
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1504 

z dnia 24 sierpnia 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 (zwanej dalej „KRLD”), która to decyzja 
uchyliła decyzję 2013/183/WPZiB oraz wdrożyła 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 5 sierpnia 2017 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 2371 (2017), w której przewidziano nowe środki 
skierowane przeciwko KRLD obejmujące w wyznaczenie osób i podmiotów, w tym Foreign Trade Bank i przedsię
biorstwa Korean National Insurance Company (zwanego dalej „KNIC”), jako podlegających zamrożeniu aktywów. 

(3)  W pkt 26 rezolucji RB ONZ nr 2371 (2017) przewiduje się szczególne wyłączenie z postanowień dotyczących 
zamrożenia aktywów odnoszących się do transakcji finansowych z Foreign Trade Bank lub z KNIC w określonych 
okolicznościach. 

(4)  W dniu 10 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję wykonawczą (WPZiB) 2017/1459 (2), na mocy której dodano 
Foreign Trade Bank i KNIC do załącznika I do decyzji (WPZiB) 2016/849. Należy także nadać skuteczność 
wyłączeniom przewidzianym w pkt 26 rezolucji RB ONZ nr 2371 (2017). 

(5)  Wpis dotyczący KNIC należy usunąć z załącznika II do decyzji (WPZiB) 2016/849, ponieważ podmiot ten jest 
obecnie umieszczony w wykazie w załączniku I. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) art. 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zakaz określony w ust. 1 lit. a) i w ust. 2 nie ma zastosowania: 

a)  w przypadku gdy Komitet Sankcji stwierdził, w odniesieniu do danego przypadku, że konieczne jest wyłączenie, 
aby ułatwić pracę organizacji międzynarodowych i pozarządowych prowadzących działania związane z niesieniem 
pomocy i wsparcia na rzecz ludności cywilnej w KRLD; 
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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). 

(2) Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1459 z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie 
środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 208 z 11.8.2017, s. 38). 



b)  w odniesieniu do transakcji finansowych z Foreign Trade Bank lub z przedsiębiorstwem Korean National 
Insurance Company (KNIC), jeżeli transakcje takie przeprowadzane są wyłącznie w celu obsługi misji dyploma
tycznych w KRLD lub działalności humanitarnej podejmowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub 
w koordynacji z nią.”;  

2) art. 36a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 36a 

W drodze odstępstwa od środków nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087  
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) i 2371 (2017), 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.”;  

3) w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
M. MAASIKAS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku II część II część B (Podmioty) do decyzji (WPZiB) 2016/849 skreśla się następujący wpis: 

„3. Korea National 
Insurance 
Corporation  
(KNIC) i jego 
oddziały 

Korea Foreign 
Insurance 
Company 

Haebangsan-dong, Central Di
strict, Pyongyang, DPRK 

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 
Hamburg 

Korea National Insurance Corpo
ration of Alloway, Kidbrooke 
Park Road, Blackheath, 
London SE30LW 

3.7.2015 Korea National Insurance Corpora
tion (KNIC) – przedsiębiorstwo bę
dące własnością państwa i kontrolo
wane przez państwo – generuje 
znaczne dochody z wymiany walu
towej, które mogą wspomagać pro
wadzone przez KRLD programy 
dotyczące broni jądrowej, rakieto
wych pocisków balistycznych lub 
innej broni masowego rażenia. 

Ponadto siedziba główna KNIC 
w Pjongjangu powiązana jest z Biu
rem 39 działającym w ramach Par
tii Pracy Korei (i zamieszczonym 
w wykazie).”  
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