
DECIZII 

DECIZIA (PESC) 2017/994 A CONSILIULUI 

din 12 iunie 2017 

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare 
Democrate Coreene 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere 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 (1), în special articolul 33 alineatul (2), 

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

întrucât: 

(1)  La 27 mai 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/849. 

(2)  În conformitate cu articolul 36 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2016/849, Consiliul a reexaminat lista 
persoanelor și entităților desemnate care figurează în anexa II la decizia respectivă. 

(3)  Consiliul a ajuns la concluzia că o persoană și o entitate ar trebui să fie eliminate de pe lista care figurează în 
anexa II la Decizia (PESC) 2016/849. 

(4)  Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubricile corespunzătoare anumitor persoane și entități incluse în 
anexa II la Decizia (PESC) 2016/849 ar trebui actualizate. 

(5)  Prin urmare, anexa II la Decizia (PESC) 2016/849 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa II la Decizia (PESC) 2016/849 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Luxemburg, 12 iunie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
C. CAMILLERI  
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ANEXĂ 

În anexa II la Decizia (PESC) 2016/849, secțiunile I și II se înlocuiesc cu următorul text: 

„I.  Persoane și entități responsabile de programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte 
arme de distrugere în masă ori persoane sau entități acționând în numele acestora sau în conformitate cu instruc
țiunile lor ori entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea 

A.  Persoane  

Nume Pseudonim Informații de identi
ficare 

Data desem
nării Expunere de motive 

1. CHON Chi Bu CHON Chi-bu  22.12.2009 Membru al Biroului General pentru Energie Atomică, 
fost director tehnic al Centrului de la Yongbyon. 
Există fotografii care au stabilit legături cu reactorul 
nuclear din Siria înainte de bombardarea acestuia de 
către Israel în 2007. 

2. CHU  
Kyu-Chang 

JU Kyu-Chang; 
JU Kyu Chang 

Data nașterii: 
25.11.1928 

Locul nașterii: 
Provincia 
Hamgyo'ng Sud, 
RPDC 

22.12.2009 Fost membru al Comisiei Naționale de Apărare, care 
era un organism esențial în materie de apărare națio
nală în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia 
pentru Afaceri de Stat (SAC). Fost director al departa
mentului de muniții al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitorilor din Coreea. S-a raportat prezența lui, 
alături de KIM Jong Un, pe o navă de război în 2013. 
Director al Departamentului pentru industria con
strucțiilor de mașini din cadrul Partidului Muncitorilor 
din Coreea. Ales membru supleant în cadrul Comite
tului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea în 
mai 2016, cu ocazia celui de al 7-lea congres al Parti
dului Muncitorilor din Coreea (WPK), în cadrul căruia 
WPK a adoptat o decizie de continuare a programului 
nuclear al RPDC. Ca atare, este responsabil pentru 
susținerea sau promovarea programelor RPDC din do
meniul nuclear, sau legate de rachete balistice sau de 
alte arme de distrugere în masă. 

3. HYON  
Chol-hae 

HYON Chol Hae Data 
nașterii:1934 

Locul nașterii: 
Manciuria, China. 

22.12.2009 Mareșal în armata populară coreeană din aprilie 2016. 
Director adjunct al Departamentului de politică gene
rală din cadrul armatei populare coreene (consilier mi
litar al lui Kim Jong-Il, decedat). Ales membru în ca
drul Comitetului Central al Partidului Muncitorilor 
din Coreea în mai 2016, cu ocazia celui de al 7-lea 
congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), 
în cadrul căruia WPK a adoptat o decizie de conti
nuare a programului nuclear al RPDC. 

4. KIM  
Yong-chun 

Young-chun; 
KIM Yong Chun 

Data nașterii: 
4.3.1935 

Pașaport nr.: 
554410660 

22.12.2009 Mareșal în armata populară coreeană. Fost vicepreșe
dinte al Comisiei Naționale de Apărare, care era un 
organism esențial în materie de apărare națională în 
RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru 
Afaceri de Stat (SAC). Fost ministru al Forțelor Ar
mate Populare, consilier special pentru strategia nu
cleară al lui Kim Jong-Il, decedat. Ales membru în ca
drul Comitetului Central al Partidului Muncitorilor 
din Coreea în mai 2016, cu ocazia celui de al 7-lea 
congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), 
în cadrul căruia WPK a adoptat o decizie de conti
nuare a programului nuclear al RPDC. 
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Nume Pseudonim Informații de identi
ficare 

Data desem
nării Expunere de motive 

5. O Kuk-Ryol O Kuk Ryol Data 
nașterii:1931 

Locul nașterii: 
Provincia Jilin, 
China. 

