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De toelichtende nota staat in document 5038/08 COPEN 2 EUROJUST 2 EJN 2.
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BIJLAGE

Ontwerp-besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit
2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002, teneinde de strijd tegen ernstige
vormen van criminaliteit te versterken, zoals gewijzigd bij Besluit 2003/659/JBZ
van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust 1

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 31 en artikel 34, lid 2,
onder c),

Gezien het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de
Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de
Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Eurojust is bij Besluit 2002/187/JBZ opgericht als een orgaan van de EU met rechtspersoonlijkheid, met als doel de coördinatie en de samenwerking tussen de bevoegde justitiële
instanties van de lidstaten te bevorderen en te verbeteren.

(2)

Nu Eurojust meer dan vijf jaar bestaat, is het moment gekomen om de opgedane ervaring te
evalueren en de operationele efficiëntie van Eurojust verder te verbeteren door het door deze
eenheid verworven acquis in aanmerking te nemen.

(3)

Eurojust moet nu operationeler worden en de status van de nationale leden moet meer worden
geharmoniseerd.

(4)

Binnen Eurojust moet een coördinatiecel voor noodgevallen worden opgezet om de beschikbaarheid van Eurojust te vergroten en deze eenheid de mogelijkheid te bieden in dringende
gevallen op te treden.

1

PB L 63 van 6.3.2002, blz.1 + PB L 245, 29.09.2003 blz. 44 - 46 (wijziging van de artikelen
35, 36, 37 en 38, lid 1).
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(5)

In de lidstaten moeten nationale coördinatieregelingen voor Eurojust worden opgezet met het
oog op het coördineren van de werkzaamheden van de nationale correspondenten voor
Eurojust, de nationale correspondent voor terrorisme, de nationale correspondent voor het
Europees Justitieel Netwerk (EJN), de andere contactpunten van het EJN, de vertegenwoordigers in het netwerk voor gemeenschappelijke onderzoeksteams en de netwerken die
zijn opgezet bij Besluit 2002/494/JBZ van de Raad (netwerken oorlogsmisdrijven),
Besluit …/…/ JBZ van de Raad (bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen) en
Besluit .../.../JBZ van de Raad (corruptiebestrijding).

(6)

De doublures tussen Eurojust en het EJN moeten worden weggewerkt en er moet een
duidelijker taakverdeling tussen beide instanties komen, met dien verstande dat de
specificiteit van het EJN behouden blijft. Het EJN moet zijn specificiteit als netwerk en zijn
nationale en operationele capaciteiten behouden, maar moet voor de werkingskosten ook
middelen kunnen krijgen uit de communautaire begroting.

(7)

Ook de capaciteit van Eurojust om te werken met externe partners, zoals derde landen,
Europol, OLAF en FRONTEX moet worden vergroot.

(8)

Eurojust zal verbindingsmagistraten kunnen detacheren naar derde landen.

BESLUIT:
Artikel 1
Besluit 2002/187/JBZ wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 2,
a)

wordt lid 2 vervangen door:
"2.

Elk nationaal lid wordt bijgestaan door een adjunct en door een andere persoon,
die als medewerker fungeert. Het nationaal lid, of bij zijn afwezigheid diens
adjunct, is verplicht zijn vaste werkplek op de zetel van Eurojust te hebben. Indien
nodig, en met instemming van het in artikel 10 bedoelde College, kunnen
verscheidene personen het nationaal lid bijstaan, hetzij als medewerker, hetzij als
gedetacheerd nationaal deskundige in de zin van artikel 30."
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b)

na lid 2 worden de volgende leden toegevoegd:
"3.

De adjunct vervangt het nationaal lid bij diens afwezigheid. Het nationaal lid kan
ook worden vervangen door een medewerker. Om het nationaal lid te kunnen
vervangen moeten de adjunct en de medewerker voldoen aan de criteria van lid 1.

4.

Eurojust wordt overeenkomstig artikel 12 ook verbonden met een nationale
coördinatieregeling voor Eurojust. De werkingskosten van deze regeling zullen in
overeenstemming met artikel 33 gedragen kunnen worden door de begroting van
Eurojust.

5.

Eurojust kan overeenkomstig dit besluit verbindingsmagistraten detacheren naar
derde landen."

