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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1169,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019,
Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU)
2017/2063 täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 13 päivänä marraskuuta 2017
annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/2063 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä marraskuuta 2017 asetuksen (EU) 2017/2063.

(2)

Perusteet kolmen, asetuksen (EU) 2017/2063 liitteessä IV luetellun henkilön osalta olisi saatettava ajan tasalle ja
kaikkien kyseisessä liitteessä lueteltujen henkilöiden osalta tunnistustietoihin olisi sisällytettävä sukupuoli.

(3)

Asetuksen (EU) 2017/2063 liite IV olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) 2017/2063 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2019.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. -K. PEKONEN

(1) EUVL L 295, 14.11.2017, s. 21.
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LIITE

Korvataan asetuksen (EU) 2017/2063 liitteessä IV olevat merkinnät 1–18 seuraavilla merkinnöillä:

Nimi

”1.

Néstor Luis
Reverol Torres

Tunnistustiedot

Syntymäaika:
28.10.1964
Sukupuoli: mies

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Sisä-, oikeus- ja rauhaa koskevista asioista vas
taava ministeri; bolivariaanisen kansalliskaartin
entinen komentaja. Vastuussa vakavista ihmisoi
keusloukkauksista ja demokraattisen opposition
tukahduttamisesta Venezuelassa, mukaan lukien
poliittisten mielenosoitusten kieltäminen ja tu
kahduttaminen.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique
González López

Syntymäaika: 2.11.1960 Nimitetty 30. huhtikuuta 2019 uudelleen boliva
riaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN)
Sukupuoli: mies
päälliköksi. Entinen turvallisuus- ja tiedusteluasi
oiden neuvonantaja presidentin kansliassa 8. tam
mikuuta ja 30. huhtikuuta 2019 välisenä aikana
ja SEBINin päällikkö lokakuuhun 2018 saakka.
SEBINin päällikkönä vastuussa vakavista ihmisoi
keusloukkauksista (mukaan lukien mielivaltaiset
pidätykset, epäinhimillinen ja halventava kohtelu
sekä kidutus) ja kansalaisyhteiskunnan ja demok
raattisen opposition tukahduttamisesta Venezue
lassa.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena
Ramírez

Syntymäaika: 26.4.1959 Kansallisen vaalineuvoston (Consejo Nacional Elec
toral – CNE) puheenjohtaja. Hänen tekonsa ja po
Sukupuoli: nainen
litiikkansa ovat heikentäneet demokratiaa ja oi
keusvaltiota Venezuelassa, mukaan lukien
perustuslakia säätävän kokouksen perustamisen
edistäminen, koska hän ei ole taannut, että CNE
säilyy puolueettomana ja riippumattomana insti
tuutiona Venezuelan perustuslain mukaisesti.

22.1.2018

4.

Antonio José
Benavides Torres

Syntymäaika: 13.6.1961 Pääkaupungin piirihallinnon (Distrito Capital)
päällikkö tammikuuhun 2018 saakka. Bolivariaa
Sukupuoli: mies
nisen kansalliskaartin komentaja 21. kesäkuuta
2017 saakka. Osallistunut kansalaisyhteiskunnan
ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen
Venezuelassa ja vastuussa vakavista ihmisoikeus
loukkauksista, joihin bolivariaaninen kansallis
kaarti on syyllistynyt hänen komennossaan. Hä
nen tekonsa ja politiikkansa bolivariaanisen
kansalliskaartin komentajana, mukaan lukien bo
livariaanisen kansalliskaartin siirtyminen johtoa
semaan siviilien mielenosoitusten valvonnassa ja
julkinen kannatus sotilastuomioistuinten tuomio
vallan ulottamiselle siviileihin, ovat heikentäneet
oikeusvaltiota Venezuelassa.

22.1.2018

5.

Maikel José
Moreno Pérez

Syntymäaika:
12.12.1965

22.1.2018

Sukupuoli: mies

Venezuelan korkeimman oikeuden (Tribunal Su
premo de Justicia) presidentti ja entinen varapresi
dentti. Toimiessaan näissä rooleissa hän on tuke
nut ja edistänyt hallituksen tekoja ja politiikkoja,
jotka ovat heikentäneet demokratiaa ja oikeusval
tiota Venezuelassa, ja on vastuussa teoista ja lau
sumista, jotka ovat horjuttaneet kansalliskokouk
sen arvovaltaa.
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6.

