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(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1009
2018 m. liepos 17 d.
kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies
Demokratinei Respublikai
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos
Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 47 straipsnio
5 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

2018 m. liepos 9 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST
rezoliuciją 1718 (2006), iš dalies pakeitė įrašus dėl asmens ir subjekto, kuriems taikomos ribojamosios
priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 17 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
G. BLÜMEL
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PRIEDAS

1. Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedo antraštinės dalies „a) Fiziniai asmenys“ 4 įrašas pakeičiamas taip:
„4.

Ri Hong-sop

1940 m.

2009 7 16 Būdamas „Yongbyon“ branduolinių tyrimų
centro direktoriumi ir Branduolinių ginklų
instituto direktoriumi prižiūrėjo tris svar
biausius objektus, kuriuose padedama ga
minti ginklams skirtą plutonį: kuro gamy
bos įrenginį, branduolinį reaktorių ir
perdirbimo įrenginį.“

2. Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedo antraštinės dalies „b) Juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“ 28 įrašas
pakeičiamas taip:
„28.

„Munitions
Industry
Department“
(Amunicijos
pramonės
departamentas)

„Military
Supplies
Industry
Department“
(Karinio
aprūpinimo
pramonės
departamentas)

Pyongyang
(Pchenjanas),
KLDR

2016 3 2

Amunicijos pramonės departamentas prisi
deda prie pagrindinių KLDR raketų progra
mos aspektų. MID yra atsakingas už KLDR
balistinių raketų, įskaitant Taepo Dong-2,
kūrimo priežiūrą. MID prižiūri KLDR ginklų
gamybą ir mokslinių tyrimų ir technologijų
plėtros programas, įskaitant KLDR balistinių
raketų programą. Antrasis ekonomikos ko
mitetas ir Antroji gamtos mokslų akademija
– taip pat įtraukti į sąrašą 2010 m. rugpjū
čio mėn. – yra pavaldūs MID. Pastaraisiais
metais MID kūrė KN08 sausumos keliais ju
dančią tarpžemyninę balistinę raketą
(ICBM). MID prižiūri KLDR branduolinę
programą. Branduolinių ginklų institutas yra
pavaldus MID.“