2)

In artikel 4 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

De algemene bevoegdheid van Eurojust bestrijkt de volgende terreinen:
a)

criminaliteit en strafbare feiten waarvoor Europol te allen tijde bevoegd is
uit hoofde van artikel 2 van de Europol-Overeenkomst van 26 juli 1995 en
de bijlage daarbij; 1

b)

andere strafbare feiten die in samenhang met de onder a) bedoelde soorten
criminaliteit en strafbare feiten zijn gepleegd."

3)

Het volgende artikel 5 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 5 bis
Coördinatiecel voor noodgevallen (CCN)

1.

Teneinde zijn taken in noodgevallen te kunnen verrichten, zet Eurojust een
"coördinatiecel voor noodgevallen" (CCN) op.

1

Te herzien in het licht van de onderhandelingen over het Europol-besluit.
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2.

De CCN bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat, die het nationaal lid zelf
of zijn adjunct kan zijn, of een medewerker die bevoegd is om het nationaal lid te
vervangen. De coördinatiecel is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en
inzetbaar.

3.

Wanneer een rechtshulpverzoek in verscheidene lidstaten dringend ten uitvoer
moet worden gelegd, kan de bevoegde autoriteit het aan de CCN toezenden via de
vertegenwoordiger van zijn lidstaat in de CCN. De vertegenwoordiger van de
betrokken lidstaat in de CCN zendt het verzoek met het oog op tenuitvoerlegging
toe aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. Wanneer er geen
bevoegde nationale autoriteit is opgegeven of deze niet tijdig kan worden
gevonden, is het lid van de CCN bevoegd om het verzoek zelf ten uitvoer te
leggen.

4.

De in lid 2 bedoelde vertegenwoordiger kan de hem overeenkomstig artikel 9 bis
verleende bevoegdheden aanwenden om de in de CCN genomen besluiten op te
volgen, inclusief, waar van toepassing, de bevoegdheid om het in lid 3 bedoelde
verzoek ten uitvoer te leggen.

5.

Eurojust neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de nationale
autoriteiten gemakkelijk en te allen tijde rechtstreeks contact kunnen opnemen
met de CCN.

4)

Artikel 6 wordt vervangen door:
Artikel 6
Taken van Eurojust handelend via zijn nationale leden

"1.

Eurojust, handelend via de betrokken nationale leden:
a)

kan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten onder opgave van
redenen verzoeken om:
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i)

terzake van bepaalde feiten een onderzoek of vervolging in te stellen;

ii)

te aanvaarden dat een van hen beter in staat is terzake van bepaalde
feiten een onderzoek of vervolging in te stellen;

iii)

het optreden van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten
te coördineren;

iv)

overeenkomstig de toepasselijke samenwerkingsregelingen een
gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen;

v)

alle gegevens te verstrekken die Eurojust nodig heeft om zijn taken te
verrichten;

vi)

speciale onderzoeksmaatregelen te treffen;

vii)

alle andere voor de opsporing of de vervolging gerechtvaardigde
maatregelen te treffen;

b)

zorgt ervoor dat de bevoegde instanties van de betrokken staten onderling
informatie uitwisselen over de onderzoeken en vervolgingen waarvan
Eurojust kennis heeft;

c)

staat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op hun verzoek bij met het
oog op een optimale coördinatie van onderzoek en vervolging;

d)

verleent steun om de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten te verbeteren;

e)

werkt samen en treedt in overleg met het EJN, onder meer gebruik makend
van de documentaire gegevensbank van het netwerk en bijdragend tot de
verbetering daarvan;

f)

verleent in de in artikel 3, leden 2 en 3, bedoelde gevallen en met
instemming van het College steun aan onderzoek en vervolging waarbij de
bevoegde autoriteiten van een enkele lidstaat betrokken zijn;

g)

kan in geval van gedeeltelijke of inadequate tenuitvoerlegging van een
rechtshulpverzoek de bevoegde justitiële autoriteit verzoeken bijkomende
maatregelen te nemen met het oog op een volledige tenuitvoerlegging van
het verzoek.
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2.

