
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/661 AL COMISIEI 

din 6 aprilie 2017 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive 
împotriva Republicii Populare Democrate Coreene 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Populare Democrate Coreene (1), în special articolul 13 alineatul (1) literele (b), (c), (e) și (g), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (CE) nr. 329/2007 pune în aplicare măsurile prevăzute de Decizia (PESC) 2016/849 
a Consiliului (2). 

(2)  Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 ar trebui să fie actualizată pe baza celor mai recente informații 
furnizate de statele membre în ceea ce privește identificarea autorităților competente. 

(3)  La 30 noiembrie 2016, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 2321 
(2016), care prevede noi măsuri împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, inclusiv o interdicție 
a importurilor de cupru, nichel, argint, zinc și statui, precum și o interdicție a exporturilor de elicoptere și nave. 
La 27 februarie 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/330 (3), care a modificat în mod 
corespunzător Regulamentul (CE) nr. 329/2007, adăugând anexele Ih, IIIa și IIIb. Cuprul, nichelul, argintul, zincul 
și statuile, precum și elicopterele și navele care urmează să fie incluse în respectivele anexe ar trebui să fie 
identificate de acum înainte și ar trebui să le fie alocate numerele de referință preluate din Nomenclatura 
combinată în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (4). 

(4)  De asemenea, RCSONU 2321 (2016) detaliază și mai mult lista produselor de lux care fac deja obiectul unei 
interdicții la export, prevăzută în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 329/2007. 

(5)  La 6 aprilie 2017, Consiliul a decis să adauge patru persoane fizice pe lista persoanelor și entităților care fac 
obiectul măsurilor restrictive. 

(6)  Prin urmare, anexele Ih, II, III, IIIa, IIIb și V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 ar trebui să fie modificate în 
consecință, 

(7)  Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare 
imediat, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică după cum urmează:  

1. Anexa Ih se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.  

2. Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.  

3. Anexa III se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament. 
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(1) JO L 88 29.3.2007, p. 1. 
(2) Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și 

de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (JO L 141, 28.5.2016, p. 79). 
(3) Regulamentul (UE) 2017/330 al Consiliului din 27 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri 

restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (JO L 50, 28.2.2017, p. 1). 
(4) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun 

(JO L 256, 7.9.1987, p. 1). 



4. Anexa IIIa se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezentul regulament.  

5. Anexa IIIb se înlocuiește cu textul din anexa V la prezentul regulament.  

6. Anexa V se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 6 aprilie 2017. 

Pentru Comisie, 

pentru președinte 

Șeful interimar al Serviciului Instrumente de Politică Externă  
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ANEXA I 

„ANEXA Ih 

Cuprul, nichelul, argintul și zincul menționate la articolul 2 alineatul (4) litera (b) (1): 

Cupru  

2603 Minereuri de cupru și concentratele lor     

74 Cupru și articole din cupru     

8536 90 95 30 Contacte electrice sub formă de nituri 

–  din cupru 

– placate cu aliaj de argint nichel AgNi10 sau cu argint conținând în greutate, considerate îm
preună, 11,2 % (± 1 %) oxid de staniu și oxid de indiu 

–  cu o grosime a placării de 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)    

ex 8538 90 99 Părți din cupru destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8535, 8536 sau 
8537      

–  Fire pentru bobinaje:  

8544 11 – –  din cupru      

–  Alte conductoare electrice din cupru, pentru tensiuni de maximum 1 000 V: 

ex 8544 42 – –  Prevăzute cu conectori 

ex 8544 49 – –  Altele      

–  Alte conductoare electrice, pentru tensiuni peste 1 000 V:  

8544 60 10 – –  Cu conductori din cupru  

Nichel  

2604 Minereuri de nichel și concentratele lor    
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(1) Codurile de nomenclatură sunt cele aplicabile produselor relevante din Nomenclatura combinată, astfel cum este definită la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului și cum este prevăzută în anexa I la acesta. 



Feroaliaje:  

7202 60 –  Feronichel      

Sârmă din oțeluri inoxidabile:  

7223 00 11 – –  Cu un conținut de nichel de minimum 28 %, dar maximum 31 % și cu un conținut de 
crom de minimum 20 %, dar maximum 22 %     

75 Nichel și articole din nichel     

8105 90 00 10 Bare sau fire din aliaj de cobalt care conțin, în greutate: 

—  35 % (± 2 %) cobalt; 

—  25 % (± 1 %) nichel; 

—  19 % (± 1 %) crom; și 

—  7 % (± 2 %) fier, 

în conformitate cu specificațiile referitoare la materiale AMS 5842, de tipul celor utilizate în in
dustria aerospațială  

Argint  

2616 10 Minereuri de argint și concentratele lor  

Zinc  

2608 Minereuri de zinc și concentratele lor     

79 Zinc și articole din zinc ”    
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ANEXA II 

„ANEXA II 

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente menționate la articolele 5, 7, 8, 10 și 15, 
precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene: 

BELGIA 

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIA 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

REPUBLICA CEHĂ 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DANEMARCA 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

GERMANIA 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLANDA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRECIA 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIA 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/ 
SancionesInternacionales.aspx 

FRANȚA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CROAȚIA 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIA 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CIPRU 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETONIA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITUANIA 

http://www.urm.lt/sanctions 
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http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
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LUXEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

