyzji 
2012/392/WPZiB do dnia 15 lipca 2016 r. i przewidującą finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 
15 lipca 2015 r. 

(3)  W dniu 23 kwietnia 2015 r. Rada Europejska zobowiązała się zwiększyć unijną obecność na morzu, by zapobiec 
nielegalnym przepływom migracyjnym i wzmocnić wewnętrzną solidarność i odpowiedzialność. Zobowiązała się 
też zwiększyć wsparcie dla Nigru, m.in. monitorować i kontrolować granice i trasy lądowe, z wykorzystaniem 
obecnych operacji w dziedzinie WPBiO w regionie. W wyniku śródokresowego przeglądu strategicznego, w dniu 
13 maja 2015 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa uzgodnił nowy kierunek działań operacyjnych, w którymi 
połączono zaangażowanie w Niamey ze stałą obecnością w Agadezie. 

(4)  Należy zmienić decyzję 2012/392/WPZiB, by przedłużyć okres objęty finansową kwotą odniesienia do dnia 
15 lipca 2016 r. W okresie 3 miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji kwota ta zostanie zaktualizowana po 
przeprowadzeniu kolejnego planowania działań operacyjnych w związku z zastosowaniem dwutorowego 
podejścia łączącego pogłębione zaangażowanie w Niamey ze stałą obecnością w Agadezie. 

(5)  EUCAP Sahel Niger będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie 
celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji Rady 2012/392/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Niger przez 
okres od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 31 października 2013 r. wynosi 8 700 000 EUR. 

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Niger przez okres od 
dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 15 lipca 2014 r. wynosi 6 500 000 EUR. 

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Niger przez okres od 
dnia 16 lipca 2014 r. do dnia 15 lipca 2015 r. wynosi 9 155 000 EUR. 

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Niger przez okres od 
dnia 16 lipca 2015 r. do dnia 15 lipca 2016 r. wynosi 9 800 000 EUR.”; 
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(1) Decyzja Rady 2012/392/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel 
Niger) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 48). 

(2) Decyzja Rady 2014/482/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w 
dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 31). 



2) art. 13a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 13a 

Komórka ds. projektów 

1. W skład EUCAP Sahel Niger wchodzi komórka ds. projektów określająca i realizująca projekty, które są zgodne 
z celami misji i ułatwiają realizację jej mandatu. EUCAP Sahel Niger w stosownych przypadkach ułatwia i zapewnia 
doradztwo w związku z projektami – dotyczącymi dziedzin związanych z EUCAP Sahel Niger i wspierającymi jej cele 
– realizowanymi przez państwa członkowskie oraz państwa trzecie w ramach ich odpowiedzialności. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 EUCAP Sahel Niger jest uprawniona do korzystania z wkładów finansowych UE oraz 
państw członkowskich lub państw trzecich w celu wdrażania projektów, co do których stwierdzono, że w spójny 
sposób uzupełniają inne działania EUCAP Sahel Niger, jeżeli projekty te: 

a)  zostały uwzględnione w ocenie skutków finansowych odnoszącej się do niniejszej decyzji; lub 

b)  zostały włączone, w trakcie obowiązywania mandatu misji i w drodze zmiany sprawozdania finansowego na 
wniosek szefa misji. 

W razie formalnego wystąpienia przez Komisję lub te państwa o zarządzanie ich wkładami finansowymi przez 
EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Niger zawiera umowę z Komisją lub z tymi państwami, obejmującą przede 
wszystkim szczególne procedury postępowania ze skargami stron trzecich, dotyczącymi szkód wyrządzonych przez 
działania lub zaniechania EUCAP Sahel Niger w związku z korzystaniem ze środków finansowych udostępnionych 
przez te państwa. W żadnym razie Unia ani WP nie ponoszą odpowiedzialności wobec państw członkowskich 
wnoszących wkład za działania lub zaniechania EUCAP Sahel Niger w związku z korzystaniem ze środków 
finansowych udostępnionych przez te państwa. 

3. Przyjęcie wkładu finansowego od UE lub państw trzecich na rzecz komórki ds. projektów podlega zatwier
dzeniu przez KPiB.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 16 lipca 2015 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. ETGEN 

Przewodniczący  
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