De lidstaten zorgen er ook voor dat de bevoegde nationale autoriteiten de
krachtens dit artikel gedane verzoeken onverwijld behandelen."

5)

Artikel 7 wordt vervangen door:
"Artikel 7
Taken van Eurojust handelend als College

1.

Eurojust, handelend als College:
a)

kan, in verband met de in artikel 4, lid 1, bedoelde soorten criminaliteit en
strafbare feiten, de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten onder
opgave van redenen verzoeken om:
i)

terzake van bepaalde feiten een onderzoek of vervolging in te stellen;

ii)

te aanvaarden dat een van hen beter in staat is terzake van bepaalde
feiten een onderzoek of vervolging in te stellen;

iii)

het optreden van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten
te coördineren;

iv)

overeenkomstig de toepasselijke samenwerkingsregelingen een
gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen;

v)

alle gegevens te verstrekken die Eurojust nodig heeft om zijn taken te
verrichten;

b)

zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onderling
informatie uitwisselen over de onderzoeken en vervolgingen waarvan
Eurojust kennis heeft en die van invloed zijn op de Unie of andere dan de
rechtstreeks betrokken lidstaten zouden kunnen raken;

c)

staat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op hun verzoek bij met het
oog op een optimale coördinatie van onderzoek en vervolging;

d)

verleent steun om de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten te verbeteren, onder meer op basis van de door Europol verrichte
analyses;
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e)

werkt samen en treedt in overleg met het EJN, onder meer gebruik makend
van de documentaire gegevensbank van het netwerk en bijdragend tot de
verbetering daarvan;

f)

kan zijn medewerking verlenen aan Europol, onder meer door adviezen te
geven op basis van de analyses van Europol;

g)

kan logistieke steun verlenen in de onder a), c) en d) bedoelde gevallen.
Deze logistieke steun kan met name steun voor vertaling, vertolking en
organisatie in verband met coördinatievergaderingen omvatten.

2.

Wanneer twee of meer nationale leden het niet met elkaar eens zijn over de wijze
waarop een jurisdictiegeschil dat is gerezen naar aanleiding van een opsporing of
vervolging in overeenstemming met artikel 6, moet worden opgelost, verstrekt het
College daarover schriftelijk een niet-bindend advies. Het advies van het College
wordt de betrokken lidstaten terstond toegezonden.

3.

Onverminderd de bepalingen die in de uit hoofde van Titel VI VEU vastgestelde
rechtsinstrumenten zijn opgenomen, kunnen de bevoegde verzoekende
autoriteiten iedere weigering om een rechtshulpverzoek ten uitvoer te leggen of
eventuele moeilijkheden die zich daarbij hebben voorgedaan, aan Eurojust melden
en het College verzoeken schriftelijk een niet-bindend advies uit te brengen over
de wijze waarop de zaak moeten worden opgelost. Het advies van het College
wordt de betrokken lidstaten terstond toegezonden.

4.

Het College kan, gevolg gevend aan een verzoek van de betrokken bevoegde
nationale autoriteiten en in samenwerking met deze autoriteiten, beslissen dat de
uitgaven van een krachtens artikel 13 van de Overeenkomst van 29 mei 2000
betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de
Europese Unie of Kaderbesluit 2002/465/JBZ opgezet gemeenschappelijk
onderzoeksteam worden beschouwd als beleidsuitgaven van Eurojust in de zin
van artikel 41, lid 3, van het Verdrag."

6)

Artikel 8 wordt vervangen door:

5037/08
BIJLAGE

mak/ONS/mv
DG H 2B

8

NL

"Artikel 8
Gevolgen van de beslissingen van Eurojust

Indien de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat besluiten geen gevolg te geven aan
een verzoek als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), en g), artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7,
lid 2, en artikel 7, lid 3, stellen zij Eurojust daarvan in kennis, met opgave van redenen.".

7)

In artikel 9:
a)

komen de leden 1 en 2 als volgt te luiden:
"1.

