
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1501 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, 

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), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji (WPZiB) 
2016/849. 

(2)  W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wymienione są osoby, podmioty i organy wyznaczone 
przez Komitet Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ), objęte zamrożeniem funduszy i zasobów 
gospodarczych na mocy tego rozporządzenia. 

(3)  W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wymienione są osoby, podmioty i organy, niewymienione 
w załączniku IV, które zostały wskazane przez Radę i które są objęte zamrożeniem funduszy i zasobów 
gospodarczych na mocy tego rozporządzenia. 

(4)  W dniu 5 sierpnia 2017 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 2371 (2017), na mocy której nałożono nowe środki 
skierowane przeciwko Korei Północnej. RB ONZ dodała między innymi dziewięć osób fizycznych i cztery osoby 
prawne do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi. RB ONZ ustanowiła również 
wyłączenia z tych środków w odniesieniu do dwóch osób prawnych, a mianowicie Foreign Trade Bank (FTB) 
i Korean National Insurance Company (KNIC). 

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1457 (3) nadaje skuteczność nowym środkom poprzez 
włączenie imion i nazwisk oraz nazw odnośnych osób fizycznych i prawnych do załącznika IV do rozporzą
dzenia (WE) nr 329/2007. Ponieważ jedna osoba prawna, tj. KNIC, była poprzednio wymieniona w załączniku V 
do rozporządzenia (WE) nr 329/2007, należy ją teraz z niego usunąć. 

(6)  Decyzją Rady (WPZiB) 2017/1504 (4) zmieniono decyzję (WPZiB) 2016/849 w celu uwzględnienia przypadków, 
w których, na mocy rezolucji nr 2371 (2017), środki ograniczające wobec FTB i KNIC nie mają zastosowania. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 329/2007, 
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(1) Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko 

Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1457 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 

dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 208 
z 11.8.2017, s. 33). 

(4) Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1504 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ogranicza
jących skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 8a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8a 

Zakazów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych 
należących do Foreign Trade Bank lub Korean National Insurance Company (KNIC), o ile te fundusze i zasoby 
gospodarcze mają być wykorzystane wyłącznie do celów urzędowej misji dyplomatycznej lub konsularnej w Korei 
Północnej lub działalności w zakresie pomocy humanitarnej podejmowanej przez Organizację Narodów Zjedno
czonych lub w koordynacji z nią.”;  

2) art. 11c otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 11c 

W drodze odstępstwa od zakazów wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 1874  
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) i 2371 (2017) właściwy organ państwa 
członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może zezwolić na wszelką 
działalność, jeżeli Komitet ds. Sankcji stwierdzi, w odniesieniu do danego przypadku, że jest ona konieczna w celu 
ułatwienia pracy organizacji międzynarodowych i pozarządowych prowadzących działania związane z niesieniem 
pomocy i wsparcia w Korei Północnej na rzecz ludności cywilnej w Korei Północnej, zgodnie z ust. 46 rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 2321 (2016).”;  

3) w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 329/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
M. MAASIKAS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku V lit. d) do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 skreśla się następujący wpis:  

„Nazwisko (i ewent. pseudonimy) Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 

1. Koreańskie przedsiębiorstwo 
Korea National Insurance Cor
poration (KNIC) i jego filie  
(znane również jako Korea Fo
reign Insurance Company) 

Haebangsan-dong, Central District, 
Pjongjang, KRLD 

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 
Hamburg 

Korea National Insurance Corpora
tion of Alloway, Kidbrooke Park 
Road, Blackheath, London SE30LW 

Korea National Insurance Corporation  
(KNIC) – przedsiębiorstwo będące 
własnością państwa i kontrolowane 
przez państwo – generuje znaczne 
przychody, m.in. z wymiany waluto
wej, które mogą wspomagać prowa
dzone przez KRLD programy doty
czące broni jądrowej, rakietowych 
pocisków balistycznych lub innej broni 
masowego rażenia. Ponadto główna 
siedziba KNIC w Pjongjang ma powią
zania z Biurem 39 Koreańskiej Partii 
Robotniczej, która jest jednostką wska
zaną przez UE.”.   
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