
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 915/2013 

z dnia 23 września 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków 
ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 
19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczają
cych w odniesieniu do Zimbabwe ( 1 ), w szczególności jego art. 
11 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 
zawiera wykaz osób i podmiotów, których fundusze 
oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu na 
mocy tego rozporządzenia. 

(2) W decyzji Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 
2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
Zimbabwe ( 2 ) określono osoby fizyczne i prawne, 
wobec których środki ograniczające mają być stosowane 
zgodnie z art. 5 tejże decyzji, a rozporządzenie (WE) nr 
314/2004 nadaje skutek tej decyzji w takim zakresie, 
w jakim konieczne jest działanie na szczeblu Unii. 

(3) W dniu 23 września 2013 r. Rada podjęła decyzję 
o wykreśleniu jednego wpisu z wykazu osób i podmio
tów, wobec których powinny być stosowane środki ogra
niczające. W celu zapewnienia spójności ze wspomnianą 
decyzją Rady należy wprowadzić odpowiednie zmiany 
w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 314/2004. 

(5) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia
nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść 
w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2013 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6-23.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany: 

w tytule „II. Podmioty” usuwa się następujący wpis: 

„(11) Zimbabwe Mining 
Development Corporation 

90 Mutare Road, PO Box 
2628, Harare, Zimbabwe. 

Powiązana z frakcją ZANU-PF w rządzie. Za 
ZMDC odpowiada minister kopalni i rozwoju 
górnictwa ZANU-PF.”
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