
DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/785 

z dnia 19 maja 2016 r. 

zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/183/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającą decyzję 2010/800/WPZiB (1), 
w szczególności jej art. 19 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/183/WPZiB. 

(2)  Zważywszy na powagę sytuacji w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, do wykazu osób fizycznych i 
prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do decyzji 
2013/183/WPZiB należy dodać 18 osób i jeden podmiot. Należy też zaktualizować wpisy dotyczące dwóch osób 
zawarte w tym załączniku. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2013/183/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku II do decyzji 2013/183/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 52. 



ZAŁĄCZNIK 

1)  W części I lit. A. załącznika II do decyzji 2013/183/WPZiB wymienione poniżej osoby dodaje się do wykazu osób i 
podmiotów odpowiedzialnych za programy KRLD dotyczące broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub 
innej broni masowego rażenia, osób lub podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub 
podmiotów będących ich własnością lub kontrolowanych przez nie objętych środkami ograniczającymi:  

Nazwisko 
(i ewent. pseudo

nimy) 

Dane identyfika
cyjne Uzasadnienie 

15. CHOE Kyong-song  Generał pułkownik armii KRLD. Były członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym 
z głównych organów do spraw związanych z obroną narodową 
w KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie programów 
KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. 

16. CHOE Yong-ho  Generał pułkownik armii KRLD. Były członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym 
z głównych organów do spraw związanych z obroną narodową 
w KRLD. Dowódca sił powietrznych. Odpowiada za wspieranie lub 
promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet 
balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 

17. HONG Sung-Mu 

(alias HUNG Sung 
Mu) 

Data urodzenia: 
1.1.1942 r. 

Zastępca dyrektora Munitions Industry Department (MID) (Departa
mentu Dostaw Wojskowych). Odpowiada za rozwój programów do
tyczących broni konwencjonalnej i pocisków rakietowych, w tym ra
kietowych pocisków balistycznych. Uznawany za jedną z głównych 
osób odpowiedzialnych za programy rozwoju przemysłowego doty
czące broni jądrowej. Odpowiada za programy KRLD dotyczące 
broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego raże
nia. 

18. JO Chun-Ryong 

(alias CHO Chun 
Ryo'ng, JO Chun- 
Ryong, JO Cho 
Ryong) 

Data urodzenia: 
4.4.1960 r. 

Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (od 2014 r.) 
odpowiedzialny za zarządzanie fabrykami i zakładami produkują
cymi amunicję w KRLD. Drugi Komitet Ekonomiczny został wska
zany w rezolucji RB ONZ nr 2270(2016) w związku z jego zaanga
żowaniem w kluczowych kwestiach dotyczących programu pocis
ków balistycznych, nadzorowaniem przez niego produkcji pocisków 
balistycznych w KRLD oraz kierowaniem działaniami KOMID będą
cego głównym podmiotem zajmującym się handlem bronią 
w KRLD. Członek Komisji Obrony Narodowej. Uczestniczył w licz
nych programach związanych z pociskami balistycznymi. Jest jedną 
z kluczowych osób w przemyśle zbrojeniowym KRLD. Odpowiada 
za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni 
jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 

19. JO Kyongchol  Generał armii KRLD, były członek Centralnej Komisji Wojskowej 
Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych 
organów do spraw związanych z obroną narodową w KRLD. Dyrek
tor dowództwa wojskowych sił bezpieczeństwa. Odpowiada za 
wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni 
jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 
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Nazwisko 
(i ewent. pseudo

nimy) 

Dane identyfika
cyjne Uzasadnienie 

20. KIM Chun-sam  Generał broni, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Ro
botniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów 
ds. obrony narodowej KRLD. Dyrektor departamentu operacyjnego 
sztabu wojskowego armii KRLD i pierwszy zastępca szefa sztabu 
wojskowego. Odpowiada za wspieranie lub promowanie programów 
KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. 

21. KIM Chun-sop  Członek Komisji Obrony Narodowej, który jest jednym z głównych 
organów ds. obrony narodowej KRLD. Odpowiada za wspieranie 
lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, ra
kiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 

22. KIM Jong-gak Data urodzenia: 
20.7.1941 r. 

Miejsce urodze
nia: Pyongyang 

Wicemarszałek armii KRLD, były członek Centralnej Komisji Woj
skowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głów
nych organów ds. obrony narodowej KRLD. Odpowiada za wspiera
nie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, 
rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 

23. KIM Rak Kyom 

(alias KIM Rak- 
gyom)  

