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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/275
af 22. februar 2021
om ændring af forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af
situationen i Venezuela

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/2063 af 13. november 2017 om restriktive foranstaltninger på baggrund
af situationen i Venezuela (1), særlig artikel 17, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 13. november 2017 forordning (EU) 2017/2063.

(2)

Den 7. december 2020 udsendte Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
(»den højtstående repræsentant«) en erklæring på Unionens vegne, hvoraf det fremgår, at valget til nationalfor
samlingen i Venezuela den 6. december 2020 beklageligvis fandt sted uden en national aftale om valgbetingelserne,
ikke opfyldte de internationale minimumsstandarder for en troværdig proces og ikke formåede at mobilisere det
venezuelanske folk til at deltage. Erklæringen understreger, at denne manglende respekt for politisk pluralisme og
udelukkelsen og retsforfølgningen af oppositionsledere udelukkende, at Unionen kunne anerkende denne
valgproces som troværdig, inklusiv eller gennemsigtig og dens resultater som repræsentative for det venezuelanske
folks vilje.

(3)

Den 6. januar 2021 udsendte den højtstående repræsentant endnu en erklæring på Unionens vegne om det
venezuelanske valg til nationalforsamlingen, som understreger Unionens dybe beklagelse over, at nationalfor
samlingen den 5. januar 2021 tiltrådte sit mandat på grundlag af et udemokratisk valg. Det anføres også i
erklæringen, at valget til nationalforsamlingen i 2015 var venezuelanernes sidste frie meningstilkendegivelse i en
valgproces. Endelig nævnes det i erklæringen, at Unionen er rede til at træffe yderligere målrettede foranstaltninger.

(4)

Rådet vedtog den 25. januar 2021 konklusioner om Venezuela, hvori det hedder, at Unionen dybt beklager, at
parlamentsvalget den 6. december 2020 var en forpasset mulighed for demokrati, blev afholdt uden en national
aftale om valgbetingelser og ikke overholdt de internationale standarder for en demokratisk proces. Desuden
understregede Rådet, at menneskerettighederne skal respekteres. Rådet anførte også, at der ikke er nogen vej ud af
den politiske krise i Venezuela, hvis borgerne frygter anholdelse og forfølgelse, herunder af deres familier, for at
udøve deres grundlæggende frihedsrettigheder.

(1) EUT L 295 af 14.11.2017, s. 21.
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(5)

Det anførtes i Rådets konklusioner af 25. januar 2021, at Unionen i betragtning af den forværrede situation med
hensyn til menneskerettigheder, retsstat og demokrati i Venezuela er rede til at vedtage yderligere målrettede
restriktive foranstaltninger over for dem, der undergraver demokratiet eller retsstaten, og dem, der er ansvarlige for
alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. Disse foranstaltninger er udformet, så de ikke skader den
venezuelanske befolkning, og kan ophæves.

(6)

I denne forbindelse og i lyset af den fortsatte alvorlige situation i Venezuela bør 19 personer opføres på listen over
fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag IV til
forordning (EU) 2017/2063.

(7)

Bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 ændres som anført i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2021.

På Rådets vegne
J. BORRELL FONTELLES
Formand

22.2.2021

BILAG

Navn

Identificerende oplysninger

»37. Remigio CEBALLOS ICHASO Fødselsdato: 1. maj 1963
ID-nummer: V-6557495
Køn: mand

Omar José PRIETO
FERNÁNDEZ

Fødselsdato: 25. maj 1969
ID-nummer: V-9761075
Køn: mand

39.

José Dionisio BRITO
RODRÍGUEZ

Fødselsdato: 15. januar 1971
ID-nummer: V-8263861
Køn: mand

Dato for
opførelse

22.2.2021
Øverstbefalende for den operationelle og strategiske kommando i Venezuelas bolivariske
nationale væbnede styrker (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas
(CEOFANB)), Venezuelas væbnede styrkers højeste organ, siden juni 2017. CEOFANB kontrollerer
de bolivariske nationale væbnede styrker (FANB) og den bolivariske nationalgarde. CEOFANB er
også ansvarlig for at koordinere FANB-interventioner i demonstrationer.
Han er i sin stilling som øverstbefalende for CEOFANB ansvarlig for alvorlige krænkelser af
menneskerettighederne, herunder overdreven magtanvendelse og umenneskelig og
nedværdigende behandling foretaget af FANB-tjenestemænd og af underordnede styrker under
hans kommando, herunder den bolivariske nationalgarde. Forskellige kilder, herunder den
uafhængige internationale undersøgelsesmission vedrørende Den Bolivariske Republik Venezuela,
tilregner FANB og den bolivariske nationalgarde krænkelser af menneskerettighederne.

