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VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) 2018/1009 VAN DE RAAD
van 17 juli 2018
tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de
Democratische Volksrepubliek Korea
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de
Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007 (1), en met name artikel 47,
lid 5,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 30 augustus 2017 Verordening (EU) 2017/1509 vastgesteld.

(2)

Het op grond van Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”)
ingestelde Comité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 9 juli 2018 de vermelding van een persoon en van een
entiteit op de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, gewijzigd.

(3)

Bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
G. BLÜMEL

(1) PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.
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BIJLAGE

1. In bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 wordt onder rubriek „a) Natuurlijke personen” vermelding 4
vervangen door:
„4.

Ri Hong-sop

1940

16.7.2009

Voormalig directeur van het nucleair onder
zoekscentrum van Yongbyon, en hoofd van
het Nuclear Weapons Institute (instituut
voor kernwapens), gaf leiding aan drie es
sentiële activiteiten ter ondersteuning van de
productie van plutonium voor kernwapens:
de splijtstofproductie-installatie, de kernre
actor en de opwerkingsfabriek.”

2. In bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 wordt onder rubriek „b) Rechtspersonen, entiteiten en lichamen”
vermelding 28 vervangen door:
„28.

Munitions
Industry
Department

Military
Supplies
Industry
Department

Pyongyang,
Noord-Korea

2.3.2016

Het Munitions Industry Department is be
trokken bij cruciale aspecten van het pro
gramma voor raketten van Noord-Korea.
Het Munitions Industry Department is ver
antwoordelijk voor het toezicht op de ont
wikkeling van de ballistische raketten van
Noord-Korea, met inbegrip van de Taepo
Dong-2. Het departement superviseert de
Noord-Koreaanse wapenproductie- en O &
O-programma's, waaronder het programma
voor ballistische raketten van het land. De
Tweede Economische Commissie en de
Tweede Academie voor Natuurwetenschap
pen — ook aangewezen in augustus 2010
— zijn ondergeschikt aan het departement.
De afgelopen jaren heeft het departement
gewerkt aan de ontwikkeling van de KN08
road-mobile ICBM. Het Munitions Industry
Department ziet toe op het nucleaire pro
gramma van de DVK. Het Nuclear Weapons
Institute is ondergeschikt aan het Munitions
Industry Department.”