22.12.2009 Fost vicepreședinte al Comisiei Naționale de Apărare, 
care era un organism esențial în materie de apărare 
națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Co
misia pentru Afaceri de Stat (SAC); supraveghea achi
ziția din străinătate a tehnologiei avansate pentru pro
gramele nuclear și balistic. Ales membru în cadrul 
Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Co
reea în mai 2016, cu ocazia celui de al 7-lea congres 
al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), în cadrul 
căruia WPK a adoptat o decizie de continuare a pro
gramului nuclear al RPDC. 

6. PAEK Se-bong PAEK Se Bong Data nașterii: 
1946 

22.12.2009 Fost președinte al celui de al doilea Comitet economic  
(responsabil de programul balistic) al Comitetului 
Central al Partidului Muncitorilor din Coreea. Membru 
al Comisiei Naționale de Apărare, care era un orga
nism esențial în materie de apărare națională în RPDC 
înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri 
de Stat (SAC). Promovat la gradul de general-maior. 

7. PAK Jae-gyong Chae-Kyong; 
PAK Jae Gyong 

Data nașterii: 
1933 

Pașaport nr.: 
554410661 

22.12.2009 Director adjunct al Departamentului de politică gene
rală al forțelor armate populare și director adjunct al 
Biroului de logistică al forțelor armate populare (con
silier militar al lui Kim Jong-Il, decedat). Prezent la in
specția efectuată de KIM Jong Un la comandamentul 
Forțelor strategice pentru rachete. 

8. RYOM Yong   22.12.2009 Director al Biroului General pentru Energie Atomică  
(entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite), 
însărcinat cu relațiile internaționale. 

9. SO Sang-kuk SO Sang Kuk Data nașterii: 
între 1932 și 
1938 

22.12.2009 Șef al departamentului de fizică nucleară, Universita
tea Kim Il Sung. 

10. General- 
locotenent 
KIM Yong 
Chol 

KIM Yong-Chol; 
KIM Young-Chol; 
KIM Young-Cheol; 
KIM Young-Chul 

Data nașterii: 
1946 

Locul nașterii: 
Pyongan-Pukto, 
RPDC 

19.12.2011 Ales membru în cadrul Comisiei militare centrale 
a Partidului Muncitorilor din Coreea și al Comitetului 
Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, vicepre
ședinte pentru relațiile inter-coreene. Fost comandant 
al Biroului general de informații (Reconnaissance Gene
ral Bureau – RGB). Promovat director al departamentu
lui Frontul Unit în mai 2016, cu ocazia celui de al 
7-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea. 

11. PAK To-Chun PAK To Chun Data nașterii: 
9.3.1944 

Locul nașterii: 
Rangrim, 
provincia Jagang, 
RPDC 

19.12.2011 Membru al Consiliului Național de Securitate. Este în
sărcinat cu industria armamentului. S-a raportat că 
acesta conduce biroul pentru energie nucleară. Institu
ția respectivă este vitală pentru programul nuclear și 
cel de lansare de rachete ale RPDC. Fotografiat în 
compania unor persoane care au contribuit la testarea 
bombei cu hidrogen și la lansarea de sateliți. 

13.6.2017 L 149/77 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Nume Pseudonim Informații de identi
ficare 

Data desem
nării Expunere de motive 

12. CHOE  
Kyong-song 

CHOE Kyong 
song  

20.5.2016 General-colonel în armata populară coreeană. Fost 
membru al Comisiei militare centrale a Partidului 
Muncitorilor din Coreea, care este un organism esen
țial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, 
este responsabil pentru susținerea sau promovarea 
programelor RPDC din domeniul nuclear, sau legate 
de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în 
masă. 