Guvernør for delstaten Zulia siden december 2017. I denne stilling har han undergravet
22.2.2021
demokratiet og retsstaten i delstaten Zulia. Han blev taget i ed af den ikkeanerkendte nationale
forfatningsgivende forsamling (ANC), efter at den legitime vinder af valget nægtede at blive taget i
ed af ANC. Omar José Prieto Fernández fremmede aktivt det udemokratiske valg til
nationalforsamlingen, som fandt sted den 6. december 2020. I delstaten Zulia truede han desuden
oppositionsledere med »husbesøg« og udtalte, at han ville erklære delstaten Zulia uafhængig, hvis
en midlertidig regering ledet af Juan Guaidó skulle komme til magten.
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Medlem af den udemokratisk valgte nationalforsamling og formand for den parlamentariske
22.2.2021
kommission, som efterforsker de »handlinger, der er begået mod republikken« af medlemmer af
nationalforsamlingen valgt i 2015. José Dionisio Brito Rodríguez overtog endvidere illegitimt
ledelsen af oppositionspartiet Primero Justicia på grund af højesterets afgørelse i juni 2020. I 2019
blev han ekskluderet af Primero Justicia som følge af påstande om korruption. Som medlem af
nationalforsamlingen deltog han desuden i det illegitime valg den 5. januar 2020 af Luis Eduardo
Parra Rivero til formand for nationalforsamlingen og undergravede derved demokratiet og
retsstaten i Venezuela. Valget fandt sted, mens flere parlamentsmedlemmers adgang til
nationalforsamlingens lokaler blev blokeret af militærpolitiet, og uden at et beslutningsdygtigt
antal medlemmer var til stede. Oppositionsmedlemmer var derfor nødt til at forsamles uden for
nationalforsamlingens lokaler for at genvælge Juan Guaidó som formand. Hans handlinger har
derfor undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela.
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Følgende personer tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag IV til forordning (EU) 2017/2063:

José Bernabé GUTIÉRREZ
PARRA

Fødselsdato: 21. december 1952
ID-nummer: V-1565144
Køn: mand

43.

Fødselsdato: 27. april 1946

Lourdes Benicia SUÁREZ
ANDERSON

Fødselsdato: 7. marts 1965

Calixto Antonio ORTEGA
RÍOS

Køn: mand

Køn: kvinde

Fødselsdato: 12. oktober 1950
Køn: mand

Dommer i højesterets forfatningskammer (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Som medlem af
22.2.2021
højesterets forfatningskammer er han ansvarlig for handlinger, udtalelser og afgørelser, som har
krænket nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser og undergravet oppositionens
valgrettigheder, herunder højesterets ensidige udnævnelse af det nationale valgråd (Consejo
Nacional Electoral (CNE)) i juni 2020 og suspensionen og den ensidige udskiftning af ledelsen af tre
af de vigtigste demokratiske oppositionspartier i juni og juli 2020. Hans handlinger har derfor
undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og han har støttet og lettet den udøvende
magts undergravning af demokratiet og retsstaten.
Dommer i højesterets forfatningskammer (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Som medlem af
22.2.2021
højesterets forfatningskammer er hun ansvarlig for handlinger, udtalelser og afgørelser, som har
krænket nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser og undergravet oppositionens
valgrettigheder, herunder højesterets ensidige udnævnelse af det nationale valgråd (Consejo
Nacional Electoral (CNE)) i juni 2020 og suspensionen og den ensidige udskiftning af ledelsen af tre
af de vigtigste demokratiske oppositionspartier i juni og juli 2020. Hendes handlinger har derfor
undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og hun har støttet og lettet den udøvende
magts undergravning af demokratiet og retsstaten.
Dommer i højesterets forfatningskammer (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Som medlem af
22.2.2021
højesterets forfatningskammer er han ansvarlig for handlinger, udtalelser og afgørelser, som har
krænket nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser og undergravet oppositionens
valgrettigheder, herunder højesterets ensidige udnævnelse af det nationale valgråd (Consejo
Nacional Electoral (CNE)) i juni 2020 og suspensionen og den ensidige udskiftning af ledelsen af tre
af de vigtigste demokratiske oppositionspartier i juni og juli 2020. Hans handlinger har derfor
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42.

