
DECIZIA (PESC) 2016/785 A CONSILIULUI 

din 19 mai 2016 

de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare 
Democrate Coreene 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, 

având în vedere Decizia 2013/183/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2010/800/PESC (1), în special articolul 19 alineatul (2), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/183/PESC. 

(2)  Dată fiind gravitatea situației din Republica Populară Democrată Coreeană, optsprezece persoane și o entitate ar 
trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile 
restrictive, prevăzută în anexa II la Decizia 2013/183/PESC. De asemenea, ar trebui să fie actualizate rubricile 
referitoare la două persoane incluse pe lista din anexa menționată. 

(3)  Prin urmare, anexa II la Decizia 2013/183/PESC ar trebui să fie modificată în mod corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa II la Decizia 2013/183/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 19 mai 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
A.G. KOENDERS  
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(1) JO L 111, 23.4.2013, p. 52. 



ANEXĂ 

1.  În partea I A din anexa II la Decizia 2013/183/PESC, pe lista persoanelor și entităților care sunt responsabile de 
programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă, a persoanelor 
sau entităților acționând în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori a entităților aflate în 
proprietatea lor sau controlate de acestea, cărora li se aplică măsurile restrictive, se adaugă următoarele persoane:  

Nume 
(și eventual alias) Date de identificare Motive 

15. CHOE Kyong-song  General-colonel în armata RPDC. Fost membru al Comisiei 
militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care 
este un organism esențial în materie de apărare națională 
în RPDC. Ca atare, responsabil de susținerea sau promova
rea programelor RPDC care vizează armele nucleare, rache
tele balistice sau alte arme de distrugere în masă. 

16. CHOE Yong-ho  General-colonel în armata RPDC. Fost membru al Comisiei 
militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care 
este un organism esențial în materie de apărare națională 
în RPDC. Comandant al forțelor aeriene. Ca atare, respon
sabil de susținerea sau promovarea programelor RPDC care 
vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de 
distrugere în masă. 

17. HONG Sung-Mu 

(alias HUNG Sung Mu) 

Data nașterii: 
1.1.1942 

Director adjunct al Departamentului pentru industria mu
nițiilor (MID). Responsabil de dezvoltarea programelor le
gate de arme și rachete convenționale, inclusiv rachete ba
listice. Considerat unul dintre principalii responsabili de 
programele de dezvoltare industrială privind armele nu
cleare. Ca atare, responsabil de programele RPDC care vi
zează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de 
distrugere în masă. 

18. JO Chun Ryong 

(alias CHO Chun 
Ryo'ng, JO Chun- 
Ryong, JO Cho Ryong) 

Data nașterii: 
4.4.1960 

Președinte al celui de al doilea Comitet economic (SEC) în
cepând cu 2014 și responsabil de conducerea fabricilor și 
unităților de producție a muniției din RPDC. SEC a fost de
semnat în temeiul RCSONU 2270 (2016) pentru implica
rea sa în aspectele esențiale ale programului RPDC care vi
zează rachetele balistice și pentru conducerea activităților 
KOMID – principala entitate în comerțul cu arme a RPDC. 
Membru al Comisiei Naționale de Apărare. Participant în 
numeroase programe care vizează rachetele balistice. Unul 
dintre factorii esențiali din industria de armament a RPDC. 
Ca atare, responsabil de susținerea sau promovarea progra
melor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balis
tice sau alte arme de distrugere în masă. 

19. JO Kyongchol  General în armata RPDC. Fost membru al Comisiei militare 
centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un 
organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. 
Director al Comandamentului militar de securitate. Ca 
atare, responsabil de susținerea sau promovarea programe
lor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice 
sau alte arme de distrugere în masă. 
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Nume 
(și eventual alias) Date de identificare Motive 

20. KIM Chun-sam  General-locotenent, fost membru al Comisiei militare cen
trale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un or
ganism esențial în materie de apărare națională din RPDC. 
Director al biroului operațional al Statului major militar al 
armatei RPDC și prim-adjunct al șefului Statului major mi
litar. Ca atare, responsabil de sprijinirea sau promovarea 
programelor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele 
balistice sau alte arme de distrugere în masă. 

21. KIM Chun-sop  Membru al Comisiei Naționale de Apărare, care este un or
ganism esențial în materie de apărare națională din RPDC. 
Ca atare, responsabil cu susținerea sau promovarea progra
melor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balis
tice sau alte arme de distrugere în masă. 

