
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/219 

z dnia 17 lutego 2020 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 ogranicza-
jących w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku II do decyzji Rady 2011/101/WPZiB (2) określono osoby fizyczne i prawne, wobec których mają 
zastosowanie ograniczenia przewidziane w art. 5 tej decyzji. 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 314/2004 nadaje skutek tej decyzji w takim zakresie, w jakim konieczne jest działanie na 
szczeblu Unii. W szczególności załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób i podmio
tów, których fundusze i zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia. 

(3) W dniu 17 lutego 2020 r. Rada podjęła decyzję o usunięciu wpisu dotyczącego jednej zmarłej osoby z załącznika II 
do decyzji Rady 2011/101/WPZiB. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 314/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     

(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). 
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 6 

I. Osoby                                                                

Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy) Dane identyfikacyjne Powody umieszczenia w wykazie 

2) Mugabe, Grace Ur. 23.7.1965 r. 

Nr paszportu: AD001159 

Dowód tożsamości: 63-646650Q70 

Była sekretarz Ligi Kobiet ZANU-PF 
(Zimbabwe African National Union – 
Patriotic Front), zaangażowana w dzia
łania istotnie podważające zasady de
mokracji, poszanowania praw człowie
ka i państwa prawa. W 2002 r. przejęła 
majątek „Iron Mask”; przypuszcza się, 
że czerpie duże nielegalne zyski z wy
dobycia diamentów. 

5) Chiwenga, Constantine Dowódca Sił Obrony Zimbabwe, ge
nerał (były dowódca armii, generał 
broni). 

Ur. 25.8.1956 r. 

Nr paszportu: AD000263 

Dowód tożsamości: 63-327568M80 

Członek wspólnego dowództwa opera
cyjnego współdziałający w tworzeniu 
represyjnej polityki państwa lub kiero
waniu nią. Wykorzystywał wojsko do 
akcji zajmowania gospodarstw rolnych. 
Podczas wyborów w 2008 r. był głów
nym kierującym atakami przemocy po
wiązanymi z procesem wyborów pre
zydenckich. 

6) Shiri, Perence (alias Bigboy) Sam
son Chikerema 

Generał broni (siły powietrzne). 

Ur. 1.11.1955 r. 

Dowód tożsamości: 29-098876M18 

Starszy rangą wojskowy i członek 
wspólnego dowództwa operacyjnego 
ZANU-PF; bierze udział w tworzeniu 
represyjnej polityki państwa lub kiero
waniu nią. Zamieszany w polityczne 
akty przemocy, między innymi podczas 
wyborów w Maszonie Zachodniej w 
Chiadzwa w 2008 r. 

7) Sibanda, Phillip Valerio (alias Va
lentine) 

Dowódca Armii Krajowej Zimbab
we, generał broni. 

Ur. 25.8.1956 r. lub 24.12.1954 r. 

Dowód tożsamości: 63-357671H26 

Starszy rangą wojskowy mający powią
zania z rządem i współdziałający w 
tworzeniu represyjnej polityki państwa 
i kierowaniu nią.   

II. Podmioty                                                                

Nazwa Dane identyfikacyjne Powody umieszczenia w wykazie 

Zimbabwe Defence Industries 10th floor, Trustee House, 55 Samo
ra Machel Avenue, PO Box 6597, Ha
rare, Zimbabwe 

Powiązania z Ministerstwem Obrony i 
frakcją ZANU-PF w rządzie.”   
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