
DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/2240 

z dnia 12 grudnia 2016 r. 

zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania 
regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) 

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 2012/389/WPZiB (1) w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej 
budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR). 

(2)  W dniu 22 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/485/WPZiB (2) zmieniającą decyzję 2012/389/WPZiB 
i przedłużającą misję EUCAP NESTOR do dnia 12 grudnia 2016 r. 

(3)  Na podstawie całościowego i kompleksowego przeglądu strategicznego zaangażowania w ramach WPBiO 
w Somalii i w Rogu Afryki stwierdzono, że misja EUCAP NESTOR powinna koncentrować się na Somalii, 
w związku z czym jej nazwa powinna zostać zmieniona na EUCAP Somalia, a jej mandat powinien zostać 
odpowiednio dostosowany i przedłużony do grudnia 2018 r. 

(4)  Decyzja 2012/389/WPZiB, w tym w razie konieczności zadania i cele misji, powinny być przedmiotem przeglądu 
w 2017 r. 

(5) Kwota odniesienia przewidziana na okres do dnia 12 grudnia 2016 r. jest wystarczająca, by pokryć zapotrze
bowanie misji do dnia 28 lutego 2017 r., kiedy to szczegółowe informacje na temat potrzeb finansowych 
dotyczących nowego podejścia powinny być dostępne w celu ustalenia kwoty odniesienia na kolejny okres, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2012/389/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) w tytule i w tekście nazwę „EUCAP NESTOR” zastępuje się nazwą „EUCAP Somalia”;  

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Misja 

Unia ustanawia niniejszym misję dotyczącą budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia).”;  

3) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Mandat misji 

EUCAP Somalia ma wspierać Somalię w zwiększaniu jej zdolności w zakresie bezpieczeństwa morskiego, tak aby 
mogła ona skuteczniej egzekwować przepisy prawa morskiego.”; 
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(1) Decyzja Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności 
morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 40). 

(2) Decyzja Rady 2014/485/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej 
dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 39). 



4) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Cele i zadania 

1. W celu realizacji mandatu misji określonego w art. 2 EUCAP Somalia: 

a)  zwiększa zdolności Somalii w zakresie egzekwowania przepisów morskiego prawa cywilnego, tak aby mogła ona 
skutecznie zarządzać obszarami morskimi w obrębie swojej linii brzegowej, wód wewnętrznych, mórz teryto
rialnych i wyłącznych stref ekonomicznych; 

b)  w szczególności zwiększa zdolności Somalii w zakresie przeprowadzania kontroli połowów i egzekwowania 
przepisów, zapewniania działań poszukiwawczo-ratowniczych na morzu, zwalczania przemytu, walki 
z piractwem oraz patrolowania w strefie przybrzeżnej na lądzie i na morzu; 

c)  realizuje te cele poprzez wspieranie władz Somalii w opracowywaniu niezbędnego ustawodawstwa oraz 
ustanowieniu organów sądowych, jak również poprzez zapewnienie niezbędnego mentoringu, doradztwa, 
szkolenia i wyposażenia somalijskim organom egzekwowania morskiego prawa cywilnego. 

2. Aby osiągnąć te cele, EUCAP Somalia działa zgodnie z wytycznymi operacyjnymi oraz zadaniami określonymi 
w dokumencie dotyczącym planu operacji zatwierdzonym przez Radę. 

3. EUCAP Somalia nie pełni żadnej funkcji wykonawczej”;  

5) w art. 13 ust. 1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie: 

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Somalia w okresie od dnia 
16 grudnia 2015 r. do dnia 28 lutego 2017 r. wynosi 12 000 000 EUR”;  

6) w art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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