Tarek William
Saab Halabi

Syntymäaika: 10.9.1963 Perustuslakia säätävän kokouksen nimittämä Ve
nezuelan yleinen syyttäjä. Tässä ja aikaisemmissa
Sukupuoli: mies
rooleissaan oikeusasiamiehenä ja tasavallan mo
raalineuvoston puheenjohtajana hän on heikentä
nyt demokratiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa
tukemalla julkisesti hallituksen vastustajien vastai
sia tekoja sekä kaventamalla kansalliskokouksen
toimivaltaa.

22.1.2018

7.

Diosdado Cabello
Rondón

Syntymäaika: 15.4.1963 Perustuslakia säätävän kokouksen puheenjohtaja
ja Venezuelan yhtenäisen sosialistipuolueen
Sukupuoli: mies
(PSUV) ensimmäinen varapuheenjohtaja. Osallis
tunut demokratian ja oikeusvaltion heikentämi
seen Venezuelassa, mukaan lukien käyttämällä
mediaa julkiseen hyökkäykseen ja uhkailuun koh
teenaan poliittinen oppositio, muu media ja kan
salaisyhteiskunta.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan ElAissami Maddah

Talouden
varapresidentti,
kansallisen teollisuuden
ja tuotannon ministeri

Talouden varapresidentti, kansallisen teollisuuden
ja tuotannon ministeri. Entisenä Bolivariaanisen
kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) valvon
nasta vastaavana Venezuelan varapresidenttinä
Maddah on vastuussa kyseisen organisaation te
kemistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mu
kaan lukien mielivaltaiset pidätykset, poliittisesti
motivoidut tutkinnat, epäinhimillinen ja halven
tava kohtelu sekä kidutus. Hän on vastuussa
myös demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentävien
politiikkojen ja toimien tukemisesta ja toteutta
misesta, mukaan lukien mielenosoitusten kieltä
minen ja kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista
oppositiota vastaan suunnatun, presidentti Madu
ron ”vallankaappauksen vastaisen komitean” joh
tamisesta.

25.6.2018

Bolivariaanisen
kansalliskaartin
komentaja
16. tammikuuta 2018 saakka. Osallistunut kansa
laisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition
Syntymäaika: 8.11.1964 tukahduttamiseen Venezuelassa ja vastuussa vaka
vista ihmisoikeusloukkauksista, joihin bolivariaa
Sukupuoli: mies
ninen kansalliskaarti on syyllistynyt hänen
komennossaan, mukaan lukien liiallinen voiman
käyttö sekä kansalaisyhteiskunnan ja opposition
jäsenten mielivaltaiset pidätykset ja pahoinpitelyt.
Hänen tekonsa ja politiikkansa bolivariaanisen
kansalliskaartin komentajana, mukaan lukien bo
livariaanisen kansalliskaartin demokraattisesti va
litun kansalliskokouksen jäseniin kohdistamat
hyökkäykset ja laittoman perustuslakia säätävän
kokouksen vilpillisistä vaaleista raportoineiden
toimittajien pelottelu, ovat heikentäneet demokra
tiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa.

25.6.2018

Syntymäaika:
12.11.1974
Sukupuoli: mies

9.

Sergio José
Rivero Marcano

Bolivariaanisten
kansallisten asevoimien
ylitarkastaja
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10.

Jesús Rafael
Suárez Chourio

Bolivariaanisen armeijan
komentaja

Venezuelan bolivariaanisen kansallisen armeijan
komentaja ja Venezuelan keskisen sotilasalueen
Syntymäaika: 19.7.1962 (REDI Central) entinen komentaja. Vastuussa ih
misoikeusloukkauksista, joihin hänen komennos
Sukupuoli: mies
saan olevat joukot ovat syyllistyneet, mukaan lu
kien liiallinen voimankäyttö ja pidätettyjen
huono kohtelu. On puuttunut demokraattisen
opposition toimintaan ja tukenut sotilastuomiois
tuinten käyttöä siviilimielenosoittajia koskevien
syytteiden käsittelyssä.

25.6.2018

11.

