
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1062 

z dnia 2 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1 lit. e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wymieniono osoby, podmioty i organy, których, po 
wyznaczeniu przez Radę, dotyczy zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia. 

(2)  W dniu 2 lipca 2015 r. Rada podjęła decyzję w sprawie dodania jednego podmiotu i sześciu osób do wykazu 
osób, podmiotów i organów, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone. Dlatego należy 
zaktualizować załącznik V. 

(3)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie 
w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 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 2 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 

Dyrektor Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej  
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(1) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w tytule: „C. Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. b)” dodaje się następujące wpisy:  

Nazwisko (i ewent. 
pseudonimy) Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 

„1. KIM Il-Su Rahlstedter Strasse 83 a, 
22149 Hamburg 

Data urodzenia: 2.9.1965 r. 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

Pełnomocnik i przedstawiciel wyznaczonej przez UE spółki 
KNIC GmbH, działający w imieniu KNIC lub pod jej kierun
kiem. 

2. KANG Song-Nam Rahlstedter Strasse 83 a, 
22149 Hamburg 

Data urodzenia: 5.7.1972 r. 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

Pełnomocnik i przedstawiciel wyznaczonej przez UE spółki 
KNIC GmbH, działający w imieniu KNIC lub pod jej kierun
kiem. 

3. CHOE Chun-Sik Rahlstedter Strasse 83 a, 
22149 Hamburg 

Data urodzenia:  
23.12.1963 r. 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

Nr paszportu: 745132109. 
Data ważności paszportu: 
12.2.2020 r. 

Pełnomocnik i przedstawiciel wyznaczonej przez UE spółki 
KNIC GmbH, działający w imieniu KNIC lub pod jej kierun
kiem. 

4. SIN Kyu-Nam Data urodzenia:  
12.9.1972 r. 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

Numer paszportu: 
PO472132950 

Dyrektor departamentu w głównej siedzibie spółki KNIC w 
Pjongjang i były pełnomocnik i przedstawiciel spółki KNIC 
GmbH Hamburg. Działający w imieniu KNIC lub pod jej 
kierunkiem. 

5. PAK Chun-San Data urodzenia:  
18.12.1953 r. 

Miejsce urodzenia: 
Phyongan, KRLD 

Numer paszportu: 
PS472220097 

Dyrektor departamentu w głównej siedzibie spółki KNIC w 
Pjongjang i były pełnomocnik i przedstawiciel spółki KNIC 
GmbH Hamburg. Działający w imieniu KNIC lub pod jej 
kierunkiem. 

6. SO Tong Myong Data urodzenia:  
10.9.1956 r. 

Dyrektor zarządzający spółki KNIC GmbH Hamburg, dzia
łający w imieniu KNIC lub pod jej kierunkiem.”  
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b)  w tytule: „D. Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. b)” dodaje się 
następujący wpis:  

Nazwisko (i ewent. 
pseudonimy) Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 

„1. Korea National 
Insurance Company 
(KNIC) GmbH 

(Korea Foreign 
Insurance Company) 

Rahlstedter Strasse 83 a, 
22149 Hamburg 

KNIC GmbH, jako spółka zależna kontrolowana przez sie
dzibę główną KNIC w Pjongjang (adres: Haebangsan-dong, 
Central District, Pjongjang, KRLD), jest jednostką rządową, 
która wytwarza zagraniczne dochody poza podatkowe, 
które są wykorzystywane do wspierania rządzącego reżimu 
w Korei Północnej. Środki te mogą być wykorzystywane do 
realizacji programów KRLD dotyczących broni jądrowej, ra
kiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 

Ponadto główna siedziba KNIC w Pjongjang ma powiązania 
z Biurem 39 Koreańskiej Partii Robotniczej, która jest jed
nostką wskazaną przez UE.”  
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