Czterogwiazdkowy generał, dowódca sił strategicznych (zwanych też 
siłami rakietowymi o znaczeniu strategicznym), które, jak się przy
puszcza, obecnie dowodzą 4 jednostkami pocisków strategicznych i 
taktycznych, w tym brygadą KN08 (międzykontynentalne rakiety 
balistyczne). Stany Zjednoczone wskazały siły strategiczne jako 
uczestniczące w działaniach, które istotnie przyczyniły się do proli
feracji broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Były 
członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, 
która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony naro
dowej KRLD. Doniesienia medialne wskazują, że KIM był obecny 
przy teście silnika międzykontynentalnej rakiety balistycznej w kwiet
niu 2016 r. z KIM Jung Unem. Odpowiada za wspieranie lub pro
mowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet ba
listycznych lub innej broni masowego rażenia. 

24. KIM Won-hong Data urodzenia: 
7.1.1945 

Miejsce urodze
nia: Pyongyang 

Nr paszportu: 
745310010 

Generał, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego. Mi
nister bezpieczeństwa państwowego. Członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei oraz Komisji Obrony Narodo
wej, które są głównymi organami do spraw związanych z obroną 
narodową KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie progra
mów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub in
nej broni masowego rażenia. 

25. PAK Jong-chon  Generał pułkownik armii KRLD, dowódca Ludowych Sił Zbrojnych 
Korei, zastępca szefa sztabu i dyrektor Departamentu Dowodzenia 
Siłą Ognia. Szef dowództwa wojskowego oraz dyrektor departa
mentu dowództwa artylerii. Były członek Centralnej Komisji Woj
skowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głów
nych organów ds. obrony narodowej KRLD. Odpowiada za wspiera
nie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, 
rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 
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Nazwisko 
(i ewent. pseudo

nimy) 

Dane identyfika
cyjne Uzasadnienie 

26. RI Jong-su  Wiceadmirał. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Ro
botniczej Korei, która jest głównym organem do spraw związanych 
z obroną narodową KRLD. Głównodowodzący Koreańskiej Mary
narki, biorący udział w rozwijaniu programów pocisków balistycz
nych oraz w rozwijaniu zdolności sił morskich KRLD w zakresie 
broni jądrowej. Odpowiada za wspieranie lub promowanie progra
mów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub in
nej broni masowego rażenia. 

27. SON Chol-ju  Generał pułkownik Koreańskich Ludowych Sił Zbrojnych i dyrektor 
polityczny Sił Powietrznych i Przeciwlotniczych, które nadzorują 
rozwój unowocześnionych rakiet przeciwlotniczych. Odpowiada za 
wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni 
jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 

28. YUN Jong-rin  Generał, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotni
czej Korei oraz członek Komisji Obrony Narodowej, które są głów
nymi organami do spraw związanych z obroną narodową KRLD. 
Odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD doty
czących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni maso
wego rażenia. 

29. PAK Yong-sik  Czterogwiazdkowy generał, członek Departamentu Bezpieczeństwa 
Państwowego, minister obrony. Członek Centralnej Komisji Wojsko
wej Partii Robotniczej Korei oraz Komitetu Obrony Narodowej, 
które są głównymi organami do spraw związanych z obroną naro
dową w KRLD. Był obecny przy przeprowadzeniu prób z rakietami 
balistycznymi w marcu 2016 r. Odpowiada za wspieranie lub pro
mowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet ba
listycznych lub innej broni masowego rażenia. 

30. HONG Yong Chil  Zastępca Dyrektora Munitions Industry Department (MID) (Departa
mentu Dostaw Wojskowych). MID – wskazany przez RB ONZ 2 
marca 2016 r. – uczestniczy w kluczowych kwestiach programu 
KRLD dotyczącego pocisków balistycznych. MID nadzoruje rozwój 
pocisków balistycznych w KRLD, w tym Taepo Dong-2, produkcji 
broni oraz dotyczących jej programów badań i rozwoju. Drugi Ko
mitet Ekonomiczny oraz Druga Akademia Nauk Przyrodniczych – 
również wskazane w sierpniu 2010 r. – podlegają MID. MID w ostat
nich latach pracuje nad rozwojem samobieżnej międzykontynental
nej rakiety balistycznej KN08. HONG towarzyszył KIM Jong Unowi 
przy okazji licznych wydarzeń związanych z rozwojem programów 
KRLD dotyczących broni jądrowej i rakiet balistycznych i uznaje się, 
że odegrał znaczącą rolę w próbach jądrowych w KRLD dnia 6 sty
cznia 2016 r. Wicedyrektor Komitetu Centralnego Partii Robotniczej 
Korei. Odpowiada za wspieranie i promowanie programów KRLD 
dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni ma
sowego rażenia. 
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Nazwisko 
(i ewent. pseudo

nimy) 

Dane identyfika
cyjne Uzasadnienie 

31. RI Hak Chol 

(alias RI Hak Chul, 
RI Hak Cheol) 

Data urodzenia: 
19.1.1963 r. lub 
8.5.1966 r. 