Iván Hernández
Dala

Sotilaallisen
vastatiedusteluosaston
päällikkö

Sotilaallisen vastatiedusteluosaston (DGCIM) pääl
likkö tammikuusta 2014 alkaen ja presidentin
henkivartiokaartin päällikkö syyskuusta 2015 al
Syntymäaika: 18.5.1966 kaen. DGCIM:n päällikkönä Iván Hernández Dala
on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista
Sukupuoli: mies
ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen oppo
sition tukahduttamisesta, joihin DGCIM:n jäsenet
ovat hänen komennossaan syyllistyneet, mukaan
lukien liiallinen voimankäyttö ja pidätettyjen
huono kohtelu.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina
Rodríguez
Gómez

Venezuelan
bolivariaanisen
tasavallan
varapresidentti

Venezuelan bolivariaanisen tasavallan varapresi
dentti, entinen laittoman perustuslakia säätävän
kokouksen puheenjohtaja ja presidentin asetta
man, laittoman perustuslakia säätävän kansallis
Syntymäaika: 18.5.1969 kokouksen perustamiseen tähdänneen toimikun
nan entinen jäsen. Hänen tekonsa presidentin
Sukupuoli: nainen
asettamassa toimikunnassa ja sen jälkeen laitto
man perustuslakia säätävän kokouksen puheen
johtajana ovat heikentäneet demokratiaa ja oi
keusvaltiota Venezuelassa, mukaan lukien
kansalliskokouksen toimivallan anastaminen ja
sen käyttäminen opposition toimintaan puuttu
miseksi ja sen poliittiseen prosessiin osallistumi
sen estämiseksi.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua
Milano

Opetusministeri

Opetusministeri. Presidentin asettaman, laittoman
perustuslakia säätävän kansalliskokouksen perus
tamiseen tähdänneen toimikunnan entinen pu
heenjohtaja. Laittoman perustuslakia säätävän ko
kouksen perustamiseen johtaneessa roolissaan
vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentä
misestä Venezuelassa.

25.6.2018

Kansallisen vaalineuvoston (CNE) varapuheenjoh
taja ja vaaliluettelo- ja väestörekisteritoimikunnan
puheenjohtaja. Vastuussa CNE:n toimista, jotka
ovat heikentäneet demokratiaa Venezuelassa, mu
kaan lukien laittoman perustuslakia säätävän ko
kouksen perustamisen edistäminen ja vaaliproses
sin manipulointi.

25.6.2018

Syntymäaika:
16.12.1969
Sukupuoli: mies

14.

Sandra Oblitas
Ruzza

Kansallisen
vaalineuvoston
varapuheenjohtaja
Syntymäaika: 7.6.1969
Sukupuoli: nainen
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15.

Freddy Alirio
Bernal Rosales

Syntymäaika: 16.6.1962 Paikallisten jakelu- ja tuotantokomiteoiden
(CLAP) kansallisen valvontakeskuksen päällikkö
Sukupuoli: mies
ja SEBINin ylijohtaja. Vastuussa demokratian hei
kentämisestä, kuten CLAP-komiteoiden jakeluoh
jelman manipuloinnista äänestäjien ohjailemi
seksi. Lisäksi hän on SEBINin ylijohtajana
vastuussa SEBINin toimista, joihin kuuluu vakavia
ihmisoikeusloukkauksia, kuten mielivaltaisia pidä
tyksiä.

25.6.2018

16.

Katherine
Nayarith
Harrington
Padrón

Syntymäaika: 5.12.1971 Ylimmän syyttäjän sijainen (käännetty myös va
raoikeuskansleriksi) heinäkuusta 2017 lokakuu
Sukupuoli: nainen
hun 2018. Korkein oikeus nimitti hänet ylimmän
syyttäjän sijaiseksi vastoin perustuslakia, jonka
mukaan nimittäjänä olisi pitänyt olla kansallisko
kous. Vastuussa demokratian ja oikeusvaltion hei
kentämisestä Venezuelassa, muun muassa käyn
nistämällä poliittisesti motivoituja tutkintoja ja
jättämällä tutkimatta syytöksiä Maduron hallin
non tekemistä ihmisoikeusloukkauksista.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Syntymäaika: 11.3.1952 Kansallisen vaalineuvoston (CNE) jäsen (johtaja)
Hernández
ja kansallisen vaalilautakunnan (JNE) jäsen. Vas
Sukupuoli: nainen
Hernández
tuussa CNE:n toimista, jotka ovat heikentäneet
demokratiaa Venezuelassa, mukaan lukien laitto
man perustuslakia säätävän kokouksen perusta
misen edistäminen ja vaaliprosessin manipulointi,
joka liittyi presidentin uudelleenvalintaa koskevan
äänestyksen peruuttamiseen vuonna 2016, kuver
nöörinvaalien lykkäämiseen vuonna 2016 ja ää
nestyspaikkojen siirtämiseen lyhyellä varoitusa
jalla ennen kuvernöörinvaaleja vuonna 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio
Moreno Reyes

Kansallisen vaalineuvoston (CNE) pääsihteeri. Vas
tuussa sellaisten CNE:n päätösten hyväksymisestä,
jotka ovat heikentäneet demokratiaa Venezue
lassa, mukaan lukien laittoman perustuslakia sää
tävän kokouksen perustamisen edistäminen ja
vaaliprosessin manipulointi.

