
FORORDNINGER 

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/602 

af 19. april 2018 

om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007 (1), særlig artikel 47, stk. 2, 

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1)  Rådet vedtog den 30. august 2017 forordning (EU) 2017/1509. 

(2)  Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) fortsætter sine nukleare og ballistiske programmer i strid med 
sine forpligtelser som fastsat i flere af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner. Nævnte programmer 
finansieres delvist ved ulovlige overførsler af pengemidler og økonomiske ressourcer. 

(3)  Fire personer, der sørgede for overførslen af aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage finansielt til DPRK's 
nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, bør 
føjes til listen over personer og enheder i bilag XV til forordning (EU) 2017/1509. 

(4)  Bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018. 

På Rådets vegne 
E. ZAHARIEVA 

Formand  
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(1) EUT L 224 af 31.8.2017, s. 1. 



BILAG 

I bilag XV til forordning (EU) 2017/1509, under overskriften »c) Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med 
artikel 34, stk. 4, litra b)« tilføjes følgende personer:  

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende oplys
ninger 

Dato for opførelse 
på listen Begrundelse 

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

Fødselsdato: 
2.12.1947 

Fødested: Sinuju, 
DPRK 

20.4.2018 KIM Yong Nam er af ekspertpanelet identificeret som agent 
ved Reconnaissance General Bureau, en enhed, som er udpe
get af De Forenede Nationer. Han og hans søn KIM Su 
Gwang er af ekspertpanelet identificeret som værende invol
veret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne 
bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missil
programmer eller programmer for andre masseødelæggelses
våben. KIM Yong Nam har åbnet forskellige anfordrings- og 
opsparingskonti i Unionen og har været involveret i forskel
lige store bankoverførsler til bankkonti i Unionen eller til 
konti uden for Unionen, mens han arbejdede som diplomat, 
herunder til konti i sin søn KIM Su Gwangs og svigerdatter 
KIM Kyong Huis navn. 

10. DJANG Tcheul Hy Fødselsdato: 
11.5.1950 

Fødested: Kangwon 

20.4.2018 DJANG Tcheul Hy har sammen med sin mand, KIM Yong 
Nam, sin søn KIM Su Gwang og sin svigerdatter KIM Kyong 
Hui været involveret i et mønster af vildledende finansiel 
praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, 
ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre 
masseødelæggelsesvåben. Hun var indehaver af flere bank
konti i Unionen, som hendes søn KIM Su Gwang havde åb
net i hendes navn. Hun var også involveret i flere bankover
førsler fra konti fra svigerdatteren KIM Kyong Hui til 
bankkonti uden for Unionen. 

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

Fødselsdato: 
18.8.1976 

Fødested: 
Pyongyang, DPRK 

Diplomat på DPRK's 
ambassade 
i Hviderusland 

20.4.2018 KIM Su Gwang er af ekspertpanelet identificeret som agent 
ved Reconnaissance General Bureau, en enhed, som er udpe
get af De Forenede Nationer. Han og hans far, KIM Yong 
Nam, er af ekspertpanelet identificeret som værende involve
ret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne 
bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missil
programmer eller programmer for andre masseødelæggelses
våben. KIM Su Gwang har åbnet adskillige bankkonti i flere 
medlemsstater, herunder i familiemedlemmers navn. Han har 
været involveret i forskellige store bankoverførsler til bank
konti i Unionen eller til konti uden for Unionen, mens han 
arbejdede som diplomat, herunder til konti i sin ægtefælle, 
KIM Kyong Huis, navn. 

12. KIM Kyong Hui Fødselsdato: 
6.5.1981 

Fødested: 
Pyongyang, DPRK 

20.4.2018 KIM Kyong Hui har sammen med sin mand, KIM Su Gwang, 
sin svigerfar, KIM Yong Nam, og sin svigermor, DJANG Tcheul 
Hy, været involveret i et mønster af vildledende finansiel 
praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, 
ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre 
masseødelæggelsesvåben. Hun modtog flere bankoverførsler 
fra sin mand, KIM Su Gwang, og sin svigerfar, KIM Yong 
Nam, og overførte penge til konti uden for Unionen i sit 
eget eller sin svigermor, DJANG Tcheul Hys, navn.«   
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