Luis Fernando DAMIANI
BUSTILLOS
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41.

Medlem af den udemokratisk valgte nationalforsamling og illegitim leder af oppositionspartiet
Acción Democrática. José Bernabé Gutiérrez Parra opnåede i juni 2020 illegitim kontrol over
oppositionspartiet Acción Democrática gennem en højesteretsafgørelse. I strid med partiets
holdning inden Gutierrez Parras overtagelse deltog han med Acción Democrática i det
udemokratiske valg til nationalforsamlingen, som fandt sted den 6. december 2020. Gutiérrez
Parra ændrede partiets holdning, anvendte dets symboler og deltog i valget og offentlige
arrangementer såsom TV-debatter. Gutiérrez Parra blev ekskluderet af partiet af legitime
medlemmer af Acción Democrática, som kaldte hans handlinger sammensværgelse og forræderi.
Hans handlinger har derfor undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela.
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40.

22.2.2021

Køn: mand

22.2.2021
Dommer i højesterets forfatningskammer (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Som medlem af
højesterets forfatningskammer er han ansvarlig for handlinger, udtalelser og afgørelser, som har
krænket nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser og undergravet oppositionens
valgrettigheder, herunder højesterets ensidige udnævnelse af det nationale valgråd (Consejo
Nacional Electoral (CNE)) i juni 2020 og suspensionen og den ensidige udskiftning af ledelsen af tre
af de vigtigste demokratiske oppositionspartier i juni og juli 2020. Hans handlinger har derfor
undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og han har støttet og lettet den udøvende
magts undergravning af demokratiet og retsstaten.

45.

Arcadio DELGADO
ROSALES

Fødselsdato: 23. september 1954

Dommer i og næstformand for højesterets forfatningskammer (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). 22.2.2021
Som medlem af højesterets forfatningskammer er han ansvarlig for handlinger, udtalelser og
afgørelser, som har krænket nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser og undergravet
oppositionens valgrettigheder, herunder højesterets ensidige udnævnelse af det nationale valgråd
(Consejo Nacional Electoral (CNE)) i juni 2020 og suspensionen og den ensidige udskiftning af
ledelsen af tre af de vigtigste demokratiske oppositionspartier i juni og juli 2020. Hans handlinger
har derfor undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og han har støttet og lettet den
udøvende magts undergravning af demokratiet og retsstaten.

46.

Køn: mand

Carmen Auxiliadora ZULETA Fødselsdato: 13. december 1947
DE MERCHÁN
Køn: kvinde

Dommer i højesterets forfatningskammer (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Som medlem af
22.2.2021
højesterets forfatningskammer er hun ansvarlig for handlinger, udtalelser og afgørelser, som har
krænket nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser og undergravet oppositionens
valgrettigheder, herunder højesterets ensidige udnævnelse af det nationale valgråd (Consejo
Nacional Electoral (CNE)) i juni 2020 og suspensionen og den ensidige udskiftning af ledelsen af tre
af de vigtigste demokratiske oppositionspartier i juni og juli 2020. Hendes handlinger har derfor
undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og hun har støttet og lettet den udøvende
magts undergravning af demokratiet og retsstaten.
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René Alberto DEGRAVES
ALMARZA
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22.2.2021

undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og han har støttet og lettet den udøvende
magts undergravning af demokratiet og retsstaten.
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Indira Maira ALFONZO
IZAGUIRRE

Fødselsdato: 29. april 1968
Fødested: La Guaira (delstaten La
Guaira, Venezuela)
ID-nummer: V-6978710
Køn: kvinde