25.6.2018”.

Kansallisen
vaalineuvoston
pääsihteeri
Sukupuoli: mies
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1170,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019,
tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun
asetuksen (EY) N:o 29/2009 muuttamisesta ja oikaisemisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston
perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o
996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta
4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen
43 ja 44 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 29/2009 (2) säädetään vaatimuksista, jotka koskevat ilma-aluksen ja maa-aseman
väliseen pisteestä pisteeseen -tiedonvälitykseen perustuvien tiedonsiirtopalvelujen koordinoitua käyttöönottoa.

(2)

Poikkeusten perusteita olisi muutettava ottaen huomioon tämänhetkiset ongelmat tiedonsiirtoyhteyksien
toteuttamisessa ja toteutetut korjaavat toimet sekä tavoite, jonka mukaan vähintään 75 prosentilla lennoista olisi
oltava tiedonsiirtovalmiudet. Perusteiden olisi oltava edelleen toimivia, mutta ne eivät saisi aiheuttaa kohtuuttomia
taloudellisia rasitteita tietyille lentotoiminnan harjoittajien luokille, joiden osuus lentojen kokonaismäärästä on
huomattavasti pienempi. Tällaisiin luokkiin kuuluvat lentotoiminnan harjoittajat, jotka käyttävät ilma-aluksia,
joihin on asennettu Future Air Navigation Systems (FANS) 1/A -järjestelmät, vanhempia ilma-aluksia tai ilmaaluksia, jotka on suunniteltu kuljettamaan enintään 19 matkustajaa.

(3)

Jotta asetus voitaisiin pitää ajan tasalla, asetuksen (EY) N:o 29/2009 liitteessä III olisi viitattava Kansainvälisen
siviili-ilmailujärjestön, jäljempänä ’ICAO’, liitteen 10 muutoksiin ja siihen olisi tehtävä toimituksellisia korjauksia.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2015/310 (3) muutettiin asetuksen (EY) N:o 29/2009 3 artiklaa,
mutta tätä muutosta ei otettu asianmukaisesti huomioon asetuksen (EY) N:o 29/2009 vastaavissa 6 ja 8 artiklassa.
Tämä virhe olisi korjattava.

(5)

Koska tällä asetuksella muutetaan asetuksen (EY) N:o 29/2009 14 artiklan mukaisten poikkeusten perusteita, on
aiheellista mukauttaa viimeksi mainitun asetuksen sanamuoto myös asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklan 3
kohtaan, johon viitataan sen 44 artiklassa.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 29/2009 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklan 3 kohdalla perustetun
komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 29/2009 seuraavasti:
(1) Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.

Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin:

(a) ilma-alukset, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 1 päivää
tammikuuta 1995;
(1) EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 29/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä
eurooppalaisessa ilmatilassa (EUVL L 13, 17.1.2009, s. 3).
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/310, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista
yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun asetuksen (EY) N:o 29/2009 muuttamisesta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
441/2014 kumoamisesta (EUVL L 56, 27.2.2015, s. 30).
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(b) ilma-alukset, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 31 päivää
joulukuuta 2003 ja jotka lopettavat liikennöinnin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa ilmatilassa ennen 31 päivää
joulukuuta 2022;
(c) ilma-alukset, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 1 päivää
tammikuuta 2018 ja joihin ennen tätä päivämäärää asennetut tiedonsiirtolaitteet on hyväksytty johonkin
liitteessä III olevassa 10 kohdassa eritellyistä Eurocae-asiakirjoista sisältyvien vaatimusten mukaisesti;
(d) ilma-alukset, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään 19 ja joiden suurin hyväksytty
lentoonlähtömassa on enintään 45 359 kg (100 000 lbs) ja joiden ensimmäinen yksilöllinen lentokelpoisuus
todistus on myönnetty ennen 5 päivää helmikuuta 2020;
(e) valtion ilma-alukset;
(f) ilma-alukset, jotka lentävät 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa ilmatilassa testaus-, toimitus- tai huoltotarkoi
tuksessa tai joiden tiedonsiirtolaitteiden rakenneosia on tilapäisesti epäkunnossa liitteessä III olevassa 1 kohdassa
vaaditussa sovellettavassa minimivarusteluettelossa määrätyin edellytyksin.”
(2) Korvataan 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa olevat viittaukset 3 artiklan 2 kohtaan ja 3 artiklan 3 kohtaan viittauksilla 3
artiklan 2 kohtaan;
(3) Korvataan 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa olevat viittaukset 3 artiklan 5 kohtaan viittauksilla 3 artiklan 4 kohtaan;
(4) Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 artiklan 3 kohdassa” ilmaisulla ”asetuksen
(EU) 2018/1139 127 artiklan 3 kohdassa”;
(5) Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja perusteita ovat seuraavat:

