
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/780 z dnia 19 maja 2016 r. 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131 z dnia 20 maja 2016 r.) 

W załączniku V: 

1) strona 56, tytuł „Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)”, wpisy 15–32: 

zamiast: 

„15. CHOE Kyong-song  Generał pułkownik w armii KRLD. Były członek Centralnej Komi
sji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest centralnym or
ganem do spraw obrony narodowej w KRLD. W związku ze 
swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie 
programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych po
cisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego raże
nia. 

16. CHOE Kyong-song  Generał pułkownik w armii KRLD. Były członek Centralnej Komi
sji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest centralnym or
ganem do spraw obrony narodowej w KRLD. Dowódca Sił Po
wietrznych. 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. 

17. HONG Sung Mu 

(alias HUNG Sung 
Mu) 

Data urodzenia: 
1.1.1942 

Zastępca dyrektora Departamentu Przemysłu Zbrojeniowego 
(MID). Odpowiedzialny za opracowywanie programów w dziedzi
nie broni konwencjonalnej i pocisków, w tym pocisków balistycz
nych. Jedna z głównych osób odpowiedzialnych za programy roz
woju przemysłowego broni jądrowej. W związku ze swoją funk
cją odpowiedzialny za programy KRLD w dziedzinie broni jądro
wej, 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.) 
odpowiedzialny za zarządzanie fabrykami i zakładami produkują
cymi amunicję w KRLD. Drugi Komitet Ekonomiczny został 
umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ 2270 (2016) w związku z jego zaangażowaniem w klu
czowe aspekty programu rakietowego, nadzorowaniem przez 
niego produkcji pocisków balistycznych KRLD oraz kierowaniem 
przez niego jego działaniami KOMID – głównego przedsiębior
stwa zajmującego się handlem bronią. Członek Narodowej Komi
sji Obrony. Uczestniczył w licznych programach związanych z po
ciskami balistycznymi. Jest jedną z kluczowych osób w przemyśle 
zbrojeniowym KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie 
programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycz
nych lub innej broni masowego rażenia. 
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19. JO Kyongchol  Generał w armii KRLD. Były członek Centralnej Komisji Wojsko
wej Partii Robotniczej Korei, która jest głównym organem do 
spraw związanych z obroną narodową KRLD. Dyrektor dowódz
twa wojskowych sił bezpieczeństwa. W związku ze swoją funkcją 
odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie programów 
KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balis
tycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

20. KIM Chun sam  Generał broni, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii 
Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych orga
nów ds. obrony narodowej KRLD. Dyrektor departamentu opera
cyjnego sztabu wojskowego armii KRLD i pierwszy zastępca szefa 
sztabu wojskowego. 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. 

21. KIM Chun sop  Członek Narodowej Komisji Obrony, która jest organem kluczo
wym dla kwestii dotyczących obrony narodowej w KRLD. 
W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub 
propagowanie programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, ra
kietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni ma
sowego rażenia. 

22. KIM Jong gak Data urodzenia: 
20.7.1941 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang 

Wicemarszałek armii KRLD, były członek Centralnej Komisji Woj
skowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym 
z głównych organów ds. obrony narodowej KRLD. W związku ze 
swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie 
programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych po
cisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego raże
nia. 

23. KIM Rak Kyom 

(alias KIM Rak gyom)  

Czterogwiazdkowy generał, dowódca sił strategicznych (zwanych 
też siłami rakietowymi o znaczeniu strategicznym), które, jak się 
przypuszcza, obecnie dowodzą 4 jednostkami pocisków strate
gicznych i taktycznych, w tym brygadą KN08 (międzykontynen
talne rakiety balistyczne). Stany Zjednoczone wskazały siły strate
giczne jako uczestniczące w działaniach, które istotnie przyczy
niły się do proliferacji broni masowego rażenia i środków jej 
przenoszenia. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii 
Robotniczej Korei, która jest głównym organem do spraw związa
nych z obroną narodową KRLD. Według doniesień mediów 
w kwietniu 2016 r. KIM uczestniczył wraz z KIM Jung Unem w tes
tach silnika międzykontynentalnego rakietowego pocisku balis
tycznego. W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspie
ranie lub propagowanie programów KRLD w dziedzinie broni 
jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodza
jów broni masowego rażenia. 

