
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/1074 

z dnia 30 lipca 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)  Zgodnie z art. 47a ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1509 Rada przeprowadziła przegląd wykazu wskazanych 
osób i podmiotów, zamieszczonego w załącznikach XV, XVI, XVII i XVIII do tego rozporządzenia. 

(3)  Rada stwierdziła, że niektóre wpisy dotyczące osób i podmiotów zamieszczone w załącznikach XV i XVI do 
rozporządzenia (UE) 2017/1509 należy zaktualizować. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki XV i XVI do rozporządzenia (UE) 2017/1509, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załącznikach XV i XVI 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 30 lipca 2018 r. 

W imieniu Rady 
G. BLÜMEL 

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



ZAŁĄCZNIK 

1.  W załączniku XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509 w tytule „a) Osoby fizyczne umieszczone w wykazie zgodnie 
z art. 34 ust. 4 lit. a)”, wprowadza się następujące zmiany: 

a)  istniejące wpisy otrzymują nowe numery 1–30; 

b)  następujące wpisy otrzymują brzmienie:  

Nazwisko 
(i ewent. aliasy) 

Informacje identyfi
kacyjne 

Data umie
szczenia 

w wykazie 
Uzasadnienie 

„3. HYON Chol-hae 
(alias HYON Chol 
Hae) 

data urodzenia: 
1934 r. 

miejsce 
urodzenia: 
Mandżuria, Chiny 

22.12.2009 Marszałek Ludowych Sił Zbrojnych Korei od 
kwietnia 2016 r. Były wicedyrektor Departa
mentu Polityki Ogólnej Ludowych Sił Zbrojnych 
(były doradca wojskowy Kim Dzonga-Ila). Wy
brany na członka Komitetu Centralnego Partii 
Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe 
Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta 
przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu pro
gramu jądrowego KRLD. 

6. PAK Jae-gyong 
(alias Chae- 
Kyong) PAK Jae 
Gyong 

data urodzenia: 
1933 r. 

paszport: 
554410661 

22.12.2009 Były Wicedyrektor Departamentu Polityki Ogól
nej Ludowych Sił Zbrojnych i były wicedyrektor 
Biura Logistyki Ludowych Sił Zbrojnych (były 
doradca wojskowy Kim Dzong Ila). Obecny przy 
przeprowadzanej przez KIM Jong Una inspekcji 
dowództwa strategicznych sił rakietowych. Czło
nek Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Ko
rei. 

16. KIM Jong-gak 
(alias KIM Jong 
Gak) 

data urodzenia: 
20.7.1941 r. 

miejsce 
urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

20.5.2016 Były dyrektor Departamentu Polityki Ogólnej Lu
dowych Sił Zbrojnych Korei. Wicemarszałek Lu
dowych Sił Zbrojnych Korei, rektor Uniwersytetu 
Wojskowego im. Kim Il-Sunga, były członek 
Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej 
Korei, która to komisja jest jednym z głównych 
organów ds. obrony narodowej KRLD. Odpo
wiada za wspieranie lub promowanie progra
mów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakieto
wych pocisków balistycznych lub innej broni 
masowego rażenia. 

18. KIM Won-hong 
(alias KIM Won 
Hong) 

data urodzenia: 
7.1.1945 r. 

miejsce 
urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

paszport: 
745310010 

20.5.2016 Generał. Pierwszy wicedyrektor Departamentu 
Polityki Ogólnej Ludowych Sił Zbrojnych Korei. 
Były dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa 
Państwowego. Były minister bezpieczeństwa pań
stwowego. Członek Centralnej Komisji Wojsko
wej Partii Robotniczej Korei oraz członek Komi
sji Obrony Narodowej, która była kluczowym 
organem ds. obrony narodowej w KRLD zanim 
została przekształcona w Komisję Spraw Pań
stwowych; organy te są głównymi organami ds. 
obrony narodowej w KRLD. Odpowiada za 
wspieranie lub promowanie północnokoreań
skich programów dotyczących broni jądrowej, 
rakietowych pocisków balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. 
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Nazwisko 
(i ewent. aliasy) 

Informacje identyfi
kacyjne 

Data umie
szczenia 

w wykazie 
Uzasadnienie 

21. SON Chol-ju 
(alias SON Chol 
Ju)  

20.5.2016 Generał pułkownik Ludowych Sił Zbrojnych Ko
rei. Wicedyrektor odpowiedzialny za organizację 
Ludowych Sił Zbrojnych Korei i były dyrektor 
polityczny Sił Powietrznych i Przeciwlotniczych, 
które nadzorują rozwój unowocześnionych ra
kiet przeciwlotniczych. Odpowiada za wspieranie 
lub promowanie północnokoreańskich progra
mów dotyczących broni jądrowej, rakietowych 
pocisków balistycznych lub innej broni maso
wego rażenia.”  

