
DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/667 

z dnia 6 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmiany decyzji (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 decyzję Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB (1), 
w szczególności jej art. 33 ust. 2, 

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. 

(2)  Zważywszy na dalsze prowadzenie przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (zwaną dalej „KRLD”) 
działań w zakresie proliferacji, do umieszczonego w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 wykazu osób 
i podmiotów odpowiedzialnych za północnokoreańskie programy dotyczące broni jądrowej, rakietowych 
pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia, lub osób lub podmiotów działających w ich imieniu 
lub pod ich kierunkiem, należy dodać cztery osoby. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 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 6 kwietnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79. 



ZAŁĄCZNIK 

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób zawartego w sekcji I.A załącznika II do decyzji (WPZiB) 2016/849: 

I.  Osoby i podmioty odpowiedzialne za północnokoreańskie programy dotyczące broni jądrowej, rakietowych 
pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia, osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub pod ich 
kierunkiem, lub podmioty będące ich własnością lub przez nie kontrolowane. 

A.  Osoby  

Imię i nazwisko Pseudonim Data urodzenia 

Data umie
szczenia 

w wykazie 
ONZ 

Uzasadnienie 

31 RI Myong Su  data ur.: 1937 r. 

miejsce urodzenia: 
Myongchon, Północne 
Hamgyong 

7.4.2017 Wiceprzewodniczący Centralnej Ko
misji Wojskowej Partii Pracy Korei 
i szef sztabu Ludowych Sił Zbroj
nych. Pełniąc tę funkcję, Ri Myong 
Su jest odpowiedzialny za kwestie 
o kluczowym znaczeniu dla obrony 
narodowej i za wspieranie lub propa
gowanie północnokoreańskich pro
gramów dotyczących broni jądrowej, 
rakietowych pocisków balistycznych 
lub innej broni masowego rażenia. 

32 SO Hong 
Chan  

data ur.: 30.12.1957 r. 

miejsce urodzenia: 
Kangwon 

paszport: 
PD836410105 

data ważności 
paszportu: 
27.11.2021 r. 

7.4.2017 Pierwszy wiceminister Ludowych Sił 
Zbrojnych, członek Centralnej Komi
sji Wojskowej Partii Pracy Korei i ge
nerał broni w Ludowych Siłach 
Zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, So 
Hong Chan jest odpowiedzialny za 
wspieranie lub propagowanie pół
nocnokoreańskich programów doty
czących broni jądrowej, rakietowych 
pocisków balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. 

33 WANG Chang 
Uk  

data ur.: 29.5.1960 r. 7.4.2017 Minister przemysłu i energii atomo
wej. Pełniąc tę funkcję, Wang Chang 
Uk jest odpowiedzialny za wspiera
nie lub propagowanie północnoko
reańskich programów dotyczących 
broni jądrowej, rakietowych pocis
ków balistycznych lub innej broni 
masowego rażenia. 

34 JANG Chol  data ur.: 31.3.1961 r. 

miejsce urodzenia: 
Pjongjang 

paszport: 563310042 

7.4.2017 Przewodniczący Państwowej Akade
mii Nauk, organizacji zajmującej się 
rozwojem technologicznego i nauko
wego potencjału KRLD. Pełniąc tę 
funkcję, Jang Chol jest odpowie
dzialny za kwestie o strategicznym 
znaczeniu dla rozwoju działalności 
jądrowej KRLD i odpowiada za 
wspieranie lub propagowanie pół
nocnokoreańskich programów doty
czących broni jądrowej, rakietowych 
pocisków balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia.   
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