
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/223 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące 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 ograni
czających 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 (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 15 lutego 2018 r. Rada podjęła decyzję o zaktualizowaniu wpisu dotyczącego jednej osoby w załączniku 
do decyzji 2011/101/WPZiB określającej osoby i organy, wobec których mają być stosowane środki ograni
czające. Wskazana osoba zidentyfikowana została przez Radę jako były prezydent Zimbabwe, odpowiedzialny za 
działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2018 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) 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). 



ZAŁĄCZNIK 

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

wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby fizycznej w sekcji „1. Osoby”: 

Imię i Nazwisko (i ewent. pseudonimy) Informacje identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie 

„1)  Mugabe, Robert Gabriel Prezydent, ur. 21.2.1924 r.; 
Nr paszportu: AD001095 

Szef rządu, odpowiedzialny za działania istot
nie podważające zasady demokracji, poszano
wania praw człowieka i państwa prawa.”  

otrzymuje brzmienie: 

Imię i Nazwisko (i ewent. pseudonimy) Informacje identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie 

„1)  Mugabe, Robert Gabriel ur. 21.2.1924 r.;  
Nr paszportu: AD001095 

Były prezydent, odpowiedzialny za działania 
istotnie podważające zasady demokracji, po
szanowania praw człowieka i państwa 
prawa.”   
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