
DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/345 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849 (1) w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej („KRLD”), wdrażającą między innymi 
rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („RB ONZ”) nr 1718 (2006), 1874 (2009), 
2087 (2013), 2094 (2013) i 2270 (2016). 

(2)  W dniu 30 listopada 2016 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 2321 (2016), w której dała wyraz najgłębszemu 
zaniepokojeniu w związku z próbą jądrową przeprowadzoną przez KRLD w dniu 9 września 2016 r. 
z naruszeniem odnośnych rezolucji RB ONZ, ponownie potępiając działania związane z bronią jądrową oraz 
rakietowymi pociskami balistycznymi prowadzone przez KRLD i stanowiące poważne naruszenie odnośnych 
rezolucji RB ONZ, oraz stwierdzając, że nadal istnieje wyraźne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpie
czeństwa w regionie i poza nim. 

(3)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ wyraża zaniepokojenie faktem, że bagaż podręczny i bagaż rejestrowany 
osób wjeżdżających do lub wyjeżdżających z KRLD może być wykorzystywany do transportu produktów, 
których dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 (2016), i wyjaśnia, że taki bagaż stanowi „ładunek” 
do celów wykonania pkt 18 rezolucji RB ONZ nr 2270 (2016), wskazując tym samym na obowiązek skontro
lowania ładunku. 

(4)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ wzywa państwa członkowskie do zmniejszenia liczby pracowników misji 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych KRLD. 

(5)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ wyraża obawę, że zakazane produkty mogą być przewożone do lub 
z KRLD transportem kolejowym i drogowym, i podkreśla, że określony w ust. 18 rezolucji RB ONZ nr 2270 
(2016) obowiązek kontroli ładunków znajdujących się na terytorium państw członkowskich lub przewożonych 
przez ich terytorium obejmuje towary przewożone transportem kolejowym i drogowym. 

(6)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ stwierdza, że do celów jej wykonania oraz wykonania rezolucji RB ONZ nr 
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) pojęcie „tranzytu” obejmuje, ale nie jest 
ograniczone do przejazdu osób poprzez terminale międzynarodowych portów lotniczych danego państwa 
w drodze do miejsca przeznaczenia w innym państwie, niezależnie od tego, czy osoby te przechodzą kontrolę 
celną lub paszportową w tym porcie lotniczym. 

(7)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ wprowadza maksymalną łączną ilość węgla, którą można przywieźć 
z KRLD, i ustanawia mechanizm monitorowania i weryfikacji przestrzegania tego ustalenia. W ramach tego 
mechanizmu państwa członkowskie importujące węgiel z KRLD zostały wezwane do okresowego sprawdzania 
strony internetowej ONZ, tak aby nie osiągnąć całkowitej łącznej ilości przywozu węgla. 

(8)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ przypomina, że przedstawicielom korpusu dyplomatycznego KRLD nie 
wolno prowadzić działalności zawodowej ani handlowej na własny rachunek w państwie przyjmującym. 

(9)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ wyraża zaniepokojenie faktem, że obywatele KRLD są wysyłani do pracy 
w innych państwach w celu uzyskania twardej waluty, którą KRLD wykorzystuje do programów dotyczących 
broni jądrowej i rakiet balistycznych i wzywa państwa do zachowania czujności wobec tej praktyki. 
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(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej 
Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylająca decyzję 2013/183/WPZiB (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79). 



(10)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ ponownie wyraża zaniepokojenie tym, że duże kwoty w gotówce mogą być 
wykorzystywane do obchodzenia środków nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa, i wzywa państwa 
członkowskie do zachowania czujności wobec tego zagrożenia. 

(11)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ wyraża swoje zaangażowanie na rzecz wypracowania pokojowego, 
dyplomatycznego i politycznego rozwiązania zaistniałej sytuacji i potwierdza swoje poparcie dla rozmów sześcio
stronnych oraz wzywa do ich wznowienia. 

