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Zawiadomienie do wiadomości następujących osób: RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang 
Uk i JANG Chol, których nazwiska zostały dodane do wykazu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia Rady nr 329/2007, nakładającego pewne szczególne środki ograniczające 
względem osób i podmiotów odpowiedzialnych za programy KRLD w dziedzinie broni jądrowej, 
rakietowych pocisków balistycznych i innych rodzajów broni masowego rażenia, osób 
i podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem oraz podmiotów przez nie 
posiadanych lub kontrolowanych, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/661

(2017/C 109/07)

1. W decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 (1) wezwano Unię do zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodar
czych osób i podmiotów wymienionych w wykazie sporządzonym w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849. 
W decyzji tej wezwano również państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zapobiec wjaz
dowi tych osób na ich terytorium oraz przejazdowi przez ich terytorium.

Wykaz sporządzany przez Radę UE obejmuje osoby i podmioty odpowiedzialne za programy KRLD w dziedzinie broni 
jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia, osoby i podmioty działa
jące w ich imieniu lub pod ich kierunkiem oraz podmioty przez nie posiadane lub kontrolowane.

2. W dniu 6 kwietnia 2017 r. Rada postanowiła dodać do wykazu następujące osoby: RI Myong Su, SO Hong 
Chan, WANG Chang Uk i JANG Chol.

3. W celu wdrożenia nowych wpisów Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/661 (2) zmie
niające odpowiednio załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 (3).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą złożyć uwagi dotyczące decyzji o umieszczeniu ich w wykazie, wraz z doku
mentami uzupełniającymi, do Komisji Europejskiej na następujący adres:

European Commission
„Restrictive measures”
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

4. Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozpo
rządzenia wykonawczego (UE) 2017/661 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty 
i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

5. Zwraca się uwagę wymienionych podmiotów i osób na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych 
władz odpowiedniego państwa członkowskiego (odpowiednich państw członkowskich) zgodnie z załącznikiem II do 
rozporządzenia (WE) nr 329/2007 w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych środków finansowych 
i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.
(2) Dz.U. L 94 z 7.4.2017, s. 25.
(3) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.
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