2.  W załączniku XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509 w tytule „b) Osoby prawne, podmioty i organy umieszczone 
w wykazie zgodnie z art. 34 ust. 4 lit. a)” istniejące wpisy otrzymują nowe numery 1–5. 

3.  W załączniku XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509 w tytule „c) Osoby fizyczne umieszczone w wykazie zgodnie 
z art. 34 ust. 4 lit. b)”, wprowadza się następujące zmiany: 

a)  następujące wpisy otrzymują brzmienie:  

Nazwisko 
(i ewent. aliasy) 

Informacje identyfi
kacyjne 

Data umie
szczenia 

w wykazie 
Uzasadnienie 

„10. DJANG Tcheul Hy 

(JANG Tcheul-hy, 
JANG Cheul-hy, 
JANG Chol-hy, 
DJANG Cheul-hy, 
DJANG Chol-hy, 
DJANG Tchoul-hy, 
KIM Tcheul-hy) 

Data urodzenia: 
11.5.1950 r. 

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 prakty
kach finansowych, które mogłyby posłużyć do 
realizacji programów KRLD dotyczących broni 
jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych 
lub innej broni masowego rażenia. Była posia
daczką szeregu rachunków bankowych w Unii, 
które na jej nazwisko otworzył jej syn KIM Su 
Gwang. Miała także udział w szeregu 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, 
KIM Su-gwang, 
KIM Son-gwang) 

Data urodzenia: 
18.8.1976 r. 

Miejsce 
urodzenia: 
Pjongjang, KRLD 

20.4.2018 KIM Su Gwang został zidentyfikowany przez zes
pół ekspertów jako przedstawiciel Reconnais
sance General Bureau, podmiotu, który został 
wyznaczony przez Organizację Narodów Zjed
noczonych. On i jego ojciec KIM Yong Nam zos
tali zidentyfikowani przez zespół ekspertów jako 
osoby zaangażowanie w nieuczciwe praktyki fi
nansowe, które mogłyby posłużyć do realizacji 
programów KRLD dotyczących broni jądrowej, 
rakietowych pocisków balistycznych lub innej 
broni masowego rażenia. KIM Su Gwang otwo
rzył liczne rachunki bankowe w szeregu państw 
członkowskich, także na nazwiska członków ro
dziny. Pracując jako dyplomata, brał udział w do
konywaniu przelewów bankowych dużych sum 
na rachunki bankowe w Unii lub na rachunki 
bankowe poza Unią, także na rachunki na naz
wisko małżonki, KIM Kyong Hui.”  

b)  istniejące wpisy otrzymują nowe numery 1–6. 
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4.  W załączniku XVI do rozporządzenia (UE) 2017/1509 w tytule „Wykaz osób, podmiotów lub organów, o których 
mowa w art. 34 ust. 1 i art. 34 ust. 3”, podtytuł „a) Osoby fizyczne” następujący wpis otrzymuje brzmienie:  

Nazwisko 
(i ewent. aliasy) 

Informacje identyfi
kacyjne 

Data umie
szczenia 

w wykazie 
Uzasadnienie 

„4. JON Chol Young 

alias JON Chol 
Yong 

Paszport nr: 
563410192 

Dyplomata 
ambasady KRLD 
w Angoli. 

Data urodzenia: 
30.4.1975 r. 

22.1.2018 Przedstawiciel przedsiębiorstwa Green Pine Associa
ted Corporation w Angoli i akredytowany dyplo
mata KRLD w Angoli. 

Green Pine umieszczono w wykazie ONZ w związku 
z działaniami obejmującymi między innymi naru
szenie embarga ONZ na broń. Green Pine prowadzi 
negocjacje w sprawie umów dotyczących remontów 
angolskich okrętów marynarki wojennej z narusze
niem zakazów nałożonych na mocy rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ.”   

31.7.2018 L 194/35 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/1074 z dnia 30 lipca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