24. KIM Won hong Data urodzenia: 
7.1.1945 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang 

Numer paszportu: 
745310010 

Generał, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego. 
Minister bezpieczeństwa państwowego. Członek Centralnej Komi
sji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i Narodowej Komisji Ob
rony, które są kluczowymi organami do spraw obrony narodowej 
w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspie
ranie lub propagowanie programów KRLD w dziedzinie broni 
jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodza
jów broni masowego rażenia. 
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25. PAK Jong chon  Generał pułkownik armii KRLD, dowódca Ludowych Sił Zbroj
nych Korei, zastępca szefa sztabu i dyrektor Departamentu Dowo
dzenia Siłą Ognia. Szef dowództwa wojskowego oraz dyrektor de
partamentu dowództwa artylerii. Były członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest głównym organem 
do spraw związanych z obroną narodową KRLD. W związku ze 
swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie 
programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych po
cisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego raże
nia. 

26. RI Jong su  Wiceadmirał. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii 
Robotniczej Korei, która jest głównym organem do spraw związa
nych z obroną narodową KRLD. Głównodowodzący Koreańskiej 
Marynarki, biorący udział w rozwijaniu programów pocisków ba
listycznych oraz w rozwijaniu zdolności sił morskich KRLD w za
kresie broni jądrowej. W związku ze swoją funkcją odpowie
dzialny za wspieranie lub propagowanie programów KRLD 
w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

27. SON Chol ju  Generał pułkownik Armii Ludowej KRLD oraz dyrektor poli
tyczny Sił Powietrznych oraz Sił Obrony Przeciwlotniczej, który 
nadzoruje rozwój zmodernizowanych rakiet przeciwlotniczych. 
W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub 
propagowanie programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, ra
kietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni ma
sowego rażenia. 

28. YUN Jong rin  Generał, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robot
niczej Korei i członek Narodowej Komisji Obrony, które są naj
ważniejszymi organami do spraw obrony narodowej w KRLD. 
W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub 
propagowanie programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, ra
kietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni ma
sowego rażenia. 

29. PAK Yong sik  Czterogwiazdkowy generał, członek Departamentu Bezpieczeń
stwa Państwowego, minister obrony. Członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei i Narodowej Komisji Obrony, 
które są kluczowymi organami do spraw obrony narodowej 
w KRLD. Brał udział w testowaniu rakietowych pocisków balis
tycznych w marcu 2016 r. W związku ze swoją funkcją odpowie
dzialny za wspieranie lub propagowanie programów KRLD 
w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 
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30. HONG Yong Chil  Zastępca Dyrektora Munitions Industry Department (MID) (De
partamentu Dostaw Wojskowych). Departament Przemysłu Zbro
jeniowego – umieszczony w wykazie przez Radę Bezpieczeństwa 
ONZ w dniu 2 marca 2016 r. – jest zaangażowany w główne as
pekty programu rakietowego KRLD. Departament Przemysłu 
Zbrojeniowego odpowiada za nadzorowanie rozwoju rakietowych 
pocisków balistycznych KRLD, w tym Taepo Dong-2, produkcję 
broni oraz programy badawczo-rozwojowe. Drugi Komitet Eko
nomiczny i Druga Akademia Nauk Przyrodniczych (Second Aca
demy of Natural Sciences, SANS) – również umieszczone w wyka
zie w sierpniu 2010 r. – podlegają MID. MID w ostatnich latach 
prowadził prace nad budową międzykontynentalnej rakiety balis
tycznej KN08 do transportu drogowego. HONG towarzyszył KIM 
Jong Unowi w wielu wydarzeniach związanych z rozwojem pro
gramów KRLD w zakresie rakietowych pocisków balistycznych i 
broni jądrowej oraz uważa się, że odgrywał znaczącą rolę w tes
tach broni jądrowej KRLD w dniu 6 stycznia 2016 r. Wicedyrek
tor w Komitecie Centralnym Partii Robotniczej Korei. W związku 
ze swoją funkcją odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie 
programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych po
cisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego raże
nia. 

