
II 

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) 

FORORDNINGER 

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/87 

af 22. januar 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 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)  I lyset af Den Demokratiske Folkerepublik Koreas (DPRK's) vedvarende og tiltagende nukleare og ballistiske 
programmer, der er i modstrid med DPRK's forpligtelser i henhold til flere resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, 
som det kom til udtryk med DPRK's seneste affyring af et ballistisk missil den 28. november 2017, bør 
17 personer tilføjes til listen over personer i bilag XVI til forordning (EU) 2017/1509. 

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Bilag XVI til forordning (EU) 2017/1509 ændres som anført 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 22. januar 2018, 

På Rådets vegne 
F. MOGHERINI 

Formand  
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BILAG 

Følgende personer tilføjes til listen over personer under overskriften »a) Fysiske personer« i bilag XVI til forordning (EU) 
2017/1509:  

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende oplys
ninger 

Dato for opfø
relse på listen Begrundelse 

»2. CHOE Chan Il  22.1.2018 Direktør for Dandong-kontoret i Korea Heungjin Trading Com
pany, en enhed udpeget af FN. Korea Heungjin anvendes af KO
MID, en anden enhed udpeget af FN, til handelsformål. KOMID 
blev udpeget af FN's sanktionskomité i april 2009 og er DPRK's 
største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der 
vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben. 

3. KIM Chol Nam  22.1.2018 Direktør for Dandong-filialen af Sobaeksu United Corp., som er 
udpeget af Unionen. Repræsentant for Beijing-filialen af Korea 
Changgwang Trading Corporation, som af FN's ekspertpanel er 
identificeret som et alias for KOMID. KOMID blev udpeget af 
Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våben
handler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører balli
stiske missiler og konventionelle våben. 

4. JON Chol Young Pasnr.: 563410192 

Diplomat på DPRK's 
ambassade i Angola 

Fødselsdato: 
30.4.1975 

22.1.2018 Repræsentant i Angola for Green Pine Associated Corporation 
og DPRK-diplomat akkrediteret til Angola. 

Green Pine er af FN udpeget pga. aktiviteter, der bl.a. omfatter 
brud på FN's våbenembargo. Green Pine har også forhandlet 
kontrakter om renovering af angolanske flådefartøjer, hvilket er 
i strid med de forbud, som blev indført ved De Forenede Natio
ners Sikkerhedsråds resolutioner. 

5. AN Jong Hyuk 

alias An Jong 
Hyok 

Diplomat på DPRK's 
ambassade i Egypten 

Fødselsdato: 
14.3.1970 

Pasnr.: 563410155 

22.1.2018 Repræsentant for Saeng Pil Trading Corporation, et alias for 
Green Pine Associated Corporation, og DPRK-diplomat i Egyp
ten. 

Green Pine er af FN udpeget pga. aktiviteter, der bl.a. omfatter 
brud på FN's våbenembargo. 

An Jong Hyuk blev bemyndiget til at drive alle typer virksomhed 
på vegne af Saeng Pil, herunder undertegning og gennemførelse 
af kontrakter og bankforretning. Selskabet er specialiseret i byg
ning af flådefartøjer og udformning, fremstilling og installation 
af udstyr til elektronisk kommunikation og navigation til søs. 

6. CHOL Yun Tredjesekretær på 
DPRK's ambassade 
i Kina 

22.1.2018 Chol Yun er af FN's ekspertpanel identificeret som kontaktper
son for DPRK-selskabet General Precious Metal, som er involve
ret i salg af lithium-6, et produkt omfattet af FN's forbud, og 
DPRK-diplomat. 

General Precious Metal er tidligere af Unionen identificeret som 
et alias for den FN-udpegede enhed Green Pine. 
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Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende oplys
ninger 

Dato for opfø
relse på listen Begrundelse 

7. CHOE Kwang 
Hyok  

22.1.2018 Choe Kwang Hyok har fungeret som repræsentant for Green 
Pine Associated Corporation, en enhed udpeget af FN. 

Choe Kwang Hyok er af FN's ekspertpanel identificeret som le
der af Beijing King Helong International Trading Ltd, et alias for 
Green Pine. Han er også af FN's ekspertpanel identificeret som 
direktør for Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd og drifts
ansvarlig i DPRK-enheden ved navn Beijing representative office 
of Korea Unhasu Trading Company, som også er aliasser for 
Green Pine. 

8. KIM Chang Hyok 

alias James Jin 
eller James Kim 

Fødselsdato: 
29.4.1963 

Fødested: N. 
Hamgyong 

Pasnr.: 472130058 

22.1.2018 KIM Chang Hyok er af FN's ekspertpanel identificeret som repræ
sentant for Pan Systems Pyongyang i Malaysia. Pan Systems 
Pyongyang er udpeget af Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede Nationers Sikkerheds
råd, gennem forsøg på salg af våben og relateret materiale til Eri
trea. Pan Systems er også kontrolleret af og arbejder på vegne af 
Reconnaissance General Bureau, som er udpeget af De Forenede 
Nationer. 

Etablerede adskillige konti i Malaysia under navne for dækvirk
somheder af »Glocom«, der selv er en dækvirksomhed af den ud
pegede enhed Pan Systems Pyongyang. 

9. PARK Young Han  22.1.2018 Direktør for Beijing New Technology, som af FN's ekspertpanel 
er identificeret som en dækvirksomhed for KOMID. KOMID blev 
udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største 
våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører 
ballistiske missiler og konventionelle våben. 

Juridisk repræsentant for Guancaiweixing Trading Co., Ltd, som 
af FN's ekspertpanel blev identificeret som befragteren af en be
slaglagt last til Eritrea af militærrelaterede produkter i august 
2012. 