(a) ilma-alustyypin/-mallien yhdistelmien tuotanto on päättymässä, ja sitä tuotetaan vain pieniä määriä; ja
(b) ilma-alustyypin/-mallien yhdistelmiin tarvittavan uudelleensuunnittelun kustannukset olisivat vanhentuneen
tekniikan vuoksi kohtuuttomat.”
(6) Korvataan liite III tämän asetuksen liitteen tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

”LIITE III

1.

Lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä 5 päivänä lokakuuta 2012
annetun komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III oleva ORO.MLR.105 kohta tai ICAO Annex 6 –
Operation of aircraft, osa I (International Commercial Air Transport – Aeroplanes) (11. painos, heinäkuu 2018,
sisältää muutoksen 43) tai ICAO Annex 6 – Operation of aircraft, osa II (International General Aviation –
Aeroplanes) (kymmenes painos, heinäkuu 2018, sisältää muutoksen 36).

2.

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide III, osa I (Digital Data Communication Systems) (toinen
painos, heinäkuu 2007, sisältää muutokset 70–82) luku 3 – Aeronautical Telecommunication Network –
kohta 3.5.1.1 Context Management (CM) application, alakohdat a ja b.

3.

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide III, osa I (Digital Data Communication Systems) (toinen
painos, heinäkuu 2007, sisältää muutokset 70–82) luku 3 – Aeronautical Telecommunication Network –
kohta 3.5.2.2 Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) application, alakohdat a ja b.

4.

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide III, osa I (Digital Data Communication Systems) (toinen
painos, heinäkuu 2007, sisältää muutokset 70–82) luku 3 – Aeronautical Telecommunication Network –
kohdat 3.3, 3.4 ja 3.6.

5.

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide III, osa I (Digital Data Communication Systems) (toinen
painos, heinäkuu 2007, sisältää muutoksen 90) luku 6 – VHF air-ground digital link (VDL).

6.

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide II (Communication Procedures including those with
PANS Status) (seitsemäs painos, heinäkuu 2016, sisältää muutokset 40-90), luku 3 – General procedures for the
international aeronautical telecommunication service, kohta 3.5.1.5.

7.

ICAO Annex 11 – Air Traffic Services (14. painos, heinäkuu 2016, sisältää muutoksen 50-A), luku 2 – General –
kohta 2.26.3.

8.

ICAO Annex 11 – Air Traffic Services – (14. painos, heinäkuu 2016, sisältää muutoksen 50-A), luku 6 – Air traffic
services requirements for communications – kohta 6.1.1.2.

9.

Eurocae ED-111, Functional specifications for CNS/ATM ground recording, heinäkuu 2002, mukaan lukien
muutos 1 (30.7.2003).

10. Eurocae ED-100 (syyskuu 2000) ja ED–100A (huhtikuu 2005), Interoperability requirements for ATS applications
using ARINC 622 Data Communications.
11. Eurocae ED-120 Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental
Airspace, julkaistu toukokuussa 2004, mukaan lukien muutos 1, julkaistu huhtikuussa 2007, ja muutos 2, julkaistu
lokakuussa 2007.”
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/1171,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019,
Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP)
2017/2074 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä marraskuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/2074 (1) Venezuelan tilanteen johdosta
määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Perusteet kolmen, päätöksen (YUTP) 2017/2074 liitteessä I luetellun henkilön osalta olisi saatettava ajan tasalle ja
kaikkien kyseisessä liitteessä lueteltujen henkilöiden osalta tunnistustietoihin olisi sisällytettävä sukupuoli.

