
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/780 

z dnia 19 maja 2016 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 wymienione są osoby, podmioty i organy niewymienione 
w załączniku IV, których dotyczy, po ich wskazaniu przez Radę, zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych 
na mocy tego rozporządzenia. 

(2)  W dniu 19 maja 2016 r. Rada postanowiła dodać 18 osób i 1 podmiot do wykazu osób i podmiotów objętych 
środkami ograniczającymi. Zmieniono również wpisy dotyczące dwóch osób. Należy zatem odpowiednio zmienić 
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 19 maja 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 

Szef 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 (WE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany:  

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

„15. CHOE Kyong-song  Generał pułkownik w armii KRLD. Były członek Centralnej 
Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest cen
tralnym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. 
W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie 
lub propagowanie programów KRLD w dziedzinie broni 
jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych 
rodzajów broni masowego rażenia. 

16. CHOE Yong-ho  Generał pułkownik w armii KRLD. Były członek Centralnej 
Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest cen
tralnym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. 
Dowódca Sił Powietrznych. W związku ze swoją funkcją 
odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie progra
mów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych po
cisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego 
rażenia. 

17. HONG Sung Mu 

(alias HUNG Sung Mu) 

Data urodzenia: 
1.1.1942 

Zastępca dyrektora Departamentu Przemysłu Zbrojenio
wego (MID). Odpowiedzialny za opracowywanie progra
mów w dziedzinie broni konwencjonalnej i pocisków, 
w tym pocisków balistycznych. Jedna z głównych osób od
powiedzialnych za programy rozwoju przemysłowego 
broni jądrowej. W związku ze swoją funkcją odpowie
dzialny za programy KRLD w dziedzinie broni jądrowej, 
rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów 
broni masowego rażenia. 

18. JO Chun Ryong 

(pseudonimy: CHO 
Chun Ryo'ng, JO Chun 
Ryong, JO Cho Ryong) 

Data urodzenia: 
4.4.1960 

Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (od 
2014 r.) oraz odpowiedzialny za zarządzanie fabrykami i 
zakładami produkującymi amunicję w KRLD. Drugi Komi
tet Ekonomiczny został umieszczony w wykazie na mocy 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2270 (2016) 
w związku z jego zaangażowaniem w kluczowe aspekty 
programu rakietowego, nadzorowaniem przez niego pro
dukcji pocisków balistycznych KRLD oraz kierowaniem 
przez niego jego działaniami KOMID – głównego przedsię
biorstwa zajmującego się handlem bronią. Członek Naro
dowej Komisji Obrony. Uczestniczył w wielu programach 
w dziedzinie rakietowych pocisków balistycznych. Jeden 
z głównych zwierzchników w przemyśle wojskowym 
KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za 
wspieranie lub propagowanie programów KRLD w dziedzi
nie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

19. JO Kyongchol  Generał w armii KRLD. Były członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest centralnym 
organem do spraw obrony narodowej w KRLD. Szef Biura 
Bezpieczeństwa Militarnego. W związku ze swoją funkcją 
odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie progra
mów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych po
cisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego 
rażenia. 
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20. KIM Chun sam  Generał pułkownik, były członek Centralnej Komisji Woj
skowej Partii Robotniczej Korei, która jest centralnym orga
nem do spraw obrony narodowej w KRLD. Dyrektor De
partamentu Operacyjnego Sztabu Wojskowego armii KRLD 
i pierwszy zastępca szefa Sztabu Wojskowego. W związku 
ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub propa
gowanie programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, 
rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów 
broni masowego rażenia. 

21. KIM Chun sop  Członek Narodowej Komisji Obrony, która jest organem 
kluczowym dla kwestii dotyczących obrony narodowej 
w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za 
wspieranie lub propagowanie programów KRLD w dziedzi
nie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

22. KIM Jong gak Data urodzenia: 
20.7.1941 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang 

Wicemarszałek w armii KRLD, były członek Centralnej Ko
misji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest central
nym organem do spraw kwestii dotyczących obrony naro
dowej w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowie
dzialny za wspieranie lub propagowanie programów KRLD 
w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balis
tycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

23. KIM Rak Kyom 

(alias KIM Rak gyom)  

