
DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1083 

z dnia 30 lipca 2018 r. 

zmieniające wspólne działanie Rady 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. 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) ustanawiające operację 
wojskową UE Atalanta (dalej zwaną „Atalantą”). 

(2)  W dniu 28 listopada 2016 r. decyzja Rady (WPZiB) 2016/2082 (2) zmieniła wspólne działanie 2008/851/WPZiB 
i przedłużyła operację Atalanta do dnia 31 grudnia 2018 r. 

(3)  W wyniku przeglądu strategicznego operacji Atalanta w 2018 r. stwierdzono, że mandat operacji należy 
przedłużyć do dnia 31 grudnia 2020 r. 

(4)  W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej poinformowało Radę 
Europejską zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej. 

(5)  Na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu, należy mianować nowego dowódcę operacji UE oraz nowe dowództwo 
operacji UE, w tym Centrum Bezpieczeństwa Morskiego dla Rogu Afryki (MSCHOA), z dniem 29 marca 2019 r. 
od godz. 12.00 CET. 

(6)  W dniu 19 czerwca 2018 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa wyraził zgodę na propozycję Hiszpanii i Francji 
dotyczącą przeniesienia struktur dowodzenia i kontroli Atalanty. 

(7)  Państwa członkowskie udostępniające nowe struktury dowodzenia powinny skorzystać z finansowania wspólnych 
kosztów na mocy decyzji Rady (WPZiB) 2015/528 (3) ustanawiającej mechanizm zarządzania finansowaniem 
wspólnych kosztów operacji Unii mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne. 

(8)  Należy odpowiednio zmienić wspólne działanie 2008/851/WPZiB. 

(9)  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 obronne. Dania nie uczestniczy we wprowadzaniu 
w życie niniejszej decyzji i nie współfinansuje operacji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Mianowanie dowódcy operacji UE 

Wiceadmirał Antonio MARTORELL LACAVE zostaje niniejszym mianowany dowódcą operacji UE od dnia 29 marca 
2019 r. od godz. 12.00 CET na miejsce generała dywizji Charlie'a STICKLAND'a OBE RM (ang. Order of the British 
Empire Royale Marine)”; 
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(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 (WPZiB) 2016/2082 z dnia 28 listopada 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 (Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 53). 

(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/528 z dnia 27 marca 2015 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów 
operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) oraz uchylająca decyzję 2011/871/WPZiB 
(Dz.U. L 84 z 28.3.2015, s. 39). 



2) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Wyznaczenie dowództwa operacji UE 

1. Dowództwo operacji UE znajduje się w Northwood, w Zjednoczonym Królestwie do dnia 29 marca 2019 r. 
do godz. 12.00 CET. 

2. Od dnia 29 marca 2019 r. od godz. 12.00 CET będzie się znajdowała w miejscowości Rota, w Hiszpanii, 
z wyjątkiem Centrum Bezpieczeństwa Morskiego Dotyczącego Rogu Afryki (MSCHOA), które będzie się znajdowało 
w Breście, we Francji.”;  

3) w art. 14 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„6. Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji wojskowej UE na okres od dnia 1 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2020 r. ma wynosić 11 777 000 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 
ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 0 %.”;  

4) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 14a 

Przejściowe uzgodnienia finansowe 

1. Od dnia 1 września 2018 r. wydatki ponoszone przez dowódcę operacji UE mianowanego w art. 3 
i dowództwo operacji UE wyznaczone w art. 4, ust. 2 są finansowane zgodnie z decyzją (WPZiB) 2015/528. 

2. Rada niniejszym upoważnia Hiszpanię i Francję do finansowania w formie płatności zaliczkowych wspólnych 
kosztów ponoszonych zgodnie z ust. 1 i do występowania z wnioskiem o ich zwrot zgodnie z art. 27 decyzji Rady 
(WPZiB) 2015/528.”;  

5) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Operacja wojskowa UE zostaje zakończona dnia 31 grudnia 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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