(3)

Päätös (YUTP) 2017/2074 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätöksen (YUTP) 2017/2074 liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2019.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. -K. PEKONEN

(1) Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2074, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista
toimenpiteistä (EUVL L 295, 14.11.2017, s. 60).
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LIITE

Korvataan päätöksen (YUTP) 2017/2074 liitteessä I olevat merkinnät 1–18 seuraavilla merkinnöillä:

Nimi

”1.

Néstor Luis
Reverol Torres

Tunnistustiedot

Syntymäaika:
28.10.1964
Sukupuoli: mies

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Sisä-, oikeus- ja rauhaa koskevista asioista vas
taava ministeri; bolivariaanisen kansalliskaartin
entinen komentaja. Vastuussa vakavista ihmisoi
keusloukkauksista ja demokraattisen opposition
tukahduttamisesta Venezuelassa, mukaan lukien
poliittisten mielenosoitusten kieltäminen ja tu
kahduttaminen.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique
González López

Syntymäaika: 2.11.1960 Nimitetty 30. huhtikuuta 2019 uudelleen boliva
riaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN)
Sukupuoli: mies
päälliköksi. Entinen turvallisuus- ja tiedusteluasi
oiden neuvonantaja presidentin kansliassa 8. tam
mikuuta ja 30. huhtikuuta 2019 välisenä aikana
ja SEBINin päällikkö lokakuuhun 2018 saakka.
SEBINin päällikkönä vastuussa vakavista ihmisoi
keusloukkauksista (mukaan lukien mielivaltaiset
pidätykset, epäinhimillinen ja halventava kohtelu
sekä kidutus) ja kansalaisyhteiskunnan ja demok
raattisen opposition tukahduttamisesta Venezue
lassa.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena
Ramírez

Syntymäaika: 26.4.1959 Kansallisen vaalineuvoston (Consejo Nacional Elec
toral – CNE) puheenjohtaja. Hänen tekonsa ja po
Sukupuoli: nainen
litiikkansa ovat heikentäneet demokratiaa ja oi
keusvaltiota Venezuelassa, mukaan lukien
perustuslakia säätävän kokouksen perustamisen
edistäminen, koska hän ei ole taannut, että CNE
säilyy puolueettomana ja riippumattomana insti
tuutiona Venezuelan perustuslain mukaisesti.

22.1.2018

4.

Antonio José
Benavides Torres

Syntymäaika: 13.6.1961 Pääkaupungin piirihallinnon (Distrito Capital)
päällikkö tammikuuhun 2018 saakka. Bolivariaa
Sukupuoli: mies
nisen kansalliskaartin komentaja 21. kesäkuuta
2017 saakka. Osallistunut kansalaisyhteiskunnan
ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen
Venezuelassa ja vastuussa vakavista ihmisoikeus
loukkauksista, joihin bolivariaaninen kansallis
kaarti on syyllistynyt hänen komennossaan. Hä
nen tekonsa ja politiikkansa bolivariaanisen
kansalliskaartin komentajana, mukaan lukien bo
livariaanisen kansalliskaartin siirtyminen johtoa
semaan siviilien mielenosoitusten valvonnassa ja
julkinen kannatus sotilastuomioistuinten tuomio
vallan ulottamiselle siviileihin, ovat heikentäneet
oikeusvaltiota Venezuelassa.

22.1.2018

5.

Maikel José
Moreno Pérez

Syntymäaika:
12.12.1965

22.1.2018

Sukupuoli: mies

Venezuelan korkeimman oikeuden (Tribunal Su
premo de Justicia) presidentti ja entinen varapresi
dentti. Toimiessaan näissä rooleissa hän on tuke
nut ja edistänyt hallituksen tekoja ja politiikkoja,
jotka ovat heikentäneet demokratiaa ja oikeusval
tiota Venezuelassa, ja on vastuussa teoista ja lau
sumista, jotka ovat horjuttaneet kansalliskokouk
sen arvovaltaa.
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Luetteloon
merkitsemisen
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6.

Tarek William
Saab Halabi

Syntymäaika: 10.9.1963 Perustuslakia säätävän kokouksen nimittämä Ve
nezuelan yleinen syyttäjä. Tässä ja aikaisemmissa
Sukupuoli: mies
rooleissaan oikeusasiamiehenä ja tasavallan mo
raalineuvoston puheenjohtajana hän on heikentä
nyt demokratiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa
tukemalla julkisesti hallituksen vastustajien vastai
sia tekoja sekä kaventamalla kansalliskokouksen
toimivaltaa.

22.1.2018

7.