Generał czterogwiazdkowy, dowódca Sił Strategicznych 
(znanych także jako Strategiczne Siły Rakietowe), który 
według doniesień dowodzi obecnie 4 jednostkami pocis
ków strategicznych i taktycznych, włącznie z brygadą 
KN08 (międzykontynentalny rakietowy pocisk balistyczny). 
Stany Zjednoczone umieściły w wykazie Siły Strategiczne 
w związku z ich zaangażowaniem w działalność, która 
w sposób istotny przyczyniała się do rozprzestrzenienia 
broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia. 
Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotni
czej Korei, która jest centralnym organem do spraw obrony 
narodowej w KRLD. Według doniesień mediów w kwietniu 
2016 r. KIM uczestniczył wraz z KIM Jung Unem w testach 
silnika międzykontynentalnego rakietowego pocisku balis
tycznego. W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za 
wspieranie lub propagowanie programów KRLD w dziedzi
nie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

24. KIM Won hong Data urodzenia: 
7.1.1945 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang 

Numer paszportu: 
745310010 

Generał, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwo
wego. Minister ds. Bezpieczeństwa Państwowego. Członek 
Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i 
Narodowej Komisji Obrony, które są kluczowymi organami 
do spraw obrony narodowej w KRLD. W związku ze swoją 
funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie 
programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakieto
wych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni 
masowego rażenia. 

25. PAK Jong chon  Generał pułkownik w armii w KRLD, szef Armii Ludowej 
KRLD, zastępca szefa Sztabu i dyrektor Departamentu Do
wództwa ds. Siły Rażenia. Szef Sztabu Wojskowego i dy
rektor Departamentu Dowództwa Artylerii. Były członek 
Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, 
która jest centralnym organem do spraw obrony narodowej 
w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za 
wspieranie lub propagowanie programów KRLD w dziedzi
nie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 
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26. RI Jong su  Wiceadmirał. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej 
Partii Robotniczej Korei, która jest centralnym organem do 
spraw obrony narodowej w KRLD. Głównodowodzący Ma
rynarki Wojennej KRLD, która jest zaangażowana w rozwój 
programu w dziedzinie rakietowych pocisków balistycz
nych oraz zwiększanie potencjału jądrowego sił morskich 
KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za 
wspieranie lub propagowanie programów KRLD w dziedzi
nie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

27. SON Chol ju  Generał pułkownik Armii Ludowej KRLD oraz dyrektor 
polityczny Sił Powietrznych oraz Sił Obrony Przeciwlotni
czej, który nadzoruje rozwój zmodernizowanych rakiet 
przeciwlotniczych. W związku ze swoją funkcją odpowie
dzialny za wspieranie lub propagowanie programów KRLD 
w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balis
tycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

28. YUN Jong rin  Generał, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii 
Robotniczej Korei i członek Narodowej Komisji Obrony, 
które są najważniejszymi organami do spraw obrony naro
dowej w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowie
dzialny za wspieranie lub propagowanie programów KRLD 
w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balis
tycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

29. PAK Yong sik  Generał czterogwiazdkowy, członek Departamentu Bezpie
czeństwa Państwowego, minister obrony. Członek Central
nej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i Narodo
wej Komisji Obrony, które są kluczowymi organami do 
spraw obrony narodowej w KRLD. Brał udział w testowaniu 
rakietowych pocisków balistycznych w marcu 2016 r. 
W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie 
lub propagowanie programów KRLD w dziedzinie broni 
jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych 
rodzajów broni masowego rażenia. 