UNGARIA 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 
20170214_final.pdf 

MALTA 

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed 
%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx 

ȚĂRILE DE JOS 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLONIA 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGALIA 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- 
restritivas.aspx 

ROMÂNIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ 
ukrepi/ 

SLOVACIA 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLANDA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SUEDIA 

http://www.ud.se/sanktioner 

REGATUL UNIT 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene: 

Commission européenne 

Service des instruments de politique étrangère (FPI) 

EEAS 07/99 

1049 Bruxelles/Brussel 

Belgique/België 

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu ”   
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ANEXA III 

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică după cum urmează:  

1. „9. Covoare împletite manual, preșuri și tapiserii țesute manual” se înlocuiește cu „9. Covoare, preșuri și tapiserii, 
țesute sau nu, cu o valoare mai mare de 500 USD”;  

2. „13. Veselă de calitate înaltă din porțelan, piatră sau lut sau obiecte de olărit de înaltă calitate” se înlocuiește cu „13. 
Veselă din porțelan, piatră sau lut sau obiecte de olărit de înaltă calitate, cu o valoare mai mare de 100 USD”.  
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ANEXA IV 

„ANEXA IIIa 

Statuile menționate la articolul 4c alineatul (1): 

ex 4420 10 Statui și statuete din lemn      

–  Statui și statuete din piatră 

ex 6802 91 – –  Marmură, travertin și alabastru 

ex 6802 92 – –  Alte pietre calcaroase 

ex 6802 93 – –  Granit 

ex 6802 99 – –  Alte pietre    

ex 6809 90 Statui și statuete din ipsos sau din compoziții pe bază de ipsos    

ex 6810 99 Statui și statuete din ciment, din beton sau din piatră artificială, chiar armate    

ex 6913 Statui și statuete din ceramică      

Articole de aurărie sau argintărie   

–  Din metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase 

ex 7114 11 – –  Statuete din argint, chiar acoperit, placat sau dublat cu alte metale prețioase 

ex 7114 19 – –  Statuete din alte metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase 

ex 7114 20 –  Statui și statuete din metale comune placate sau dublate cu metale prețioase      

–  Statui și statuete din metale comune 

ex 8306 21 – –  Statui și statuete placate cu metale prețioase 

ex 8306 29 – –  Alte statui și statuete    

ex 9505 Statui și statuete pentru sărbători, carnaval sau alte ocazii festive    

ex 9602 Statuete din materiale vegetale sau minerale, prelucrate, pentru fasonat    

ex 9703 Producții originale de artă statuară, din orice material ”    
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ANEXA V 

„ANEXA IIIb 

Elicopterele și navele menționate la articolul 4d alineatul (1): 

Elicoptere 

8802 11 Cu o greutate fără încărcătură de maximum 2 000 kg 

8802 12 Cu o greutate fără încărcătură peste 2 000 kg  

Nave 

8901 Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul persoanelor 
sau al mărfurilor 

8902 Nave de pescuit; nave fabrică și alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescărie: 

8903 Iahturi și alte nave și ambarcațiuni de agrement sau sportive; bărci cu rame și canoe 

8904 Remorchere și împingătoare 

8906 Alte nave, inclusiv nave de război și nave de salvare, altele decât cele cu rame 

8907 10 Plute gonflabile ”    
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ANEXA VI 

În anexa V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se adaugă următoarele mențiuni la rubrica „Persoanele fizice menționate 
la articolul 6 alineatul (2) litera (a)”: 

„33. RI Myong Su Data nașterii: 1937 

Locul nașterii: Myongchon, 
provincia Hamgyong Nord 

Vicepreședinte al Comisiei militare centrale a Partidului Munci
torilor din Coreea și șef al Statului-major General al forțelor 
armate populare. În această calitate, Ri Myong Su deține o po
ziție-cheie în materie de apărare națională și este responsabil 
de susținerea sau promovarea programelor RPDC care vizează 
armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere 
în masă. 

34 SO Hong 
Chan 

Data nașterii: 30.12.1957 

Locul nașterii: Kangwon 

Pașaport nr.: PD836410105 

Data expirării pașaportului: 
27.11.2021 

Viceprim-ministru al forțelor armate populare, membru al Co
misiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și 
general-colonel al forțelor armate populare. În această calitate, 
So Hong Chan este responsabil de susținerea sau promovarea 
programelor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele ba
listice sau alte arme de distrugere în masă. 

35 WANG Chang 
Uk 

Data nașterii: 29.5.1960 Ministrul industriei și energiei atomice. În această calitate, 
Wang Chang Uk este responsabil de susținerea sau promova
rea programelor RPDC care vizează armele nucleare, rachetele 
balistice sau alte arme de distrugere în masă. 

36 JANG Chol Data nașterii: 31.3.1961 

Locul nașterii: Phenian 

Pașaport nr.: 563310042 

Președinte al Academiei Naționale de Științe, instituție care are 
ca obiectiv dezvoltarea capacităților tehnologice și științifice 
ale RPDC. În această calitate, Jang Chol deține o poziție strate
gică în materie de dezvoltare a activităților nucleare ale RPDC 
și este responsabil de susținerea sau promovarea programelor 
RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte 
arme de distrugere în masă.”   
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