22. KIM Jong-gak Data nașterii: 
20.7.1941 

Locul nașterii: Pyon
gyang 

Vice-mareșal în armata RPDC, fost membru al Comisiei mi
litare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care 
este un organism esențial în materie de apărare națională 
din RPDC. Ca atare, responsabil cu susținerea sau promo
varea programelor RPDC care vizează armele nucleare, ra
chetele balistice sau alte arme de distrugere în masă. 

23. KIM Rak Kyom 

(alias KIM Rak gyom)  

General cu patru stele, comandant al forțelor strategice (cu
noscute și ca Forțele strategice pentru rachete) care în pre
zent comandă, conform rapoartelor, 4 unități de rachete 
strategice și tactice, printre care și brigada KN08 (ICBM). 
Statele Unite au desemnat Forțele strategice pentru implica
rea acestora în activități care au contribuit în mod concret 
la proliferarea armelor de distrugere în masă sau la furniza
rea acestora. Fost membru al Comisiei militare centrale a 
Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism 
esențial în materie de apărare națională în RPDC. Relatările 
din presă au identificat participarea lui KIM, împreună cu 
KIM Jung Un, la testele de încercare ICBN din aprilie 2016. 
Ca atare, responsabil cu susținerea sau promovarea progra
melor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balis
tice sau alte arme de distrugere în masă. 

24. KIM Won-hong Data nașterii: 
7.1.1945 

Locul nașterii: Pyon
gyang 

Pașaport nr.: 
745310010 

General, director al Departamentului pentru securitatea sta
tului. Ministru pentru securitatea statului. Membru al Co
misiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea 
și al Comisiei Naționale de Apărare, care sunt organisme 
esențiale în materie de apărare națională din RPDC. Ca 
atare, responsabil cu susținerea sau promovarea programe
lor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice 
sau alte arme de distrugere în masă. 

25. PAK Jong-chon  General-colonel în armata RPDC, șef al forțelor armate po
pulare coreene, șef adjunct de personal și director al Depar
tamentului pentru arme de foc. Șef al Statului major militar 
și director al sectorului de comandă al artileriei. Fost mem
bru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor 
din Coreea, care este un organism esențial în materie de 
apărare națională din RPDC. Ca atare, responsabil cu susți
nerea sau promovarea programelor RPDC care vizează ar
mele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distru
gere în masă. 
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Nume 
(și eventual alias) Date de identificare Motive 

26. RI Jong-su  Viceamiral. Fost membru al Comisiei militare centrale a 
Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism 
esențial în materie de apărare națională din RPDC. Coman
dant al forțelor navale coreene, care sunt implicate în dez
voltarea de programe de rachete balistice și în dezvoltarea 
capacităților nucleare ale forțelor navale ale RPDC. Ca 
atare, responsabil cu susținerea sau promovarea programe
lor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice 
sau alte arme de distrugere în masă. 

27. SON Chol-ju  General-colonel în cadrul forțelor armate populare coreene 
și director politic al forțelor aeriene și de apărare antiae
riană, care supraveghează dezvoltarea rachetelor antiaeriene 
moderne. Ca atare, responsabil cu susținerea sau promova
rea programelor RPDC care vizează armele nucleare, rache
tele balistice sau alte arme de distrugere în masă. 

28. YUN Jong-rin  General, fost membru al Comisiei militare centrale a Parti
dului Muncitorilor din Coreea și membru al Comisiei Na
ționale de Apărare, care sunt organisme esențiale în materie 
de apărare națională în RPDC. Ca atare, responsabil cu sus
ținerea sau promovarea programelor RPDC care vizează ar
mele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distru
gere în masă. 

29. PAK Yong-sik  General cu patru stele, membru al Departamentului pentru 
securitatea statului, ministru al apărării. Membru al Comi
siei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și 
al Comisiei Naționale de Apărare, care sunt organisme 
esențiale în materie de apărare națională în RPDC. A fost 
prezent la testarea rachetelor balistice în martie 2016. Ca 
atare, responsabil cu susținerea sau promovarea programe
lor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice 
sau alte arme de distrugere în masă. 

30. HONG Yong Chil  Director adjunct al Departamentului pentru industria mu
nițiilor (MID). Departamentul pentru industria munițiilor – 
desemnat de CSONU la 2 martie 2016 – este implicat în 
aspectele esențiale ale programului RPDC care vizează ra
chetele. MID este responsabil pentru supravegherea dezvol
tării rachetelor balistice de către RPDC, inclusiv a produc
ției de armament Taepo Dong-2 și a programelor de cerce
tare și dezvoltare. Cel de al doilea Comitet economic și cea 
de a doua Academie de Științe Naturale – desemnate și ele 
în august 2010 – se află în subordinea MID. În ultimii ani, 
MID a lucrat la dezvoltarea rachetei balistice intercontinen
tale mobile KN08. HONG l-a însoțit pe KIM Jong Un la o se
rie de evenimente legate de dezvoltarea programelor RPDC 
care vizează armele nucleare și rachetele balistice și se con
sideră că a avut un rol important în cadrul testului nuclear 
al RPDC din 6 ianuarie 2016. Director adjunct al Comite
tului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea. Ca 
atare, responsabil cu susținerea sau promovarea programe
lor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice 
sau alte arme de distrugere în masă. 
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Nume 
(și eventual alias) Date de identificare Motive 

