
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/602 

z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 329/2007 (1), w szczególności jego art. 47 ust. 2, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/1509. 

(2)  Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) nadal prowadzi programy jądrowe i balistyczne, tym 
samym łamiąc swoje zobowiązania określone w kilku rezolucjach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Programy te są finansowane częściowo poprzez nielegalne transfery środków oraz zasobów 
gospodarczych. 

(3)  Do wykazu osób i podmiotów zamieszczonego w załączniku XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509 należy 
dodać cztery osoby, które dokonywały transferów aktywów lub zasobów mogących stanowić wkład finansowy do 
realizacji północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub 
innej broni masowego rażenia. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób zawartego w załączniku XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509, 
w pozycji „c) Osoby fizyczne umieszczone w wykazie zgodnie z art. 34 ust. 4 lit. b)”:  

Imię i nazwisko 
(i ewent. aliasy) 

Informacje identyfiku
jące 

Data umieszczenia 
w wykazie Uzasadnienie 

„9. KIM Yong Nam 
(KIM Yong-Nam, 
KIM Young-Nam, 
KIM Yong-Gon) 

Data urodzenia: 
2.12.1947 

Miejsce urodzenia: 
Sinuju, KRLD 

20.4.2018 KIM Yong Nam został zidentyfikowany przez zespół eksper
tów jako przedstawiciel Reconnaissance General Bureau, 
podmiotu, który został wyznaczony przez Organizację Naro
dów Zjednoczonych. On i jego syn KIM Su Gwang zostali zi
dentyfikowani przez zespół ekspertów jako osoby zaangażo
wanie w nieuczciwe praktyki finansowe, które mogłyby 
posłużyć do realizacji programów KRLD dotyczących broni 
jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. KIM Yong Nam otworzył w Unii 
kilka rachunków bieżących i oszczędnościowych i w trakcie 
pracy jako dyplomata brał udział w dokonywaniu przele
wów bankowych dużych sum na rachunki bankowe w Unii 
lub na rachunki bankowe poza Unią, także na rachunki na 
nazwisko jego syna KIM Su Gwanga i synowej KIM Kyong 
Hui. 

10. DJANG Tcheul Hy Data urodzenia: 
11.5.1950 

Miejsce urodzenia: 
Kangwon 

20.4.2018 DJANG Tcheul Hy, wraz z małżonkiem KIM Yong Namem, 
synem KIM Su Gwangiem i synową KIM Kyong Hui, brała 
udział w nieuczciwych praktykach finansowych, które mog
łyby posłużyć do realizacji północnokoreańskich programów 
dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycz
nych lub innej broni masowego rażenia. Była posiadaczką 
kilku rachunków bankowych w Unii, które na jej nazwisko 
otworzył jej syn KIM Su Gwang. Miała także udział w kilku 
przelewach bankowych z rachunków należących do jej syno
wej KIM Kyong Hui na rachunki poza Unią. 

11. KIM Su Gwang 
(KIM Sou-Kwang, 
KIM Sou-Gwang, 
KIM Son-Kwang, 
KIM Su-Kwang, 
KIM Soukwang) 

Data urodzenia: 
18.8.1976 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

Dyplomata 
ambasady KRLD na 
Białorusi. 

20.4.2018 KIM Su Gwang został zidentyfikowany przez zespół eksper
tów jako przedstawiciel Reconnaissance General Bureau, 
podmiotu, który został wyznaczony przez Organizację Naro
dów Zjednoczonych. On i jego ojciec KIM Yong Nam zostali 
zidentyfikowani przez zespół ekspertów jako osoby zaanga
żowanie w nieuczciwe praktyki finansowe, które mogłyby 
posłużyć do realizacji programów KRLD dotyczących broni 
jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. KIM Su Gwang otworzył liczne ra
chunki bankowe w kilku państwach członkowskich, także na 
nazwiska członków rodziny. Pracując jako dyplomata, brał 
udział w dokonywaniu przelewów bankowych dużych sum 
na rachunki bankowe w Unii lub na rachunki bankowe poza 
Unią, także na rachunki na nazwisko małżonki, KIM Kyong 
Hui. 

12. KIM Kyong Hui Data urodzenia: 
6.5.1981 

Miejsce urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

20.4.2018 Wraz z małżonkiem KIM Su Gwangiem, teściem KIM Yong 
Namem i teściową DJANG Tcheul Hy, KIM Kyong Hui brała 
udział w nieuczciwych praktykach finansowych, które mog
łyby posłużyć do realizacji północnokoreańskich programów 
dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycz
nych lub innej broni masowego rażenia. Otrzymała kilka 
przelewów bankowych od małżonka KIM Su Gwanga i teścia 
KIM Yong Nama oraz przelewała pieniądze na rachunki poza 
Unią na nazwisko teściowej DJANG Tcheul Hy.”   
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