13. CHOE  
Yong-ho 

CHOE Yong Ho  20.5.2016 General-colonel în armata populară coreeană/general 
în cadrul forțelor aeriene ale armatei populare co
reene. Fost membru al Comisiei militare centrale a Par
tidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism 
esențial în materie de apărare națională în RPDC. Co
mandant al forțelor aeriene și al forțelor de apărare 
antiaerieană ale armatei populare coreene. Ca atare, 
este responsabil pentru susținerea sau promovarea 
programelor RPDC din domeniul nuclear, sau legate 
de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în 
masă. 

14. HONG  
Sung-Mu 

HUNG Sun Mu; 
HONG Sung Mu 

Data nașterii: 
1.1.1942 

20.5.2016 Director adjunct al Departamentului pentru industria 
munițiilor (MID). Responsabil de dezvoltarea progra
melor legate de arme și rachete convenționale, inclu
siv rachete balistice. Considerat unul dintre principalii 
responsabili de programele de dezvoltare industrială 
privind armele nucleare. Ca atare, este responsabil de 
programele RPDC legate de arme nucleare, de rachete 
balistice sau de alte arme de distrugere în masă. 

15. JO Kyongchol JO Kyong Chol  20.5.2016 General în armata populară coreeană. 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 Comanda
mentului militar de securitate. Ca atare, este responsa
bil pentru susținerea sau promovarea programelor 
RPDC din domeniul nuclear, sau legate de rachete ba
listice sau de alte arme de distrugere în masă. L-a în
soțit pe Kim Jong Un la cel mai amplu exercițiu de fo
curi de artilerie cu rază lungă desfășurat vreodată. 

16. KIM  
Chun-sam 

KIM Chun Sam  20.5.2016 General-locotenent, fost membru al Comisiei militare 
centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care 
este un organism esențial în materie de apărare națio
nală în RPDC. Director al biroului operațional al Sta
tului major militar al armatei populare coreene și 
prim șef adjunct al Statului major militar. Ca atare, 
este responsabil pentru susținerea sau promovarea 
programelor RPDC din domeniul nuclear, sau legate 
de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în 
masă. 
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17. KIM Chun-sop KIM Chun Sop  20.5.2016 Fost membru al Comisiei Naționale de Apărare, deve
nită acum Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC), care 
este un organism esențial în materie de apărare națio
nală în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susți
nerea sau promovarea programelor RPDC din dome
niul nuclear, sau legate de rachete balistice sau de alte 
arme de distrugere în masă. Prezent la sesiunea foto 
dedicată persoanelor care au contribuit la testarea cu 
succes a rachetelor balistice lansate de submarine în 
mai 2015. 

18. KIM Jong-gak KIM Jong Gak Data nașterii: 
20.7.1941 

Locul nașterii: 
Phenian, RPDC 

20.5.2016 Vice-mareșal în armata populară coreeană, rector al 
Universității Militare Kim Il-Sung, fost membru al Co
misiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din 
Coreea, care este un organism esențial în materie de 
apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil 
pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC 
din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice 
sau de alte arme de distrugere în masă. 

19. KIM Rak 
Kyom 

KIM Rak-gyom; 
KIM Rak Gyom  

20.5.2016 General cu patru stele, comandant al forțelor strate
gice (cunoscute și ca Forțele strategice pentru rachete) 
care în prezent comandă, conform rapoartelor, patru 
unități de rachete strategice și tactice, printre care și 
brigada KN08 (ICBM). UE a desemnat Forțele strate
gice pentru implicarea acestora în activități care au 
contribuit în mod concret la proliferarea armelor de 
distrugere în masă sau la furnizarea acestora. Fost 
membru al Comisiei militare centrale a Partidului 
Muncitorilor din Coreea, care este un organism esen
țial în materie de apărare națională în RPDC. Relată
rile din presă au identificat participarea lui KIM, îm
preună cu KIM Jong Un, la testarea rachetelor balistice 
intercontinentale (ICBM) în aprilie 2016. Ca atare, 
este responsabil pentru susținerea sau promovarea 
programelor RPDC din domeniul nuclear,sau legate de 
rachete balistice sau de alte arme de distrugere în 
masă. A ordonat exercițiul de lansare de rachete balis
tice. 