31. RI Hak Chol 

(alias RI Hak Chul, RI 
Hak Cheol) 

Data nașterii: 
19.1.1963 sau 
8.5.1966 

Pașapoarte nr.: 
381320634,  
PS- 563410163 

Președinte al Green Pine Associated Corporation („Green 
Pine”). Potrivit Comitetului de sancțiuni al ONU, Green 
Pine a preluat numeroase dintre activitățile Korea Mining 
Development Trading Corporation (KOMID). KOMID a fost 
desemnată de către Comitet în aprilie 2009 și este cel mai 
important traficant de armament și exportator principal al 
produselor și echipamentelor aferente rachetelor balistice și 
armelor convenționale din RPDC. Green Pine este respon
sabilă și pentru aproximativ jumătate din exporturile de ar
mament și material conex ale RPDC. Green Pine a fost 
identificată pentru a fi sancționată pentru exporturile de ar
mament și material conex din Coreea de Nord. Green Pine 
este specializată în producția de construcții navale și arma
ment militar maritim, cum ar fi submarine, ambarcațiuni 
militare și sisteme de lansatoare; de asemenea, a exportat 
torpile și asistență tehnică unor societăți iraniene din do
menii conexe apărării. Green Pine Associated Corporation 
a fost desemnată de Consiliul de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite. 

32. YUN Chang Hyok Data nașterii: 
9.8.1965 

Director adjunct al entrului de control al sateliților, în ca
drul Administrației naționale pentru dezvoltare aerospațială 
(NADA). NADA este sancționată în temeiul RCSONU 2270 
(2016) pentru implicare în dezvoltarea științei și tehnolo
giei spațiale în RPDC, inclusiv în lansarea de sateliți și ra
chete cu rază lungă de acțiune. RCSONU 2270 (2016) a 
sancționat lansarea de sateliți de către RPDC la 7 febru
arie 2016 pentru care a fost utilizată tehnologia rache
telor balistice și care a reprezentat o încălcare gravă 
a rezoluțiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) 
și 2094 (2013). Ca atare, responsabil cu susținerea sau pro
movarea programelor RPDC care vizează armele nucleare, 
rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă.  

2.  În partea I B din anexa II la Decizia 2013/183/PESC, pe lista entităților responsabile de programele RPDC care 
vizează rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă, cărora li se aplică măsurile restrictive, se adaugă 
entitatea următoare:  

Denumire 
(și eventual alias) Date de identificare Motive 

13. Forțele strategice pen
tru rachete  

În cadrul forțelor armate naționale ale RPDC, această enti
tate este implicată în elaborarea și implementarea operațio
nală a programelor RPDC care vizează rachetele balistice 
sau alte arme de distrugere în masă.  

3.  În partea I A din anexa II la Decizia 2013/183/PESC, pe lista persoanelor care sunt responsabile de programele RPDC 
care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă, a persoanelor sau entităților care 
acționează în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori a entităților aflate în proprietatea lor sau 
controlate de acestea, cărora li se aplică măsurile restrictive, se înlocuiesc rubricile referitoare la următoarele 
persoane:  

Nume 
(și eventuale pseudo

nime) 

Informații de identifi
care Motive 

3. CHU Kyu-Chang 

(alias JU Kyu-Chang) 

Data nașterii: 
25.11.1928 

Locul nașterii: pro
vincia Hamgyo'ng de 
sud 

Membru al Comisiei Naționale de Apărare, organism esen
țial în materie de apărare națională din RPDC. Fost director 
al Departamentului pentru muniții al Comitetului Central 
al Partidului Muncitorilor din Coreea. Ca atare, responsabil 
cu susținerea sau promovarea programelor RPDC care vi
zează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de 
distrugere în masă. 
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Nume 
(și eventuale pseudo

nime) 

Informații de identifi
care Motive 

8. PAEK Se-bong Anul nașterii:1946 Fost președinte al celui de al doilea Comitet economic (res
ponsabil de programul balistic) al Comitetului Central al 
Partidului Muncitorilor din Coreea. Membru al Comisiei 
Naționale de Apărare.   
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