Diosdado Cabello
Rondón

Syntymäaika: 15.4.1963 Perustuslakia säätävän kokouksen puheenjohtaja
ja Venezuelan yhtenäisen sosialistipuolueen
Sukupuoli: mies
(PSUV) ensimmäinen varapuheenjohtaja. Osallis
tunut demokratian ja oikeusvaltion heikentämi
seen Venezuelassa, mukaan lukien käyttämällä
mediaa julkiseen hyökkäykseen ja uhkailuun koh
teenaan poliittinen oppositio, muu media ja kan
salaisyhteiskunta.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan ElAissami Maddah

Talouden
varapresidentti,
kansallisen teollisuuden
ja tuotannon ministeri

Talouden varapresidentti, kansallisen teollisuuden
ja tuotannon ministeri. Entisenä Bolivariaanisen
kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) valvon
nasta vastaavana Venezuelan varapresidenttinä
Maddah on vastuussa kyseisen organisaation te
kemistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mu
kaan lukien mielivaltaiset pidätykset, poliittisesti
motivoidut tutkinnat, epäinhimillinen ja halven
tava kohtelu sekä kidutus. Hän on vastuussa
myös demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentävien
politiikkojen ja toimien tukemisesta ja toteutta
misesta, mukaan lukien mielenosoitusten kieltä
minen ja kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista
oppositiota vastaan suunnatun, presidentti Madu
ron ”vallankaappauksen vastaisen komitean” joh
tamisesta.

25.6.2018

Bolivariaanisen
kansalliskaartin
komentaja
16. tammikuuta 2018 saakka. Osallistunut kansa
laisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition
Syntymäaika: 8.11.1964 tukahduttamiseen Venezuelassa ja vastuussa vaka
vista ihmisoikeusloukkauksista, joihin bolivariaa
Sukupuoli: mies
ninen kansalliskaarti on syyllistynyt hänen
komennossaan, mukaan lukien liiallinen voiman
käyttö sekä kansalaisyhteiskunnan ja opposition
jäsenten mielivaltaiset pidätykset ja pahoinpitelyt.
Hänen tekonsa ja politiikkansa bolivariaanisen
kansalliskaartin komentajana, mukaan lukien bo
livariaanisen kansalliskaartin demokraattisesti va
litun kansalliskokouksen jäseniin kohdistamat
hyökkäykset ja laittoman perustuslakia säätävän
kokouksen vilpillisistä vaaleista raportoineiden
toimittajien pelottelu, ovat heikentäneet demokra
tiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa.

25.6.2018

Syntymäaika:
12.11.1974
Sukupuoli: mies

9.

Sergio José
Rivero Marcano

Bolivariaanisten
kansallisten asevoimien
ylitarkastaja
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10.

Jesús Rafael
Suárez Chourio

Bolivariaanisen armeijan
komentaja

Venezuelan bolivariaanisen kansallisen armeijan
komentaja ja Venezuelan keskisen sotilasalueen
Syntymäaika: 19.7.1962 (REDI Central) entinen komentaja. Vastuussa ih
misoikeusloukkauksista, joihin hänen komennos
Sukupuoli: mies
saan olevat joukot ovat syyllistyneet, mukaan lu
kien liiallinen voimankäyttö ja pidätettyjen
huono kohtelu. On puuttunut demokraattisen
opposition toimintaan ja tukenut sotilastuomiois
tuinten käyttöä siviilimielenosoittajia koskevien
syytteiden käsittelyssä.

25.6.2018

11.

Iván Hernández
Dala

Sotilaallisen
vastatiedusteluosaston
päällikkö

Sotilaallisen vastatiedusteluosaston (DGCIM) pääl
likkö tammikuusta 2014 alkaen ja presidentin
henkivartiokaartin päällikkö syyskuusta 2015 al
Syntymäaika: 18.5.1966 kaen. DGCIM:n päällikkönä Iván Hernández Dala
on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista
Sukupuoli: mies
ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen oppo
sition tukahduttamisesta, joihin DGCIM:n jäsenet
ovat hänen komennossaan syyllistyneet, mukaan
lukien liiallinen voimankäyttö ja pidätettyjen
huono kohtelu.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina
Rodríguez
Gómez