30. HONG Yong Chil  Zastępca dyrektora Departamentu Przemysłu Zbrojenio
wego (MID). Departament Przemysłu Zbrojeniowego – 
umieszczony w wykazie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ 
w dniu 2 marca 2016 r. – jest zaangażowany w główne as
pekty programu rakietowego KRLD. Departament Przemy
słu Zbrojeniowego odpowiada za nadzorowanie rozwoju 
rakietowych pocisków balistycznych KRLD, w tym Taepo 
Dong-2, produkcję broni oraz programy badawczo-rozwo
jowe. Drugi Komitet Ekonomiczny i Druga Akademia 
Nauk Przyrodniczych (Second Academy of Natural Scien
ces, SANS) – również umieszczone w wykazie w sierpniu 
2010 r. – podlegają MID. MID w ostatnich latach prowa
dził prace nad budową międzykontynentalnej rakiety balis
tycznej KN08 do transportu drogowego. HONG towarzy
szył KIM Jong Unowi w wielu wydarzeniach związanych 
z rozwojem programów KRLD w zakresie rakietowych po
cisków balistycznych i broni jądrowej oraz uważa się, że 
odgrywał znaczącą rolę w testach broni jądrowej KRLD 
w dniu 6 stycznia 2016 r. Wicedyrektor w Komitecie Cen
tralnym Partii Robotniczej Korei. W związku ze swoją 
funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie 
programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakieto
wych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni 
masowego rażenia. 
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31. RI Hak Chol 

(pseudonimy: RI Hak 
Chul, RI Hak Cheol) 

Data urodzenia: 
19.1.1963 lub 
8.5.1966 

Numery paszportu: 
381320634, PS 
563410163 

Przewodniczący Green Pine Associated Corporation 
(»Green Pine«). Według Komitetu ONZ ds. Sankcji Green 
Pine przejęło wiele gałęzi działalności przedsiębiorstwa Ko
rea Mining Development Trading Corporation (KOMID). 
KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu 
Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnoko
reańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią i największy 
eksporter towarów i sprzętu związanego z rakietowymi 
pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną. Green 
Pine odpowiada również za mniej więcej połowę ilości 
broni i materiałów pokrewnych eksportowanych przez 
KRLD. Na podmiot ten nałożono sankcje za wywóz broni 
lub materiałów pokrewnych z Korei Północnej. Green Pine 
specjalizuje się w produkcji okrętów i uzbrojenia dla mary
narki wojennej, np. łodzi podwodnych, łodzi wojskowych i 
systemów rakietowych; podmiot ten dostarczał torpedy i 
pomoc techniczną irańskim przedsiębiorstwom związanym 
z obronnością. Green Pine została umieszczona w wykazie 
przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno
czonych. 

32. YUN Chang Hyok Data urodzenia: 
9.8.1965 

Zastępca dyrektora Ośrodka Kontroli Satelitarnej, Krajowe 
Biuro Rozwoju Lotnictwa i Kosmonautyk (»NADA«). 
NADA podlega sankcjom na mocy rezolucji Rady Bezpie
czeństwa ONZ 2270 (2016) w związku z jego zaangażo
waniem w prowadzony przez KRLD rozwój naukowy i 
technologiczny w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, doty
czący między innymi wystrzeliwania satelitów i rakiet noś
nych. W rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2270 (2016) 
potępiono wystrzelenie przez KRLD w dniu 7 lutego 2016 
r. satelity z wykorzystaniem technologii rakietowych pocis
ków balistycznych, co stanowiło poważne naruszenie od
nośnych rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 
2087 (2013) i 2094 (2013). W związku ze swoją funkcją 
odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie progra
mów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych po
cisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego 
rażenia.”   

2) w tytule: „Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)” dodaje się wpis w brzmieniu: 

„17. Strategiczne Siły 
Rakietowe  

Jako część narodowych sił zbrojnych KRLD podmiot ten 
zajmuje się opracowaniem i operacyjnym wdrażaniem pro
gramów w dziedzinie rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia.”   

3) w tytule: „Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)” następujące wpisy otrzymują brzmienie: 

„3. CHU Kyu Chang 

(alias JU Kyu Chang) 

Data urodzenia: 
25.11.1928 

Miejsce urodzenia: 
Prowincja południowy 
Hamgyo'ng 

Członek Narodowej Komisji Obrony, która jest organem 
kluczowym dla kwestii dotyczących obrony narodowej 
w KRLD. Były dyrektor Departamentu Amunicji Komitetu 
Centralnego Partii Robotniczej Korei. W związku ze swoją 
funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie 
programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakieto
wych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni 
masowego rażenia.” 
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„9. PAEK Se bong Rok urodzenia: 1946 Były przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego 
(odpowiedzialny za program balistyczny) Komitetu Central
nego Partii Robotniczej Korei. Członek Narodowej Komisji 
Obrony.”   
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