(12)  W rezolucji nr 2321 (2016) RB ONZ potwierdza, że działania KRLD mają być stale obserwowane oraz że RB 
ONZ jest gotowa wzmocnić, zmienić, zawiesić lub znieść środki konieczne w świetle przestrzegania przez KRLD 
odnośnych postanowień, a także jest zdecydowana zastosować dalsze istotne środki w razie kolejnej próby 
jądrowej lub wystrzelenia pocisku przez KRLD. 

(13)  Wdrożenie niektórych środków przewidzianych w niniejszej decyzji wymaga dalszego działania Unii. 

(14)  Państwa członkowskie powinny przekazywać pozostałym państwom członkowskim odpowiednie informacje 
w celu wspierania skutecznego wdrażania niniejszej decyzji w całej Unii. 

(15)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/849, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 1 ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu: 

„h)  niektórych innych produktów, materiałów, wyposażenia, towarów i technologii wymienionych w wykazie 
zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016); 

i)  wszelkich innych produktów wymienionych w wykazie broni konwencjonalnej podwójnego zastosowania 
przyjętym przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016).”;  

2) art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakazane jest nabywanie od KRLD przez obywateli państw członkowskich – lub przy użyciu statków 
pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych – złota, rudy tytanu, rudy wanadu, 
pierwiastków ziem rzadkich, miedzi, niklu, srebra i cynku, bez względu na to, czy pochodzą one z terytorium 
KRLD czy nie.”;  

3) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 6a 

1. Zakazane jest nabywanie od KRLD przez obywateli państw członkowskich – lub przy użyciu statków 
pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych – posągów, bez względu na to, czy 
pochodzą one z terytorium KRLD, czy nie. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji udzielił uprzedniej zgody w odniesieniu do danego 
przypadku. 

3. Unia przyjmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają zostać objęte niniejszym 
artykułem.”;  

4) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 6b 

1. Zakazane jest bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedawanie lub przekazywanie KRLD przez 
obywateli państw członkowskich – lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub 
ich statków powietrznych – helikopterów i statków, bez względu na to, czy pochodzą one z terytoriów państw 
członkowskich, czy nie. 
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2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji udzielił wcześniejszej zgody w odniesieniu do danego 
przypadku. 

3. Unia przyjmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają zostać objęte niniejszym 
artykułem.”;  

5) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

1. Zakazane jest nabywanie od KRLD przez obywateli państw członkowskich – lub przy użyciu statków 
pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych – węgla, żelaza i rudy żelaza, bez 
względu na to, czy pochodzą one z terytorium KRLD, czy nie. Unia przyjmuje środki niezbędne do określenia 
stosownych produktów, które mają zostać objęte niniejszym ustępem. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do nabywania węgla, co do którego państwo członkowskie potwierdzi na 
podstawie wiarygodnych informacji, że pochodzi spoza KRLD i był transportowany przez KRLD wyłącznie w celu 
wywozu z portu Rason, pod warunkiem że dane państwo członkowskie powiadomi wcześniej Komitet Sankcji, 
a transakcje takie nie mają związku z generowaniem dochodów na rzecz programów KRLD dotyczących broni 
jądrowej lub rakietowych pocisków balistycznych lub innych działań zakazanych na mocy rezolucji RB ONZ nr 
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016) lub niniejszej decyzji. 

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do całkowitego wywozu do wszystkich państw członkowskich ONZ węgla 
pochodzącego z KRLD, którego łączna wartość nie przekracza 53 495 894 USD lub łączna waga nie przekracza 
1 000 866 ton metrycznych – w zależności od tego, która wartość jest niższa – między datą przyjęcia rezolucji RB 
ONZ nr 2321 (2016) a dniem 31 grudnia 2016 r. ani do całkowitego wywozu do wszystkich państw 
członkowskich ONZ węgla pochodzącego z KRLD, którego łączna wartość nie przekracza 400 870 018 USD lub 
łączna waga nie przekracza 7 500 000 ton metrycznych – w zależności od tego, która wartość jest niższa – od 
dnia 1 stycznia 2017 r., pod warunkiem że odnośne zamówienia: 