20. KIM  
Won-hong 

KIM Won Hong Data nașterii: 
7.1.1945 

Locul nașterii: 
Phenian, RPDC. 

Pașaport nr.: 
745310010 

20.5.2016 General, director al Departamentului pentru securita
tea statului. Ministru pentru securitatea statului. Mem
bru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncito
rilor din Coreea și al Comisiei Naționale de Apărare, 
care era un organism esențial în materie de apărare 
națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Co
misia pentru Afaceri de Stat (SAC) – acestea fiind or
ganisme esențiale în materie de apărare națională în 
RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau 
promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear, 
sau legate de rachete balistice sau de alte arme de dis
trugere în masă. 
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21. PAK Jong- 
chon 

PAK Jong Chon  20.5.2016 General-colonel (general-locotenent) în armata popu
lară coreeană, șef al forțelor armate populare coreene, 
șef adjunct de personal și director al Departamentului 
pentru arme de foc. Șef al Statului major militar și di
rector al sectorului de comandă al artileriei. Fost 
membru al Comisiei militare centrale a Partidului 
Muncitorilor din Coreea, care este un organism esen
țial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, 
este responsabil pentru susținerea sau promovarea 
programelor RPDC din domeniul nuclear, sau legate 
de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în 
masă. 

22. RI  
Jong-su 

RI Jong Su  20.5.2016 Viceamiral. Fost membru al Comisiei militare centrale 
a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un or
ganism esențial în materie de apărare națională în 
RPDC. Comandant al forțelor navale coreene care 
sunt implicate în dezvoltarea de programe de rachete 
balistice și în dezvoltarea capacităților nucleare ale 
forțelor navale ale RPDC. Ca atare, este responsabil 
pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC 
din domeniul nuclear, sau legate de rachete balistice 
sau de alte arme de distrugere în masă. 

23. SON Chol-ju SON Chol Ju  20.5.2016 General-colonel în armata populară coreeană și direc
tor politic al forțelor aeriene și de apărare antiaeriană, 
care supraveghează dezvoltarea rachetelor antiaeriene 
moderne. Ca atare, este responsabil pentru susținerea 
sau promovarea programelor RPDC din domeniul nu
clear, sau legate de rachete balistice sau de alte arme 
de distrugere în masă. 

24. YUN Jong-rin YUN Jong Rin  20.5.2016 General, fost membru al Comisiei militare centrale 
a Partidului Muncitorilor din Coreea și membru al Co
misiei Naționale de Apărare, care era un organism 
esențial în materie de apărare națională în RPDC 
înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri 
de Stat (SAC), acestea fiind organisme esențiale în ma
terie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este res
ponsabil pentru susținerea sau promovarea programe
lor RPDC din domeniul nuclear, sau legate de rachete 
balistice sau de alte arme de distrugere în masă. 

25. PAK Yong-sik PAK Yong Sik  20.5.2016 General cu patru stele, membru al Departamentului 
pentru securitatea statului, ministru al Forțelor Ar
mate Populare. Membru al Comisiei militare centrale 
a Partidului Muncitorilor din Coreea și al Comisiei Na
ționale de Apărare, care era un organism esențial în 
materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi 
fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC) 
– acestea fiind organisme esențiale în materie de apă
rare națională în RPDC. A fost prezent la testarea ra
chetelor balistice în martie 2016. Ca atare, este res
ponsabil pentru susținerea sau promovarea 
programelor RPDC din domeniul nuclear, sau legate 
de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în 
masă. 
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26. HONG Yong 
Chil   