Het statuut van de nationale leden wordt beheerst door het nationale recht van hun
lidstaat. De ambtstermijn van een nationaal lid bedraagt ten minste vier jaar. De
lidstaten van oorsprong kunnen het mandaat hernieuwen. Het mandaat van een
nationaal lid wordt niet vóór het einde van een ambtstermijn beëindigd zonder
voorafgaande kennisgeving aan de Raad en opgave van redenen. Wanneer een
nationaal lid voorzitter of vice-voorzitter van Eurojust is, wordt zijn ambtsperiode
bepaald voor een duur die de zekerheid biedt dat hij zijn functie tot het einde van
de ambtsperiode kan vervullen.

2.

Alle tussen Eurojust en de lidstaten uitgewisselde gegevens, met inbegrip van de
verzoeken in het kader van artikel 6, lid 1, onder a) en g), worden doorgezonden
via het nationale lid."

b)

wordt lid 3 geschrapt.

c)

wordt lid 4 vervangen door:
"4.

Ter verwezenlijking van de doelstellingen van Eurojust heeft het nationale lid
volledige toegang tot:
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a)

de informatie die is opgenomen in:
i) de nationale strafregisters,
ii) de registers van aangehouden personen,
iii) de opsporingsregisters,
iv) de DNA-registers.

b)

andere registers van zijn lidstaat met informatie die hij nodig heeft om zijn
taken te kunnen vervullen."

d)

wordt het volgende lid 4 bis ingevoegd:
"4 bis.

De nadere voorschriften voor de in lid 4 bedoelde toegang zijn ten minste
gelijkwaardig aan die van het nationaal recht wat betreft de toegang door
een officier van justitie, een rechter of een politiefunctionaris met
soortgelijke bevoegdheden."

e)

8)

wordt lid 6 geschrapt.

Het volgende artikel 9 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Op nationaal niveau aan het nationaal lid verleende bevoegdheden

1.

De lidstaten bepalen de aard en de omvang van de gerechtelijke bevoegdheden die zij
aan hun nationale leden verlenen met betrekking tot de justitiële samenwerking ten
aanzien van de betrokken lidstaat. Zij hebben ten minste de volgende gelijkwaardige
bevoegdheden:
a)

het ontvangen, doorzenden en voorbereiden van de tenuitvoerlegging van, het
verstrekken van aanvullende informatie over en het toezien op, de
tenuitvoerlegging van verzoeken om wederzijdse rechtshulp in het kader van
krachtens Titel VI VEU vastgestelde instrumenten, waaronder instrumenten
waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning.
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b)

de voorbereiding van het opzetten van en het deelnemen aan de
gemeenschappelijke onderzoeksteams die zijn opgericht krachtens artikel 13 van
de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie of Kaderbesluit
2002/465/JBZ, wat de eigen lidstaat betreft, met inbegrip van alle
gemeenschappelijke onderzoeksteams die overeenkomstig artikel 7, lid 4, van dit
Besluit door Eurojust worden ondersteund;

c)

het verrichten van alle taken die door de bevoegde nationale instanties in verband
met een analysebestand van Europol worden uitgevoerd.

2.

De nationale leden kunnen, in hun hoedanigheid van nationale justitiële autoriteiten en
in overleg met een bevoegde nationale autoriteit of op haar verzoek en per geval, de
volgende gedelegeerde bevoegdheden uitoefenen:
i)

het verstrekken en aanvullen van rechtshulpverzoeken in het kader van de
krachtens Titel VI VEU vastgestelde instrumenten, waaronder die waarmee
uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning;

ii)

het bevelen van huiszoekingen en inbeslagnemingen;

iii)

het geven van toestemming voor en het coördineren van gecontroleerde
afleveringen.

3.

In dringende gevallen en wanneer er geen bevoegde nationale autoriteit is opgegeven of
deze niet tijdig kan worden gevonden, kunnen de nationale leden toestemming geven
voor gecontroleerde afleveringen en deze coördineren.

4.

De uit hoofde van lid 1, onder a), uitgeoefende bevoegdheden worden in eerste instantie
altijd door een bevoegde nationale autoriteit uitgeoefend.

5.

Wanneer de in de leden 1 en 3 genoemde bevoegdheden door een nationaal lid worden
uitgeoefend, wordt de bevoegde autoriteit daarvan terstond op de hoogte gebracht.

6.