31. RI Hak Chol 

(alias 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 Sankcji ONZ Green Pine przejął część 
działalności Korea Mining Development Trading Corporation 
(KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Ko
mitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnoko
reańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią i największy ekspor
ter towarów i sprzętu związanego z rakietowymi pociskami balis
tycznymi i bronią konwencjonalną. Green Pine jest też odpowie
dzialne za około połowę eksportu broni i powiązanego sprzętu 
przez KRLD. Green Pine zostało objęte sankcjami w związku 
z eksportem broni lub powiązanego sprzętu z Korei Północnej. 
Green Pine specjalizuje się w produkcji okrętów i uzbrojenia dla 
marynarki wojennej, np. łodzi podwodnych, łodzi wojskowych i 
systemów rakietowych; podmiot ten dostarczał torpedy i pomoc 
techniczną irańskim przedsiębiorstwom związanym z obronnoś
cią. Green Pine zostało umieszczone w wykazie Rady Bezpieczeń
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

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 Bezpieczeństwa ONZ 2270 
(2016) w związku z jego zaangażowaniem w prowadzony przez 
KRLD rozwój naukowy i technologiczny w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, dotyczący między innymi wystrzeliwania satelitów i 
rakiet nośnych. 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 odnośnych 
rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i 
2094 (2013). 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”  
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powinno być: 

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

16. CHOE Kyong-song  Generał pułkownik armii KRLD. Były członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest głównym organem 
do spraw związanych z obroną narodową KRLD. Dowódca sił po
wietrznych. Odpowiada za wspieranie lub promowanie progra
mów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub 
innej broni masowego rażenia. 

17. HONG Sung-Mu 

(alias HUNG Sung 
Mu) 

Data urodzenia: 
1.1.1942 

Zastępca dyrektora Munitions Industry Department (MID) (Depar
tamentu Dostaw Wojskowych). Odpowiada za rozwój programów 
dotyczących broni konwencjonalnej i pocisków rakietowych, 
w tym rakietowych pocisków balistycznych. Uznawany za jedną 
z głównych osób odpowiedzialnych za programy rozwoju prze
mysłowego dotyczące broni jądrowej. W związku ze swoją funk
cją odpowiedzialny za programy KRLD w dziedzinie broni jądro
wej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów 
broni masowego rażenia. 

18. JO Chun-Ryong 

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

Data urodzenia: 
4.4.1960 

Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (od 2014 r.) 
odpowiedzialny za zarządzanie fabrykami i zakładami produkują
cymi amunicję w KRLD. Drugi Komitet Ekonomiczny został 
umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ 2270 (2016) w związku z jego zaangażowaniem w klu
czowe aspekty programu rakietowego, nadzorowaniem przez 
niego produkcji pocisków balistycznych KRLD oraz kierowaniem 
przez niego jego działaniami KOMID – głównego przedsiębior
stwa zajmującego się handlem bronią. Członek Narodowej Komi
sji Obrony. Uczestniczył w licznych programach związanych z po
ciskami balistycznymi. Jest jedną z kluczowych osób w przemyśle 
zbrojeniowym KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie 
programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycz
nych lub innej broni masowego rażenia. 

19. JO Kyongchol  Generał w armii KRLD. Były członek Centralnej Komisji Wojsko
wej Partii Robotniczej Korei, która jest głównym organem do 
spraw związanych z obroną narodową KRLD. Dyrektor dowódz
twa wojskowych sił bezpieczeństwa. Odpowiada za wspieranie 
lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, 
rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 
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20. KIM Chun-sam  Generał broni, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii 
Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych orga
nów ds. obrony narodowej KRLD. Dyrektor departamentu opera
cyjnego sztabu wojskowego armii KRLD i pierwszy zastępca szefa 
sztabu wojskowego. Odpowiada za wspieranie lub promowanie 
programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycz
nych lub innej broni masowego rażenia. 

21. KIM Chun-sop  Członek Narodowej Komisji Obrony, która jest organem kluczo
wym dla kwestii dotyczących obrony narodowej w KRLD. Odpo
wiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczą
cych broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni maso
wego rażenia. 