20.5.2016 Director adjunct al Departamentului pentru industria 
munițiilor (MID). Departamentul pentru industria mu
nițiilor – desemnat de CSONU la 2 martie 2016 – 
este implicat în aspectele esențiale ale programului 
RPDC care vizează rachetele. MID este responsabil 
pentru supravegherea dezvoltării rachetelor balistice 
de către RPDC, inclusiv a producției de armament 
Taepo Dong-2 și a programelor de cercetare și dezvol
tare. Cel de al doilea comitet economic și Cea de 
a doua Academie de Științe Naturale – desemnate, de 
asemenea, în august 2010 – sunt subordonate MID. 
În ultimii ani, MID a lucrat la dezvoltarea unor ra
chete balistice intercontinentale KN08 cu destinație 
rutieră. HONG l-a însoțit pe KIM Jong Un la o serie 
de evenimente legate de dezvoltarea programelor 
RPDC care vizează armele nucleare și rachetele balis
tice și se consideră că a avut un rol important în ca
drul testului nuclear al RPDC din 6 ianuarie 2016. Di
rector adjunct al Comitetului Central al partidului 
Muncitorilor din Coreea. Ca atare, este responsabil 
pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC 
din domeniul nuclear, sau legate de rachete balistice 
sau de alte arme de distrugere în masă. Prezent la tes
tarea la sol a unui nou tip de ICBM în aprilie 2016. 

27. RI Hak Chol RI Hak Chul; 
RI Hak Cheol 

Data nașterii: 
19.1.1963 sau 
8.5.1966 

Pașaport nr.: 
381320634, PS- 
563410163 

20.5.2016 Președinte al Green Pine Associated Corporation  
(«Green Pine»). Potrivit Comitetului de sancțiuni al 
ONU, Green Pine a preluat multe dintre activitățile 
Korea Mining Development Trading Corporation (KO
MID). KOMID a fost desemnată de comitet în aprilie 
2009 și este principalul comerciant de armament și 
exportator de produse și echipamente aferente rache
telor balistice și armelor convenționale din RPDC. 
Green Pine este responsabilă, de asemenea, de aproxi
mativ jumătate din armele și materialul aferent expor
tate de RPDC. Green Pine a fost identificată pentru 
a fi sancționată pentru exporturile de armament și 
material conex din RPDC. Green Pine este specializată 
în producția de construcții navale și armament militar 
maritim, cum ar fi submarine, ambarcațiuni militare 
și sisteme de rachete; de asemenea, a exportat torpile 
și asistență tehnică unor societăți iraniene din domenii 
conexe apărării. Green Pine Associated Corporation 
a fost desemnată de CSONU. 

28. YUN Chang 
Hyok  

Data nașterii: 
9.8.1965 

20.5.2016 Director adjunct al centrului de control al sateliților, 
în cadrul Administrației naționale pentru dezvoltare 
aerospațială (NADA). NADA este sancționată în te
meiul RCSONU 2270 (2016) pentru implicare în dez
voltarea științei și tehnologiei spațiale în RPDC, inclu
siv în lansarea de sateliți și rachete cu rază lungă de 
acțiune. RCSONU 2270 (2016) a sancționat RPDC 
pentru lansarea de sateliți la7 februarie 2016 pentru 
care a fost utilizată tehnologia rachetelor balistice și 
care a reprezentat o încălcare gravă a Rezoluțiilor 
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) și 
2094 (2013). Ca atare, este responsabil pentru susți
nerea sau promovarea programelor RPDC din dome
niul nuclear, sau legate de rachete balistice sau de alte 
arme de distrugere în masă. 

13.6.2017 L 149/81 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Nume Pseudonim Informații de identi
ficare 

Data desem
nării Expunere de motive 

29. RI Myong Su  Data nașterii: 
1937 

Locul nașterii: 
Myongchon, 
provincia 
Hamgyong Nord, 
RDPC 

7.4.2017 Vicepreședinte al Comisiei militare centrale a Partidului 
Muncitorilor din Coreea și șef al Statului-major al for
țelor armate populare. În această calitate, Ri Myong 
Su are o poziție-cheie pentru domeniul apărării națio
nale și este responsabil de sprijinirea sau promovarea 
programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate 
de rachete balistice sau alte programe legate de arme 
de distrugere în masă. 

30. SO Hong 
Chan  

Data nașterii: 
30.12.1957 

Locul nașterii: 
Kangwon, RDPC 

Pașaport: 
PD836410105 
Data expirării 
pașaportului: 
27.11.2021 

7.4.2017 Viceprim-ministru al forțelor armate populare, mem
bru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncito
rilor din Coreea și general-colonel în cadrul forțelor 
armate populare. În această calitate, So Hong Chan 
este responsabil de sprijinirea sau promovarea progra
melor RPDC din domeniul nuclear sau legate de ra
chete balistice sau alte programe legate de arme de 
distrugere în masă. 