Nr paszportu: 
381320634, PS- 
563410163 

Prezes przedsiębiorstwa Green Pine Associated Corporation („Green 
Pine”), umieszczonego w wykazie przez Radę Bezpieczeństwa Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych. Według Komitetu Sankcji ONZ 
Green Pine przejął część działalności Korea Mining Development 
Trading Corporation (KOMID). KOMID został wskazany przez Ko
mitet w kwietniu 2009 r. i stanowi główny podmiot zajmujący się 
handlem bronią w KRLD oraz jest głównym eksporterem towarów i 
wyposażenia związanych z pociskami balistycznymi i bronią kon
wencjonalną. Green Pine jest też odpowiedzialne za około połowę 
eksportu broni i powiązanego sprzętu przez KRLD. Green Pine zos
tało objęte sankcjami w związku z eksportem broni lub powiąza
nego sprzętu z Korei Północnej. Green Pine specjalizuje się w pro
dukcji uzbrojenia dla marynarki wojennej takiego jak okręty pod
wodne, łodzie wojskowe oraz systemy pocisków oraz eksportuje 
torpedy i wsparcie techniczne dla irańskich firm z sektora obrony. 
Green Pine zostało umieszczone w wykazie Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

32. YUN Chang Hyok Data urodzenia: 
9.8.1965 r. 

Zastępca Dyrektora Satellite Control Centre, National Aerospace De
velopment Administration – NADA (Ośrodka Kontroli Satelitarnej, 
Krajowej Administracji Rozwoju Przemysłu Lotniczego i Kosmonau
tycznego). NADA podlega sankcjom na mocy rezolucji RB ONZ nr 
2270 (2016) w związku z udziałem programem KRLD w zakresie 
rozwoju wiedzy i technologii kosmicznej, w tym wystrzeliwania sa
telitów i rakiet nośnych. Rezolucja RB ONZ 2270 (2016) potępiła 
wystrzelenie satelity przez KRLD w dniu 7 lutego 2016 r. z wyko
rzystaniem technologii rakietowych pocisków balistycznych, które 
stanowiło poważne naruszenie rezolucji nr 1718 (2006), 1874 
(2009), 2087 (2013) oraz 2094 (2013). Odpowiada za wspieranie 
lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, ra
kiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.  

2)  W części I lit. B. załącznika II do decyzji Rady 2013/183/WPZiB dodaje się wymieniony poniżej podmiot do wykazu 
podmiotów odpowiedzialnych za programy KRLD dotyczące broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub 
innej broni masowego rażenia objętych środkami ograniczającymi:  

Nazwa 
(i ewentualne inne 

nazwy) 

Dane identyfika
cyjne Uzasadnienie 

13. Strategic Rocket 
Forces (Strate
giczne Siły Rakie
towe)  

W ramach narodowych sił zbrojnych KRLD podmiot ten bierze 
udział w rozwijaniu i operacyjnym wdrażaniu programów dotyczą
cych rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.  

3)  W części I lit. A. załącznika II do decyzji 2013/183/WPZiB wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób w wykazie 
osób i podmiotów odpowiedzialnych za programy KRLD dotyczące broni jądrowej, rakietowych pocisków 
balistycznych lub innej broni masowego rażenia, osób lub podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich 
kierunkiem, lub podmiotów będących ich własnością lub kontrolowanych przez nie objętych środkami ogranicza
jącymi otrzymują brzmienie:  

Nazwa 
(i ewentualne inne 

nazwy) 

Dane identyfika
cyjne Uzasadnienie 

3. CHU Kyu-Chang 

(alias JU Kyu- 
Chang) 

Data urodzenia: 
25.11.1928 r. 

Miejsce urodze
nia: South Ham
gyo'ng Province 

Członek Komisji Obrony Narodowej, który jest jednym z głównych 
organów ds. obrony narodowej KRLD. Były dyrektor Departamentu 
Uzbrojenia w Komitecie Centralnym Partii Robotniczej Korei. Odpo
wiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczą
cych broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego 
rażenia. 
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Nazwa 
(i ewentualne inne 

nazwy) 

Dane identyfika
cyjne Uzasadnienie 

8. PAEK Se-bong Rok urodzenia: 
1946 

Były Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (odpowie
dzialny za program balistyczny) Komitetu Centralnego Partii Robot
niczej Korei. Członek Narodowego Komitetu Obrony   
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