22. KIM Jong-gak Data urodzenia: 
20.7.1941 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang 

Wicemarszałek armii KRLD, były członek Centralnej Komisji Woj
skowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym 
z głównych organów ds. obrony narodowej KRLD. Odpowiada za 
wspieranie 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 
przypuszcza, obecnie dowodzą 4 jednostkami pocisków strate
gicznych i taktycznych, w tym brygadą KN08 (międzykontynen
talne rakiety balistyczne). Stany Zjednoczone wskazały siły strate
giczne jako uczestniczące w działaniach, które istotnie przyczy
niły się do proliferacji broni masowego rażenia i środków jej 
przenoszenia. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii 
Robotniczej Korei, która jest głównym organem do spraw związa
nych z obroną narodową KRLD. Według doniesień mediów 
w kwietniu 2016 r. KIM uczestniczył wraz z KIM Jung Unem w tes
tach silnika międzykontynentalnego rakietowego pocisku balis
tycznego. Odpowiada za wspieranie lub promowanie programów 
KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. 

24. KIM Won-hong Data urodzenia: 
7.1.1945 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang 

Numer paszportu: 
745310010 

Generał, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego. 
Minister bezpieczeństwa państwowego. Członek Centralnej Komi
sji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i Narodowej Komisji Ob
rony, które są kluczowymi organami do spraw obrony narodowej 
w KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie programów 
KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. 
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25. PAK Jong-chon  Generał pułkownik armii KRLD, dowódca Ludowych Sił Zbroj
nych Korei, zastępca szefa sztabu i dyrektor Departamentu Dowo
dzenia Siłą Ognia. Szef dowództwa wojskowego oraz dyrektor de
partamentu dowództwa artylerii. Były członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest głównym organem 
do spraw związanych z obroną narodową KRLD. Odpowiada za 
wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni 
jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. 

26. RI Jong-su  Wiceadmirał. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii 
Robotniczej Korei, która jest głównym organem do spraw związa
nych z obroną narodową KRLD. Głównodowodzący Koreańskiej 
Marynarki, biorący udział w rozwijaniu programów pocisków ba
listycznych oraz w rozwijaniu zdolności sił morskich KRLD w za
kresie broni jądrowej. Odpowiada za wspieranie lub promowanie 
programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycz
nych lub innej broni masowego rażenia. 

27. SON Chol-ju  Generał pułkownik Armii Ludowej KRLD oraz dyrektor poli
tyczny Sił Powietrznych oraz Sił Obrony Przeciwlotniczej, który 
nadzoruje rozwój zmodernizowanych rakiet przeciwlotniczych. 
Odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD do
tyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni ma
sowego rażenia. 

28. YUN Jong-rin  Generał, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robot
niczej Korei i członek Narodowej Komisji Obrony, które są naj
ważniejszymi organami do spraw obrony narodowej w KRLD. 
Odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD do
tyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni ma
sowego rażenia. 

29. PAK Yong-sik  Czterogwiazdkowy generał, członek Departamentu Bezpieczeń
stwa Państwowego, minister obrony. Członek Centralnej Komisji 
Wojskowej Partii Robotniczej Korei i Narodowej Komisji Obrony, 
które są kluczowymi organami do spraw obrony narodowej 
w KRLD. Brał udział w testowaniu rakietowych pocisków balis
tycznych w marcu 2016 r. Odpowiada za wspieranie lub promo
wanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balis
tycznych lub innej broni masowego rażenia. 
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30. HONG Yong Chil  Zastępca Dyrektora Munitions Industry Department (MID) (De
partamentu Dostaw Wojskowych). Departament Przemysłu Zbro
jeniowego – umieszczony w wykazie przez Radę Bezpieczeństwa 
ONZ w dniu 2 marca 2016 r. – jest zaangażowany w główne as
pekty programu rakietowego KRLD. MID nadzoruje rozwój pocis
ków balistycznych w KRLD, w tym Taepo Dong-2, produkcji 
broni oraz dotyczących jej programów badań i rozwoju. Drugi 
Komitet Ekonomiczny i Druga Akademia Nauk Przyrodniczych 
(Second Academy of Natural Sciences, SANS) – również umie
szczone w wykazie w sierpniu 2010 r. – podlegają MID. MID 
w ostatnich latach prowadził prace nad budową międzykontynen
talnej rakiety balistycznej KN08 do transportu drogowego. HONG 
towarzyszył KIM Jong Unowi w wielu wydarzeniach związanych 
z rozwojem programów KRLD w zakresie rakietowych pocisków 
balistycznych i broni jądrowej oraz uważa się, że odgrywał zna
czącą rolę w testach broni jądrowej KRLD w dniu 6 stycznia 
2016 r. Wicedyrektor w Komitecie Centralnym Partii Robotniczej 
Korei. Odpowiada za wspieranie lub promowanie programów 
KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. 

