
DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2016/1637 

z dnia 6 września 2016 r. 

w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej 
części Morza Śródziemnego (operacji EUNAVFOR MED SOPHIA) będącego uczestniczeniem we 
wdrożeniu na morzu pełnym u wybrzeży Libii embarga na broń nałożonego przez ONZ 

(EUNAVFOR MED/4/2016) 

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38, 

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/778 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej 
w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA) (1), w szczególności 
jej art. 2b i art. 6 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/993 (2), która zmieniła decyzję (WPZiB) 2015/778, dodała art. 2b do tej decyzji 
w celu dodania przyczyniania się do wymiany informacji oraz do wdrożenia embarga na broń na morzu pełnym 
u wybrzeży Libii nałożonego przez ONZ jako zadania wspierającego operacji EUNAVFOR MED SOPHIA. 

(2)  Zgodnie z art. 2b ust. 2 decyzji (WPZiB) 2015/778, gdy Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa uzna, że spełnione 
są odnośne warunki, operacja EUNAVFOR MED SOPHIA rozpocznie, w uzgodnionym obszarze działań, uczestni
czenie we wdrożeniu na morzu pełnym u wybrzeży Libii embarga na broń nałożonego przez ONZ poprzez 
inspekcje statków płynących do Libii lub z tego kraju, w przypadku gdy zaistnieją uzasadnione powody, aby 
podejrzewać, że statki te przewożą broń lub materiały pokrewne do Libii lub z tego kraju, bezpośrednio lub 
pośrednio, z naruszeniem embarga na broń nałożonego na Libię, oraz poprzez stosowne działania w celu 
przejęcia i unieszkodliwienia takich towarów, w tym z myślą o przekierowaniu takich statków i ich załóg do 
odpowiedniego portu, aby ułatwić dokonanie takiego unieszkodliwienia, za zgodą państwa portu, zgodnie 
z odnośnymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym rezolucją RB ONZ nr 2292 (2016). 

(3)  Dowódca operacji UE zapewnił Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, że spełnione zostały warunki niezbędne do 
rozpoczęcia tego zadania wspierającego. 

(4)  W związku z tym operacji EUNAVFOR MED SOPHIA należy udzielić zezwolenia na rozpoczęcie, 
w uzgodnionym obszarze działań, uczestniczenia we wdrożeniu na morzu pełnym u wybrzeży Libii embarga na 
broń nałożonego przez ONZ przewidzianego w art. 2b decyzji (WPZiB) 2015/778. 

(5)  Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie 
decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Operacja EUNAVFOR MED SOPHIA rozpoczyna, w uzgodnionym obszarze działań, uczestniczenie we wdrożeniu na 
morzu pełnym u wybrzeży Libii embarga na broń nałożonego przez ONZ przewidziane w art. 2b decyzji (WPZiB) 
2015/778. 
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(1) Dz.U. L 122 z 19.5.2015, s. 31. 
(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/993 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii 

Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA) (Dz.U. L 162 
z 21.6.2016, s. 18). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 września 2016 r. 

W imieniu Komitetu Politycznego 
i Bezpieczeństwa 

W. STEVENS 

Przewodniczący  

10.9.2016 L 243/15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2016/1637 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacji EUNAVFOR MED SOPHIA) będącego uczestniczeniem we wdrożeniu na morzu pełnym u wybrzeży Libii embarga na broń nałożonego przez ONZ (EUNAVFOR MED/4/2016) 

