
DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/713 

z dnia 12 maja 2016 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, 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 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/851/WPZiB (1) w sprawie utworzenia 
operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta. 

(2)  W dniu 21 listopada 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/827/WPZiB (2) zmieniającą wspólne działanie 
2008/851/WPZiB i przedłużającą operację wojskową Atalanta do dnia 12 grudnia 2016 r. 

(3)  Unia ustanowiła program CRIMARIO mający na celu poprawę znajomości sytuacji morskiej na Oceanie 
Indyjskim. Operacja wojskowa Atalanta powinna, w miarę środków i możliwości, przyczyniać się do realizacji 
programu CRIMARIO. 

(4)  Należy zezwolić operacji wojskowej Atalanta na wymianę ze stosownymi partnerami informacji innych niż dane 
osobowe, zgromadzonych w trakcie rutynowych operacji antypirackich, które dotyczą nielegalnych lub niedozwo
lonych działań morskich. 

(5)  Rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2244 (2015) przedłużono mandat 
Grupy Monitorującej ds. Somalii i Erytrei (SEMG), w szczególności w odniesieniu do embarga na broń 
nałożonego na Somalię oraz do przywozu i wywozu somalijskiego węgla drzewnego, oraz przyjęto 
z zadowoleniem starania Koalicji Sił Morskich (CMF) mające na celu zakłócenie wywozu i przywozu węgla 
drzewnego z i do Somalii, wyrażając jednocześnie obawę, że handel węglem drzewnym stanowi źródło 
finansowania Al-Szabab. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne działanie 2008/851/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) art. 2 lit. l) otrzymuje brzmienie: 

„l)  wspomaga – w szczególności oferując wsparcie logistyczne, wiedzę fachową i szkolenia na morzu, na żądanie 
oraz w ramach istniejących środków i zdolności – misje EUCAP NESTOR i EUTM Somalia, Specjalnego Przedsta
wiciela UE w Rogu Afryki, delegaturę UE w Somalii w odniesieniu do ich mandatów i obszaru objętego operacją 
wojskową Atalanta, jak również przyczynia się do realizacji odpowiednich unijnych programów, w szczególności 
regionalnego programu bezpieczeństwa morskiego (MASE) w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju i 
programu CRIMARIO;”; 

13.5.2016 L 125/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu 
udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33). 

(2) Decyzja Rady 2014/827/WPZiB z dnia 21 listopada 2014 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 (Dz.U. L 335 z 22.11.2014, s. 19). 



2) art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. WP zostaje niniejszym upoważniony do udostępniania kierowanej przez Stany Zjednoczone Koalicji Sił 
Morskich (»CMF«) za pośrednictwem jej kwatery głównej, a także państwom trzecim nieuczestniczącym w CMF oraz 
organizacjom międzynarodowym obecnym na obszarze operacji wojskowej UE – zgodnie z przepisami Rady 
dotyczącymi bezpieczeństwa i z zastrzeżeniem uzgodnień między WP a właściwymi organami stron trzecich, o 
których mowa powyżej – informacji niejawnych UE i dokumentów stworzonych do celów operacji wojskowej UE na 
poziomie »RESTREINT UE«, na zasadzie wzajemności, w przypadku gdy takie udostępnianie na szczeblu obszaru 
działań jest konieczne ze względów operacyjnych.”;  

3) w art. 15 dodaje się następujący ustęp: 

„4. Niniejszym upoważnia się operację wojskową Atalanta do wymiany z SEMG i Koalicją Sił Morskich informacji 
innych niż dane osobowe, zgromadzonych w trakcie jej operacji antypirackich, które dotyczą nielegalnych lub 
niedozwolonych działań.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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