Leonardo Enrique MORALES Køn: mand
POLEO

Næstformand for det nationale valgråd (Consejo Nacional Electoral (CNE)) siden den 7. august 2020 22.2.2021
og formand for kommissionen for politisk deltagelse og finansiering.
Leonardo Enrique Morales Poleo blev den 7. august 2020 udnævnt til næstformand for CNE og
formand for kommissionen for politisk deltagelse og finansiering af højesteret (Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ)), selv om nationalforsamlingen har denne beføjelse. Lige inden sin udnævnelse gjorde
han desuden tjeneste i det progressive fremskridtsparti (Avanzada progresista). Som medlem af CNE
deltog han fuldt ud i tilsynet med valgprocessen, som førte til det udemokratiske valg til
nationalforsamlingen den 6. december 2020. Hans handlinger har derfor undergravet
demokratiet og retsstaten i Venezuela.

49.

Tania D'AMELIO CARDIET

Medlem (rektor) af det nationale valgråd (Consejo Nacional Electoral (CNE)) i perioden 2016-2023. 22.2.2021
Tidligere medlem (rektor) af CNE i perioden 2010-2016.
Som rektor for CNE siden 2010 bidrog Tania d'Amelio Cardiet direkte gennem sine funktioner til
undergravningen af demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at forberede det
udemokratiske valg til nationalforsamlingen i 2020, deltage i ændringen den 30. juni 2020 af
reglerne for dette valg og deltage i tilrettelæggelsen og afviklingen af præsidentvalget i 2018.
Desuden accepterede d'Amelio Cardiet, at højesteret (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) i 2016
udnævnte hende til CNE, selv om nationalforsamlingen har denne beføjelse.

Fødselsdato: 5. december 1971
Fødested: Italien
Nationalitet: venezuelansk
ID-nummer: V-11691429
Køn: kvinde

50.

José Miguel DOMÍNGUEZ
RAMÍREZ

Fødselsdato: 17. oktober 1979
ID-nummer: V-14444352
Køn: mand

Den Europæiske Unions Tidende

48.

DA

22.2.2021
Forkvinde for det nationale valgråd (Consejo Nacional Electoral (CNE)) siden den 13. juni 2020.
Tidligere medlem af valgkammeret og plenarkammeret i højesteret (Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ)), anden næstforkvinde for TSJ fra 2015 til den 24. februar 2017, næstforkvinde for TSJ fra
den 24. februar 2017 til den 12. juni 2020. Som medlem af TSJ's valgkammer er Indira Maira
Alfonzo Izaguirre ansvarlig for de handlinger, der i december 2015 blev foretaget mod den da
nyvalgte nationalforsamling, og som førte til, at nationalforsamlingen ikke kunne udøve sine
lovgivningsbeføjelser. Desuden accepterede hun, at TSJ i juni 2020 udnævnte hende til forkvinde
for CNE, selv om nationalforsamlingen har denne beføjelse. I denne rolle forberedte hun og førte
tilsyn med det udemokratiske valg til nationalforsamlingen, som blev afholdt den 6. december
2020, og deltog i ændringen den 30. juni 2020 af reglerne for dette valg. Hendes handlinger har
derfor undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela.
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47.

Direktør for de særlige indsatsstyrker (Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)) siden den 6. maj 2019. 22.2.2021
Tidligere chefkommissær for FAES i delstaten Táchira. José Miguel Domínguez Ramírez var
derudover operationsdirektør for FAES, som hører under Venezuelas nationale bolivariske politi.
Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af civilsamfundet
og den demokratiske opposition i Venezuela begået af FAES-tjenestemænd under hans
myndighed. FAES er kendt for udenretslige mord og deres voldelige rolle i undertrykkelsen af

22.2.2021
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ID-nummer: V-10132041
Køn: mand

