
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1859 

af 16. oktober 2017 

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

(2)  Eftersom DPRK med sine vedvarende og tiltagende nukleare og ballistiske programmer har misligholdt sine 
forpligtelser i henhold til flere resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, bør tre personer og seks enheder tilføjes på 
listen over personer og enheder i bilag XV og XVI til forordning (EU) 2017/1509. 

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Bilag XV og XVI 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 Luxembourg, den 16. oktober 2017. 

På Rådets vegne 
F. MOGHERINI 

Formand  
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BILAG 

I.  Følgende personer og enheder tilføjes på listen over personer og enheder i bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 
under de tilsvarende overskrifter: 

a)  Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra a)  

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende oplys
ninger 

Dato for opfø
relse på listen Begrundelse 

»31. KIM Jong Sik Vicedirektør, 
Munitions Industry 
Department 
i Military Industry 
Ministry 

16.10.2017 Yder som vicedirektør i Munitions Industry Department 
støtte til DPRK's nukleare programmer og ballistiske missil
programmer og var bl.a. til stede ved nukleare og ballistiske 
missilrelaterede begivenheder i 2016 og en præsentation 
i marts 2016 af, hvad DPRK hævdede var en atomenhed 
i miniatureformat. 

32. RI Pyong Chol Fødselsdato: 1948 

Første vicedirektør, 
Munitions Industry 
Department 

16.10.2017 Indtager som ledende direktør i Munitions Industry Depart
ment en nøgleposition i DPRK's ballistiske missilprogram. Til 
stede ved de fleste tests af ballistiske missiler og holder brie
finger for Kim Jong Un, herunder under atomprøvespræng
ningen og ceremonien i januar 2016.«  

b)  Juridiske personer, enheder og organer udpeget i overensstemmelse med artikel 34,4, litra a)  

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) Sted Dato for opfø

relse på listen Begrundelse 

»5. Ministeriet for 
Folkets Væbnede 
Styrker  

16.10.2017 Er ansvarlig for at støtte og give anvisninger til DPRK's Stra
tegic Rocket Force, som kontrollerer DPRK's nukleare og 
konventionelle strategiske missilenheder. Strategic Rocket 
Force er opført på listen ved UNSCR 2356 (2017). 

6. Koreas Folkehær  16.10.2017 Koreas Folkehær omfatter Strategic Rocket Force, som kon
trollerer DPRK's nukleare og konventionelle strategiske missi
lenheder. Strategic Rocket Force er opført på listen ved 
UNSCR 2356 (2017).«  

II.  Følgende tekst indsættes i bilag XVI til forordning (EU) 2017/1509 efter overskriften »Liste over personer, enheder 
eller organer, jf. artikel 34,1, og artikel 34,3«: 

»a)  Fysiske personer  

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende oplys
ninger 

Dato for opfø
relse på listen Begrundelse 

1. KIM Hyok Chan Fødselsdato: 
9.6.1970 

Pasnr.: 563410191 
Sekretær ved DPRK's 
ambassade i Luanda 

16.10.2017 Kim Hyok Chan har været repræsentant for Green Pine, en 
enhed, der er opført på FN's liste, og har bl.a. forhandlet 
kontrakter om renovering af angolanske flådefartøjer, hvilket 
er i strid med de forbud, som blev indført ved FN's Sikker
hedsråds resolutioner.  
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b)  Juridiske personer, enheder og organer  

Navn (og eventuelle kalde
navne) Sted Dato for opfø

relse på listen Begrundelse 

1. Korea International 
Exhibition Corporation  

16.10.2017 Korea International Exhibition Cor
poration har hjulpet udpegede enhe
der med at omgå sanktioner ved at 
afholde Pyongyang International 
Trade Fair, som giver udpegede enhe
der mulighed for at overtræde FN- 
sanktioner ved at fortsætte økono
misk aktivitet. 

2. Korea Rungrado General 
Trading Corporation 

alias Rungrado Trading 
Corporation 

Adresse: Segori-dong, Pothonggang 
District, Pyongyang, DPRK 

Telefonnummer: +850-2-18111- 
3818022 

Fax: +850-2-3814507 

E-mail: rrd@co.chesin.com 

16.10.2017 Korea Rungrado General Trading 
Corporation har medvirket til over
trædelse af de sanktioner, der blev 
indført ved FN's Sikkerhedsråds reso
lutioner, ved at sælge Scudmissiler til 
Egypten. 

3. Maritime Administrative 
Bureau 

alias North Korea Maritime 
Administration Bureau 

Adresse: Ryonhwa-2Dong, Central 
District, Pyongyang, DPRK 

PO Box 416 

Telefonnummer: +850-2-181118059 

Fax: +850 2 381 4410 

E-mail: mab@silibank.net.kp 

Websted: www.ma.gov.kp 

16.10.2017 Maritime Administrative Bureau har 
medvirket til omgåelse af de sanktio
ner, der er indført af FN's Sikkerheds
råd, herunder ved at omdøbe og om
registrere udpegede enheders aktiver 
og give fartøjer, som er omfattet af 
FN's sanktioner, falske dokumenter. 

4. Pan Systems Pyongyang 

alias Wonbang Trading Co. 

Adresse: Room 818, Pothonggang 
Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon 
district, Pyongyang, DPRK 

16.10.2017 Pan Systems har medvirket til om
gåelse af de sanktioner, der er indført 
af FN's Sikkerhedsråd, ved at forsøge 
at sælge våben og materiel i tilknyt
ning hertil til Eritrea. 

Pan Systems kontrolleres også af og 
arbejder på vegne af Reconnaissance 
General Bureau, som er udpeget af 
FN.«   
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