
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1919 

z dnia 26 października 2015 r. 

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

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem Rady (WE) nr 314/2004 (1) wdrożono szereg środków określonych w decyzji Rady 
2011/101/WPZiB (2), w tym zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych lub 
prawnych, podmiotów i organów. 

(2)  W dniu 26 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1924 (3), która wykreśla jedną zmarłą 
osobę z załączników I i II do decyzji 2011/101/WPZiB. 

(3)  Środek ten wchodzi w zakres Traktatu, zatem do jego wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na 
szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tego środka przez podmioty 
gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

(4)  W dniu 26 października 2015 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1921 (4) wykreślono jedną 
zmarłą osobę z załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 314/2004. 

(6)  Ponadto, celem spełnienia wymogów ochrony danych osobowych, należy dodać nowe postanowienie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 314/2004 dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 11a 

1. Załącznik III zawiera powody umieszczenia w wykazie danych osób fizycznych lub prawnych, pomiotów lub 
organów. 
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(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do 
Zimbabwe (Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1). 

(2) Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 
z 16.2.2011, s. 6). 

(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1924 z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ogranicza
jących wobec Zimbabwe (zob. s. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1921 z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (zob. s. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



2. Załącznik III zawiera – w przypadku, gdy są one dostępne – informacje, które są niezbędne do zidentyfi
kowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych 
informacje takie mogą obejmować nazwisko i imiona, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
numer paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, jeżeli jest znany, oraz stanowisko lub zawód. W odniesieniu 
do osób prawnych, podmiotów i organów informacje takie mogą obejmować nazwę, miejsce i datę rejestracji, 
numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.”. 

Artykuł 2 

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 3 

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 Luksemburgu dnia 26 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 w sekcji „I. Osoby” skreśla się wpis dotyczący wymienionej 
poniżej osoby fizycznej: 

I. Osoby  

Nazwisko i imię (i ewent. pseudonimy) 

44. MIDZI, Amos Bernard (Mugenva)   
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