Venezuelan
bolivariaanisen
tasavallan
varapresidentti

Venezuelan bolivariaanisen tasavallan varapresi
dentti, entinen laittoman perustuslakia säätävän
kokouksen puheenjohtaja ja presidentin asetta
man, laittoman perustuslakia säätävän kansallis
Syntymäaika: 18.5.1969 kokouksen perustamiseen tähdänneen toimikun
nan entinen jäsen. Hänen tekonsa presidentin
Sukupuoli: nainen
asettamassa toimikunnassa ja sen jälkeen laitto
man perustuslakia säätävän kokouksen puheen
johtajana ovat heikentäneet demokratiaa ja oi
keusvaltiota Venezuelassa, mukaan lukien
kansalliskokouksen toimivallan anastaminen ja
sen käyttäminen opposition toimintaan puuttu
miseksi ja sen poliittiseen prosessiin osallistumi
sen estämiseksi.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua
Milano

Opetusministeri

Opetusministeri. Presidentin asettaman, laittoman
perustuslakia säätävän kansalliskokouksen perus
tamiseen tähdänneen toimikunnan entinen pu
heenjohtaja. Laittoman perustuslakia säätävän ko
kouksen perustamiseen johtaneessa roolissaan
vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentä
misestä Venezuelassa.

25.6.2018

Kansallisen vaalineuvoston (CNE) varapuheenjoh
taja ja vaaliluettelo- ja väestörekisteritoimikunnan
puheenjohtaja. Vastuussa CNE:n toimista, jotka
ovat heikentäneet demokratiaa Venezuelassa, mu
kaan lukien laittoman perustuslakia säätävän ko
kouksen perustamisen edistäminen ja vaaliproses
sin manipulointi.

25.6.2018

Syntymäaika:
16.12.1969
Sukupuoli: mies

14.

Sandra Oblitas
Ruzza

Kansallisen
vaalineuvoston
varapuheenjohtaja
Syntymäaika: 7.6.1969
Sukupuoli: nainen
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15.

Freddy Alirio
Bernal Rosales

Syntymäaika: 16.6.1962 Paikallisten jakelu- ja tuotantokomiteoiden
(CLAP) kansallisen valvontakeskuksen päällikkö
Sukupuoli: mies
ja SEBINin ylijohtaja. Vastuussa demokratian hei
kentämisestä, kuten CLAP-komiteoiden jakeluoh
jelman manipuloinnista äänestäjien ohjailemi
seksi. Lisäksi hän on SEBINin ylijohtajana
vastuussa SEBINin toimista, joihin kuuluu vakavia
ihmisoikeusloukkauksia, kuten mielivaltaisia pidä
tyksiä.

25.6.2018

16.

Katherine
Nayarith
Harrington
Padrón

Syntymäaika: 5.12.1971 Ylimmän syyttäjän sijainen (käännetty myös va
raoikeuskansleriksi) heinäkuusta 2017 lokakuu
Sukupuoli: nainen
hun 2018. Korkein oikeus nimitti hänet ylimmän
syyttäjän sijaiseksi vastoin perustuslakia, jonka
mukaan nimittäjänä olisi pitänyt olla kansallisko
kous. Vastuussa demokratian ja oikeusvaltion hei
kentämisestä Venezuelassa, muun muassa käyn
nistämällä poliittisesti motivoituja tutkintoja ja
jättämällä tutkimatta syytöksiä Maduron hallin
non tekemistä ihmisoikeusloukkauksista.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Syntymäaika: 11.3.1952 Kansallisen vaalineuvoston (CNE) jäsen (johtaja)
Hernández
ja kansallisen vaalilautakunnan (JNE) jäsen. Vas
Sukupuoli: nainen
Hernández
tuussa CNE:n toimista, jotka ovat heikentäneet
demokratiaa Venezuelassa, mukaan lukien laitto
man perustuslakia säätävän kokouksen perusta
misen edistäminen ja vaaliprosessin manipulointi,
joka liittyi presidentin uudelleenvalintaa koskevan
äänestyksen peruuttamiseen vuonna 2016, kuver
nöörinvaalien lykkäämiseen vuonna 2016 ja ää
nestyspaikkojen siirtämiseen lyhyellä varoitusa
jalla ennen kuvernöörinvaaleja vuonna 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio
Moreno Reyes

Kansallisen vaalineuvoston (CNE) pääsihteeri. Vas
tuussa sellaisten CNE:n päätösten hyväksymisestä,
jotka ovat heikentäneet demokratiaa Venezue
lassa, mukaan lukien laittoman perustuslakia sää
tävän kokouksen perustamisen edistäminen ja
vaaliprosessin manipulointi.

25.6.2018”

Kansallisen
vaalineuvoston
pääsihteeri
Sukupuoli: mies
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