
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1082 

z dnia 30 lipca 2018 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/610 w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej 
w Republice Środkowoafrykańskiej 

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 19 kwietnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/610 (1), która ustanowiła szkoleniową misję 
wojskową Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA); jej mandat 
i kwota odniesienia zostały określone na 24 miesiące od momentu uzyskania przez misję pełnej zdolności 
operacyjnej, tj. do 19 września 2018 r. 

(2)  W następstwie przeglądu strategicznego tej misji Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił zmianę mandatu 
misji EUTM RCA i jego przedłużenie do 19 września 2020 r. 

(3)  Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/610. 

(4)  Zgodnie z art. 5 Protokołu 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. W związku z tym Dania nie 
uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani nie ma ona do niej zastosowania oraz nie 
uczestniczy w finansowaniu przedmiotowej misji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji (WPZiB) 2016/610 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w art. 1 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  doradztwo strategiczne dla gabinetu prezydenta, Ministerstwa Obrony, Sztabu Wojskowego i sił zbrojnych oraz 
doradztwo w sprawie współpracy cywilno-wojskowej w tym dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Żandarmerii;”; 

b)  art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Finansowa kwota odniesienia dla kosztów wspólnych EUTM RCA na okres do 19 września 2018 r. wynosi 
18 180 000 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 
15 %, a procentowa kwota odniesienia, o której mowa w art. 34 ust. 3 tej decyzji, wynosi 60 % w odniesieniu 
do zobowiązań i 15 % w odniesieniu do dokonywania płatności. 

3. Finansowa kwota odniesienia dla kosztów wspólnych EUTM RCA na okres od 20 września 2018 r. 
do 19 września 2020 r. wynosi 25 439 596 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 
decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 0 %, a procentowa kwota odniesienia, o której mowa w art. 34 ust. 3 tej decyzji, 
wynosi 30 % w odniesieniu do zobowiązań i 0 % w odniesieniu do dokonywania płatności.”; 
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(1) Dz.U. L 104 z 20.4.2016, s. 21. 



c)  art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. EUTM RCA kończy się 19 września 2020 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2018 r. 

W imieniu Rady 
G. BLÜMEL 

Przewodniczący  
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