31. WANG Chang 
Uk  

Data nașterii: 
29.5.1960 

7.4.2017 Ministrul industriei energiei atomice. În această cali
tate, Wang Chang Uk este responsabil de sprijinirea 
sau promovarea programelor RPDC din domeniul nu
clear sau legate de rachete balistice sau alte programe 
legate de arme de distrugere în masă. 

32. JANG Chol  Data nașterii: 
31.3.1961 

Locul nașterii: 
Phenian, RDPC 

Pașaport nr.: 
563310042 

7.4.2017 Președintele Academiei de Științe, organizație dedicată 
dezvoltării capacităților tehnologice și științifice ale 
RPDC. În această calitate, Jang Chol ocupă o poziție 
strategică pentru dezvoltarea activităților nucleare ale 
RPDC și este responsabil de sprijinirea sau promova
rea programelor RPDC din domeniul nuclear sau le
gate de rachete balistice sau alte programe legate de 
arme de distrugere în masă.  

B.  Entități  

Nume Pseudonim Situare Data desem
nării Alte informații 

1. Korea Pugang 
mining and 
Machinery 
Corporation 
ltd   

22.12.2009 Filială a Korea Ryongbong General Corporation (enti
tate desemnată de CSONU, 24.4.2009); asigură gestio
narea uzinelor de producere a pulberii de aluminiu 
care poate fi utilizată în domeniul rachetelor. 

2. Korean 
Ryengwang 
Trading 
Corporation  

Rakwon-dong, 
Pothonggang 
District, Phenian, 
RPDC 

22.12.2009 Filială a Korea Ryongbong General Corporation (enti
tate desemnată de CSONU, 24.4.2009). 

3. Sobaeku 
United Corp 

Sobaeksu United 
Corp.  

22.12.2009 Societate de stat, implicată în cercetare și achiziția de 
produse sau echipamente sensibile. Deține mai multe 
zăcăminte de grafit natural care alimentează ca mate
rie primă două uzine de transformare care produc, în 
special, blocuri de grafit ce pot fi utilizate în domeniul 
balistic. 
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Nume Pseudonim Situare Data desem
nării Alte informații 

4. Centrul de 
Cercetare 
Nucleară de la 
Yongbyon   

22.12.2009 Centru de cercetare care a participat la producția de 
plutoniu de calitate militară. Centru subordonat Bi
roului General pentru Energie Atomică (entitate de
semnată de CSONU, 16.7.2009). 

5. Forțele 
strategice 
pentru rachete   

20.5.2016 În cadrul forțelor armate naționale ale RPDC, această 
entitate este implicată în elaborarea și implementarea 
operațională a programelor RPDC legate de rachete 
balistice sau de alte arme de distrugere în masă.  

II.  Persoane și entități care furnizează servicii financiare care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul 
nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă 

A.  Persoane  

Nume Pseudonim Informații de identi
ficare 

Data desem
nării Expunere de motive 

1. JON Il-chun JON Il Chun Data nașterii: 
24.8.1941 

22.12.2010 În februarie 2010, KIM Tong-un a fost eliberat din 
funcția de director al «Biroului 39», care este, printre 
altele, responsabil de achiziționarea de mărfuri prin 
intermediul reprezentanțelor diplomatice ale RPDC, 
eludând sancțiunile. A fost înlocuit de JON Il-chun. 
Reprezentant al Comisiei Naționale de Apărare, care 
era un organism esențial în materie de apărare națio
nală în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia 
pentru Afaceri de Stat (SAC); în martie 2010, a fost 
ales director general al Băncii de Stat pentru Dezvol
tare. Ales membru supleant în cadrul Comitetului 
Central al Partidului Muncitorilor din Coreea în 
mai 2016, la al 7-lea congres al Partidului Muncitori
lor din Coreea (WPK), în cadrul căruia WPK a adoptat 
o decizie de continuare a programului nuclear al 
RPDC. 