31. RI Hak Chol 

(alias 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 Sankcji ONZ Green Pine przejął część 
działalności Korea Mining Development Trading Corporation 
(KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Ko
mitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnoko
reańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią i największy ekspor
ter towarów i sprzętu związanego z rakietowymi pociskami balis
tycznymi i bronią konwencjonalną. Green Pine jest też odpowie
dzialne za około połowę eksportu broni i powiązanego sprzętu 
przez KRLD. Green Pine zostało objęte sankcjami w związku 
z eksportem broni lub powiązanego sprzętu z Korei Północnej. 
Green Pine specjalizuje się w produkcji uzbrojenia dla marynarki 
wojennej takiego jak okręty podwodne, łodzie wojskowe oraz sys
temy pocisków oraz eksportuje torpedy i wsparcie techniczne dla 
irańskich firm z sektora obrony. Green Pine zostało umieszczone 
w wykazie Rady 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 Bezpieczeństwa ONZ 2270 
(2016) w związku z jego zaangażowaniem w prowadzony przez 
KRLD rozwój naukowy i technologiczny w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, dotyczący między innymi wystrzeliwania satelitów i 
rakiet nośnych. 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 odnośnych 
rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i 
2094 (2013). Odpowiada za wspieranie lub promowanie progra
mów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub 
innej broni masowego rażenia”  
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2) strona 59, tytuł „Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)”: 

zamiast: 

„17. Strategic Rocket For
ces (Strategiczne Siły 
Rakietowe)  

Jako część narodowych sił zbrojnych KRLD podmiot ten zajmuje 
się opracowaniem i operacyjnym wdrażaniem programów w dzie
dzinie rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów 
broni masowego rażenia”  

powinno być: 

„17. Strategic Rocket For
ces (Strategiczne Siły 
Rakietowe)  

W ramach narodowych sił zbrojnych KRLD podmiot ten bierze 
udział w rozwijaniu i operacyjnym wdrażaniu programów doty
czących rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia”  

3) strona 59, tytuł „Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)”: 

zamiast: 

„3. CHU Kyu Chang 

(alias JU Kyu Chang) 

Data urodzenia: 
25.11.1928 

Miejsce urodzenia: 
Prowincja połud
niowy Hamgyo'ng 

Członek Narodowej Komisji Obrony, która jest organem kluczo
wym dla kwestii dotyczących obrony narodowej w KRLD. Były 
dyrektor Departamentu Uzbrojenia w Komitecie Centralnym Par
tii Robotniczej Korei. W związku ze swoją funkcją odpowie
dzialny za wspieranie lub propagowanie programów KRLD 
w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innych rodzajów broni masowego rażenia. 

9. PAEK Se bong Rok urodzenia: 
1946 

Były Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (odpo
wiedzialny za program balistyczny) Komitetu Centralnego Partii 
Robotniczej Korei. Członek Narodowej Komisji Obrony”  

powinno być: 

„3. CHU Kyu-Chang 

(alias JU Kyu-Chang) 

Data urodzenia: 
25.11.1928 

Miejsce urodzenia: 
Prowincja połud
niowy Hamgyo'ng 

Członek Narodowej Komisji Obrony, która jest organem kluczo
wym dla kwestii dotyczących obrony narodowej w KRLD. Były 
dyrektor Departamentu Uzbrojenia w Komitecie Centralnym Par
tii Robotniczej Korei. Odpowiada za wspieranie lub promowanie 
programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycz
nych lub innej broni masowego rażenia. 

9. PAEK Se-bong Rok urodzenia: 
1946 

Były Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (odpo
wiedzialny za program balistyczny) Komitetu Centralnego Partii 
Robotniczej Korei. Członek Narodowej Komisji Obrony”   
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