10. RYANG Su Nyo Fødselsdato: 
11.8.1959 

Fødested: Japan 

22.1.2018 Direktør for Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang er 
udpeget af Unionen for bistand med omgåelsen af sanktioner, 
som er indført af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, gennem 
forsøg på salg af våben og relateret materiale til Eritrea. Pan Sy
stems er også kontrolleret af og arbejder på vegne af Reconnais
sance General Bureau, som er udpeget af De Forenede Nationer. 

11. PYON Won Gun Fødselsdato: 
13.3.1968 

Fødested: S. 
Phyongan 

Tjenestepasnr.: 
836220035 

Pasnr.: 290220142 

22.1.2018 Direktør for Glocom, en dækvirksomhed for Pan Systems Pyon
gyang. Pan Systems Pyongyang er udpeget af Unionen for bi
stand med omgåelsen af sanktioner, som er indført af De Fore
nede Nationers Sikkerhedsråd, gennem forsøg på salg af våben 
og relateret materiale til Eritrea. Pan Systems er også kontrolleret 
af og arbejder på vegne af Reconnaissance General Bureau, som 
er udpeget af De Forenede Nationer. 

Glocom averterer med radiokommunikationsudstyr til militære 
og paramilitære organisationer. 

Pyon Won Gun er også af FN's ekspertpanel identificeret som en 
DPRK-statsborger, der driver Pan Systems Pyongyang. 
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Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende oplys
ninger 

Dato for opfø
relse på listen Begrundelse 

12. PAE Won Chol Fødselsdato: 
30.8.1969 

Fødested: Pyongyang 

Diplomatpasnr.: 
654310150 

22.1.2018 Pae Won Chol er af FN's ekspertpanel identificeret som en 
DPRK-statsborger, der driver Pan Systems Pyongyang. Pan Sy
stems Pyongyang er udpeget af Unionen for bistand med om
gåelsen af sanktioner, som er indført af De Forenede Nationers 
Sikkerhedsråd, gennem forsøg på salg af våben og relateret ma
teriale til Eritrea. Pan Systems er også kontrolleret af og arbejder 
på vegne af Reconnaissance General Bureau, som er udpeget af 
De Forenede Nationer. 

13. RI Sin Song  22.1.2018 Ri Sin Song er af FN's ekspertpanel identificeret som en DPRK- 
statsborger, der driver Pan Systems Pyongyang. Pan Systems 
Pyongyang er udpeget af Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede Nationers Sikkerheds
råd, gennem forsøg på salg af våben og relateret materiale til Eri
trea. Pan Systems er også kontrolleret af og arbejder på vegne af 
Reconnaissance General Bureau, som er udpeget af De Forenede 
Nationer. 

14. KIM Sung Su  22.1.2018 KIM Sung Su er af FN's ekspertpanel identificeret som repræsen
tant for Pan Systems Pyongyang i Kina. Pan Systems Pyongyang 
er udpeget af Unionen for bistand med omgåelsen af sanktioner, 
som er indført af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, gennem 
forsøg på salg af våben og relateret materiale til Eritrea. Pan Sy
stems er også kontrolleret af og arbejder på vegne af Reconnais
sance General Bureau, som er udpeget af De Forenede Nationer. 

15. KIM Pyong Chol  22.1.2018 Kim Pyong Chol er af FN's ekspertpanel identificeret som en 
DPRK-statsborger, der driver Pan Systems Pyongyang. Pan Sy
stems Pyongyang er udpeget af Unionen for bistand med om
gåelsen af sanktioner, som er indført af De Forenede Nationers 
Sikkerhedsråd, gennem forsøg på salg af våben og relateret ma
teriale til Eritrea. Pan Systems er også kontrolleret af og arbejder 
på vegne af Reconnaissance General Bureau, som er udpeget af 
De Forenede Nationer. 

16. CHOE Kwang Su Tredjesekretær på 
DPRK's ambassade 
i Sydafrika 

Fødselsdato: 
20.4.1955 

Pasnr.: 381210143  
(udløbsdato: 
3.6.2016) 

22.1.2018 Choe Kwang Su er af FN's ekspertpanel identificeret som repræ
sentant for Haegeumgang Trading Company. I denne egenskab 
undertegnede Choe Kwang Su en kontrakt om militært samar
bejde mellem DPRK og Mozambique, hvilket er i strid med de 
forbud, som blev indført ved De Forenede Nationers Sikkerheds
råds resolutioner. Kontrakten vedrørte levering af våben og dertil 
knyttet materiel til Monte Binga, et selskab kontrolleret af Mo
zambiques regering. 

17. PAK In Su 

alias Daniel Pak 

Fødselsdato: 
22.5.1957 

Fødested: N. 
Hamgyong 

Diplomatpasnr.: 
290221242 

22.1.2018 Pak In Su er af FN's ekspertpanel identificeret som værende in
volveret i aktiviteter i forbindelse med salg af kul fra DPRK i Ma
laysia, hvilket er i strid med de forbud, som blev indført ved De 
Forenende Nationers Sikkerhedsråds resolutioner. 
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Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende oplys
ninger 

Dato for opfø
relse på listen Begrundelse 

18. SON Young-Nam Førstesekretær på 
DPRK's ambassade 
i Bangladesh 

22.1.2018 Son Young-Nam er af FN's ekspertpanel identificeret som være
nde involveret i smugling af guld og andre produkter til DPRK, 
hvilket er i strid med de forbud, som blev indført ved De Fore
nede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner.«   
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