a)  nie mają związku z osobami lub podmiotami, które są związane z programami KRLD dotyczącymi broni 
jądrowej lub rakietowych pocisków balistycznych lub z innymi działaniami zakazanymi na mocy rezolucji RB 
ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016), w tym z osobami 
lub podmiotami umieszczonymi w wykazie, osobami lub podmiotami działającymi na ich rzecz lub pod ich 
kierunkiem, podmiotami stanowiącymi ich własność lub kontrolowanymi przez nie, bezpośrednio lub 
pośrednio, lub osobami lub podmiotami pomagającymi w uniknięciu sankcji; oraz 

b)  służą wyłącznie zapewnieniu środków utrzymania obywateli KRLD i nie mają związku z z generowaniem 
dochodów na rzecz programów KRLD dotyczących broni jądrowej lub rakietowych pocisków balistycznych ani 
na rzecz innych działań zakazanych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 
2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016). 

4. Państwo członkowskie nabywające węgiel bezpośrednio z KRLD powiadamia Komitet Sankcji o łącznej 
wielkości zamówień w każdym miesiącu, nie później niż 30 dni po zakończeniu danego miesiąca, na formularzu 
określonym w załączniku V do rezolucji RB ONZ 2321 (2016). Takie państwo członkowskie przekazuje 
pozostałym państwom członkowskim oraz Komisji takie informacje podane Komitetowi Sankcji. 

5. Ustęp 1 nie ma zastosowania w odniesieniu do transakcji dotyczących żelaza i rud żelaza, w przypadku 
których stwierdzono, że służą wyłącznie zapewnieniu środków utrzymania i nie mają związku z generowaniem 
dochodów na rzecz programów KRLD dotyczących broni jądrowej lub rakietowych pocisków balistycznych lub 
innych działań zakazanych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 
2270 (2016) lub 2321 (2016).”;  

6) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 10 

1. Zakazuje się udzielania publicznego lub prywatnego wsparcia finansowego na rzecz wymiany handlowej 
z KRLD, w tym kredytów eksportowych, gwarancji lub ubezpieczeń obywatelom KRLD oraz podmiotom 
prowadzącym taką wymianę handlową. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku udzielenia przez Komitet Sankcji uprzedniej zgody na wsparcie 
finansowe w odniesieniu do danego przypadku.”; 
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7) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 14 

1. Zakazane jest otwieranie nowych oddziałów, jednostek zależnych lub biur przedstawicielskich banków KRLD, 
w tym banku centralnego KRLD, jego oddziałów i jednostek zależnych oraz innych podmiotów finansowych, 
o których mowa w art. 13 pkt 2, na terytorium państw członkowskich. 

2. Istniejące oddziały, jednostki zależne i biura przedstawicielskie podmiotów, o których mowa w ust. 1, na 
terytorium państw członkowskich muszą zostać zamknięte w ciągu 90 dni od przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 2270 
(2016). 

3. Jeżeli Komitet Sankcji nie wyrazi uprzedniej zgody, zakazane jest, aby banki KRLD, w tym bank centralny 
KRLD, jego oddziały i jednostki zależne oraz inne podmioty finansowe, o których mowa w art. 13 pkt 2: 

a)  zakładały nowe spółki joint venture z bankami podlegającymi jurysdykcji państw członkowskich; 

b)  obejmowały udziały własnościowe w bankach podlegających jurysdykcji państw członkowskich; lub 

c)  nawiązywały lub utrzymywały stosunki korespondenckie z bankami podlegającymi jurysdykcji państw 
członkowskich. 

4. Istniejące spółki joint venture, udziały własnościowe i stosunki korespondenckie z bankami KRLD muszą 
zostać rozwiązane w ciągu 90 dni od przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 2270 (2016). 

5. Zakazuje się instytucjom finansowym na terytorium państw członkowskich lub podlegających ich jurysdykcji 
otwierania biur przedstawicielskich, jednostek zależnych, oddziałów lub rachunków bankowych w KRLD. 

6. Istniejące biura przedstawicielskie, jednostki zależne lub rachunki bankowe w KRLD muszą zostać zamknięte 
w ciągu 90 dni od przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016). 