2. KIM Tong-un KIM Tong Un  22.12.2009 Fost director al «Biroului 39» al Comitetului Central al 
Partidului Muncitorilor din Coreea, implicat în finan
țarea proliferării. Există informații potrivit cărora în 
2011 ar fi fost responsabil, în cadrul «Biroului 38», de 
strângerea de fonduri destinate conducerii și elitelor. 

3. KIM Il-Su KIM Il Su Data nașterii: 
2.9.1965 

Locul nașterii: 
Phenian, RPDC. 

3.7.2015 Director în cadrul departamentului de reasigurări al 
Korea National Insurance Corporation (KNIC), având 
biroul la sediul de la Phenian, și fost reprezentant-șef 
autorizat al KNIC la Hamburg, acționând în numele 
KNIC sau la ordinele acesteia. 

4. KANG  
Song-Sam 

KANG Song Sam Data nașterii: 
5.7.1972 

Locul nașterii: 
Phenian, RPDC. 

3.7.2015 Fost reprezentant autorizat al Korea National Insu
rance Corporation (KNIC) la Hamburg, continuând să 
acționeze în numele KNIC sau la ordinele acesteia. 
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Nume Pseudonim Informații de identi
ficare 

Data desem
nării Expunere de motive 

5. CHOE  
Chun-Sik 

CHOE Chun Sik Data nașterii: 
23.12.1963 

Locul nașterii: 
Phenian, RPDC. 

Pașaport nr.: 
745132109 

Valabil până la 
12.2.2020 

3.7.2015 Director în cadrul departamentului de reasigurări al 
Korea National Insurance Corporation (KNIC), cu bi
roul la sediul de la Phenian, acționând în numele 
KNIC sau la ordinele acesteia. 

6. SIN Kyu-Nam SIN Kyu Nam Data nașterii: 
12.9.1972 

Locul nașterii: 
Phenian, RPDC. 

Pașaport nr.: 
PO472132950 

3.7.2015 Director în cadrul departamentului de reasigurări al 
Korea National Insurance Corporation (KNIC), având 
biroul la sediul de la Phenian, și fost reprezentant au
torizat al KNIC la Hamburg, acționând în numele 
KNIC sau la ordinele acesteia. 

7. PAK Chun-San PAK Chun San Data nașterii: 
18.12.1953 

Locul nașterii: 
Phenian, RPDC. 

Pașaport nr.: 
PS472220097 

3.7.2015 Director în cadrul departamentului de reasigurări al 
Korea National Insurance Corporation (KNIC), având 
biroul la sediul de la Phenian cel puțin până în decem
brie 2015, și fost reprezentant-șef autorizat al KNIC la 
Hamburg, continuând să acționeze în numele KNIC 
sau la ordinele acesteia. 

8. SO Tong 
Myong  

Data nașterii: 
10.9.1956 

3.7.2015 Președinte al Korea National Insurance Corporation  
(KNIC), președintele Comitetului director executiv al 
KNIC (iunie 2012); director general al Korea National 
Insurance Corporation în septembrie 2013, acționând 
în numele KNIC sau la ordinele acesteia.  

B.  Entități  

Nume Pseudonim Amplasament Data desem
nării Alte informații 

1. Korea 
National 
Insurance 
Corporation  
(KNIC) și 
sucursalele 
sale 

Korea Foreign 
Insurance 
Company 

Haebangsan- 
dong, Central 
District, Phenian, 
RPDC 

Rahlstedter 
Strasse 83 a, 
22149 Hamburg. 

Korea National 
Insurance 
Corporation of 
Alloway, 
Kidbrooke Park 
Road, Blackheath, 
London SE30LW 

3.7.2015 Korea National Insurance Corporation (KNIC), între
prindere aflată în proprietatea statului și controlată de 
acesta, generează venituri substanțiale, inclusiv în va
lută, care ar putea contribui la programele RPDC din 
domeniul nuclear, sau legate de rachete balistice sau 
de alte arme de distrugere în masă. 

În plus, sediul central al KNIC de la Phenian are legă
tură cu Biroul 39 al Partidului Muncitorilor din Co
reea, entitate desemnată.”   

13.6.2017 L 149/84 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    