Jesús Emilio VÁSQUEZ
QUINTERO

ID-nummer: V-7422049

Carlos Enrique TERÁN
HURTADO

ID-nummer: V-8042567

Køn: mand

Køn: mand

22.2.2021
Generalmajor, og vicedirektør for generaldirektoratet for militær kontraefterretning (Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) siden den 21. august 2020. Efterfølger for general
Rafael Ramón Blanco Marrero. Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara gjorde tidligere tjeneste
for DGCIM i regionen Los Andes og havde højere stillinger i den bolivariske nationalgarde.
Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Venezuela begået af DGCIMtjenestemænd under hans kommando. DGCIM karakteriseres i de resultater fra den uafhængige
internationale undersøgelsesmission vedrørende Den Bolivariske Republik Venezuela, der for
nylig er offentliggjort, som en institution, der er direkte ansvarlig for at udføre alvorlige krænkelser
af menneskerettighederne.
Generalmajor siden den 5. juli 2019 og statsadvokat i den militære anklagers kontor siden
22.2.2021
december 2017. Er som statsadvokat i den militære anklagers kontor ansvarlig for at undergrave
demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela. Den militære anklagers kontor er blevet
sammenkædet med intern retsforfølgning i de væbnede styrker og mangler i forbindelse med
undersøgelse af hændelser, herunder kaptajn Acostas død i 2019. Desuden anvendes militær ret
på civile.
Brigadegeneral siden den 5. juli 2019 og chef for det særlige direktorat for strafferetlig
22.2.2021
efterforskning i generaldirektoratet for militær kontraefterretning (Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM)) siden 2019. Brigadegeneral Carlos Enrique Terán Hurtado
tjente i tidligere funktioner som politichef i delstaten Falcón og chef for DGCIM i delstaten Táchira.
Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder grusom og umenneskelig
behandling af fanger begået af DGCIM-tjenestemænd under hans kommando. Brigadegeneral
Terán Hurtado er i de detaljerede resultater fra den uafhængige internationale
undersøgelsesmission vedrørende Den Bolivariske Republik Venezuela specifikt udpeget som en
af de ansvarlige aktører og sættes i forbindelse med sagen om kaptajn de la Sotta.
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Carlos Ramón Enrique
CARVALLO GUEVARA
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51.

22.2.2021

afvigende meninger blandt Maduros politiske modstandere, oppositionen og demonstranter,
hvorfor De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, har
krævet, at FAES nedlægges. Tidligere var Domínguez Ramírez desuden medlem af den
venezuelanske sikkerhedsenhed, som skød mod ubevæbnede studenterdemonstranter den
12. februar 2014, hvilket førte til, at mindst én af studenterne, Bassil Da Costa, døde.
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Manuel Eduardo PÉREZ
URDANETA

Fødselsdato: 29. december 1960
eller 26. maj 1962
Fødested: Cagua, delstaten Aragua
ID-nummer: V-6357038

DA

Pasnummer: 001234503 (udløb
i 2012)

Viceminister for indenrigsanliggender og justits siden den 7. april 2015. I Venezuelas Indenrigs- 22.2.2021
og Justitsministerium er brigadegeneral Manuel Eduardo Pérez Urdaneta en af de fem viceministre.
Hans ansvarsområder omfatter forebyggende sikkerhed og offentlig sikkerhed (Viceministro de
prevención y Seguridad Ciudadana). Brigadegeneral Pérez var tidligere direktør for det nationale
bolivariske politi. I denne rolle var han ansvarlig for alvorlige krænkelser af
menneskerettighederne, herunder voldsom fysisk magtanvendelse over for fredelige
demonstranter begået af tjenestemænd i det nationale bolivariske politi under hans myndighed.

L 60 I/8

54.

Køn: mand
55.

Douglas Arnoldo RICO
GONZÁLEZ

Fødselsdato: 28. september 1969
ID-nummer: V-6864238
Køn: mand

Direktør for korpset for videnskabelig og strafferetlig efterforskning (Cuerpo de Investigaciones
22.2.2021«
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)) siden den 5. februar 2016. Inden da fungerede han som
vicedirektør for CICPC. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af
CICPC-tjenestemænd under hans myndighed. Rapporten fra den uafhængige internationale
undersøgelsesmission vedrørende Den Bolivariske Republik Venezuela karakteriserer CICPC som
en institution, der begår systematiske krænkelser af menneskerettighederne i Venezuela.
Den Europæiske Unions Tidende
22.2.2021