7. Ustęp 6 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji stwierdzi w odniesieniu do danego przypadku, że takie 
biura, jednostki zależne lub rachunki są wymagane w celu dostarczenia pomocy humanitarnej lub do działalności 
misji dyplomatycznych w KRLD zgodnie z Konwencjami wiedeńskimi o stosunkach dyplomatycznych 
i konsularnych lub działalności ONZ lub wyspecjalizowanych agencji ONZ, lub powiązanych organizacji, lub 
w innych celach zgodnie z rezolucjami RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 
(2016) lub 2321 (2016).”;  

8) art. 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zajęcia i usunięcia, np. przez zniszczenie, uniemożli
wienie obsługiwania lub użytkowania, składowanie lub transfer w celu usunięcia do państwa innego niż państwo 
pochodzenia lub przeznaczenia, produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane 
na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 
(2016) i które zostały zidentyfikowane w trakcie kontroli, zgodnie z ich zobowiązaniami na mocy mających 
zastosowanie rezolucji RB ONZ, w tym rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004).”;  

9) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 18a 

1. Państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek umieszczony w wykazie na mocy decyzji Komitetu 
Sankcji, cofa, jeżeli Komitet tak postanowi, prawo tego statku do podnoszenia bandery. 

2. Państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek umieszczony w wykazie na mocy decyzji Komitetu 
Sankcji, kieruje, jeżeli Komitet tak postanowi, ten statek do portu określonego przez Komitet, w porozumieniu 
z państwem portu. 

3. Państwa członkowskie zakazują, jeżeli Komitet Sankcji tak postanowi, umieszczając statek w wykazie, 
zawinięcia do ich portów przez dany statek, z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych lub powrotu tego statku do portu 
macierzystego. 

4. Państwa członkowskie, jeżeli Komitet Sankcji tak postanowi, umieszczając statek w wykazie, obejmują statek 
zamrożeniem aktywów. 

5. W załączniku IV wskazane są statki, o których mowa w ust. 1–4 niniejszego artykułu, umieszczone 
w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016).”; 
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10) w art. 20 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji udzielił uprzedniej zgody w odniesieniu do danego 
przypadku.”; 

b)  uchyla się ust. 3;  

11) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 20a 

Zakazuje się nabywania usług statków lub statków powietrznych z KRLD.”;  

12) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 21 

Państwa członkowskie wyrejestrowują statki, które są własnością KRLD lub są kontrolowane lub eksploatowane 
przez to państwo, oraz nie rejestrują żadnego statku, który został wyrejestrowany przez inne państwo zgodnie 
z pkt 24 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016).”;  

13) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 22 

1. Zakazane są: rejestrowanie statków w KRLD, uzyskiwanie zezwolenia na wykorzystywanie przez dany statek 
bandery KRLD, posiadanie, leasingowanie, obsługa lub świadczenie wszelkich usług w zakresie klasyfikacji, 
certyfikacji statków lub powiązanych usług, lub ubezpieczanie jakichkolwiek statków pływających pod banderą 
KRLD. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji udzielił uprzedniej zgody w odniesieniu do danego 
przypadku. 

3. Zakazane jest świadczenie przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich 
usług ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych w odniesieniu do statków, które są własnością KRLD lub są 
kontrolowane lub eksploatowane przez to państwo, w tym na skutek zastosowania niedozwolonych środków. 

4. Ustęp 3 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji stwierdzi w odniesieniu do danego przypadku, że statek 
prowadzi działalność wyłącznie w celu zapewnienia środków utrzymania, które nie zostaną wykorzystane przez 
osoby lub podmioty z KRLD do generowania dochodów, lub wyłącznie w celach humanitarnych.”;  

14) w art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„12. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu wprowadzenia ograniczeń wjazdu lub przejazdu 
przez ich terytoria członków rządu KRLD, urzędników tego rządu i członków sił zbrojnych KRLD, jeśli tacy 
członkowie lub urzędnicy są powiązani z programami KRLD dotyczącymi broni jądrowej lub rakietowych pocisków 
balistycznych lub z innych działaniami zakazanymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 
2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016).”;  

15) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 24a 

1. Jeśli państwo członkowskie stwierdza, że dana osoba działa w imieniu lub pod kierunkiem banku lub 
instytucji finansowej KRLD, wydala ją ze swojego terytorium w celu repatriacji do państwa, którego jest 
obywatelem, zgodnie z mającym zastosowanie prawem. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy obecność danej osoby jest niezbędna w związku z postępo
waniem sądowym lub wyłącznie ze względów medycznych, względów bezpieczeństwa lub innych względów 
humanitarnych, lub gdy Komitet Sankcji stwierdził w odniesieniu do danego przypadku, że wydalenie danej osoby 
byłoby sprzeczne z celami rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 
(2016) i 2321 (2016).”; 
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16) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 30 

1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zachowania czujności i uniemożliwiania 
specjalistycznego kształcenia lub szkolenia obywateli KRLD – na swoich terytoriach lub przez swoich obywateli – 
w dziedzinach, które mogą przyczyniać się do działań jądrowych KRLD niosących ryzyko proliferacji oraz 
rozwijania systemów przenoszenia broni jądrowej, w tym nauczania lub szkolenia w zakresie zaawansowanej fizyki, 
zaawansowanych symulacji komputerowych i powiązanych dziedzin informatyki, nawigacji geoprzestrzennej, 
inżynierii jądrowej, inżynierii kosmicznej, inżynierii lotniczej oraz w powiązanych dyscyplinach, zaawansowanej 
inżynierii: materiałowej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i przemysłowej. 

2. Państwa członkowskie zawieszają współpracę naukową i techniczną z udziałem osób lub grup oficjalnie 
finansowanych przez KRLD lub reprezentujących to państwo, z wyjątkiem wymian medycznych, chyba że: 

a)  w przypadku współpracy naukowej lub technicznej w dziedzinie badań jądrowych i technologii jądrowej, 
inżynierii i technologii kosmicznej i lotniczej lub zaawansowanych technik i metod produkcyjnych Komitet 
Sankcji ustalił w odniesieniu do danego przypadku, że dana działalność nie przyczyni się do działań jądrowych 
KRLD niosących ryzyko proliferacji ani programów dotyczących rakietowych pocisków balistycznych; lub 

b)  w przypadku wszystkich pozostałych rodzajów współpracy naukowej i technicznej, państwo członkowskie 
prowadzące współpracę naukową lub techniczną ustali, że dana działalność nie przyczyni się do działań 
jądrowych KRLD niosących ryzyko proliferacji ani programów dotyczących rakietowych pocisków balistycznych 
i z wyprzedzeniem powiadomi o tym ustaleniu Komitet Sankcji.”;  

17) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 31a 

Misjom dyplomatycznym i urzędom konsularnym KRLD oraz ich członkom z KRLD zakazuje się posiadania lub 
kontrolowania rachunków bankowych w Unii z wyjątkiem jednego rachunku bankowego w państwie członkowskim 
lub państwach członkowskich, w których mieści się misja dyplomatyczna lub urząd konsularny lub w których 
akredytowani są ich członkowie.”;  

18) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 31b 

1. Zabrania się wynajmowania lub udostępniania w inny sposób na rzecz KRLD lub do korzystania przez KRLD 
lub w celu uzyskania korzyści przez KRLD, nieruchomości, do celów innych niż działalność dyplomatyczna lub 
konsularna. 

2. Zabrania się najmu od KRLD nieruchomości położonych poza terytorium KRLD.”;  

19) art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada wprowadza zmiany do załącznika I i IV na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa lub Komitetu 
Sankcji.”;  

20) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 36a 

W drodze odstępstwa od środków nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 (2016), o ile Komitet Sankcji stwierdził, że wyłączenie jest konieczne 
w celu ułatwienia pracy organizacji międzynarodowych i pozarządowych prowadzących działania związane 
z niesieniem pomocy i wsparcia na rzecz ludności cywilnej w KRLD, właściwy organ państwa członkowskiego 
udziela niezbędnego zezwolenia.”;  

21) dodaje się załącznik IV brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2017 r. 

W imieniu Rady 
K. MIZZI 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK IV 

Wykaz statków, o którym mowa w art. 18a”  
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