Wanneer de grondwettelijke voorschriften betreffende de bevoegdheidsverdeling tussen
het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur het onmogelijk maken om aan het
nationaal lid een of meer in de leden 1, 2 en 3 en in artikel 5bis, lid 3, bedoelde
bevoegdheden te verlenen, dan moet het nationaal lid ten minste de bevoegdheid hebben
om een rechtshulpverzoek te richten tot de instantie die voor de uitoefening van deze
bevoegdheden bevoegd is.
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7.

Elke lidstaat geeft voorts een nadere invulling aan het recht van een nationaal lid
om ten aanzien van buitenlandse justitiële autoriteiten handelingen te stellen, in
overeenstemming met de internationale verbintenissen die de betrokken lidstaat is
aangegaan.

8.

Bij de benoeming van zijn nationaal lid, en zo nodig te allen tijde, kan de lidstaat
zijn besluit aangaande de uitvoering van de leden 1 tot en met 3 ter kennis
brengen van Eurojust en het secretariaat-generaal van de Raad, dat de overige
lidstaten daarvan in kennis kan stellen. Laatstgenoemde lidstaten verbinden zich
ertoe de aldus toegewezen bevoegdheden te aanvaarden en te erkennen, voor
zover deze in overeenstemming zijn met de internationale verbintenissen.

9.

Bij de uitoefening van zijn functie vermeldt het nationale lid in voorkomend geval
dat hij uit hoofde van de hem overeenkomstig dit artikel verleende gerechtelijke
bevoegdheden handelt."

9)

In artikel 10 komt lid 2 als volgt te luiden:
"2.

De Raad hecht, na raadpleging van het bij artikel 23 opgerichte gemeenschappelijk controleorgaan dat toeziet op de naleving van de bepalingen inzake de
verwerking van persoonsgegevens, zijn goedkeuring aan het reglement van orde
van Eurojust, op basis van een vooraf met een tweederde meerderheid van
stemmen door het College vastgesteld voorstel. De bepalingen van het reglement
van orde die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens worden
eventueel apart door de Raad goedgekeurd."

10)

Artikel 12 wordt vervangen door:
"Artikel 12
Nationaal coördinatiesysteem voor Eurojust

1.
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2.

Elke lidstaat zet een nationaal coördinatiesysteem voor Eurojust op om te zorgen voor
de coördinatie van de werkzaamheden verricht door:
i)

de nationale correspondenten voor Eurojust;

ii)

de nationale correspondent voor terrorismebestrijding;

iii)

de nationale correspondent voor het EJN en maximaal drie andere contactpunten
van het EJN;

iv)

de nationale leden of contactpunten van het netwerk voor gemeenschappelijke
onderzoeksteams en van de netwerken die zijn opgezet bij Besluit 2002/494/JBZ
van de Raad (netwerken oorlogsmisdaden), Besluit …/…/ JBZ van de Raad
(bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen) en Besluit .../.../JBZ
van de Raad (corruptiebestrijding).

3.

De in de leden 1 en 2 bedoelde personen behouden de positie en de status waarover zij
krachtens het nationaal recht beschikken.

4.

Een van de nationale correspondenten voor Eurojust neemt de verantwoordelijkheid
voor de werking van het nationaal coördinatiesysteem voor Eurojust op zich.

5.

Het nationaal coördinatiesysteem voor Eurojust:
a)

wordt verbonden met het case managementsysteem van Eurojust;

b)

staat Eurojust bij om te bepalen of een zaak door Eurojust of door het EJN moet
worden behandeld;

c)

vergemakkelijkt het verrichten van de taken van Eurojust in de lidstaten, met
name door het nationaal lid de mogelijkheid te bieden te bepalen welke
autoriteiten voor de tenuitvoerlegging van rechtshulpverzoeken bevoegd zijn;

d)

handhaaft nauwe banden met de nationale Europol-eenheid en wordt met name:
i)

geïnformeerd en geraadpleegd over de deelneming van de betrokken lidstaat
aan de totstandbrenging van een analysebestand en geïnformeerd over de
werking en de resultaten van een dergelijk analysebestand,
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ii)

geïnformeerd over ieder verzoek van Europol tot het starten van een
onderzoek of het opzetten van een gemeenschappelijk onderzoeksteam en
het melden van dergelijke door Eurojust gedane verzoeken aan de nationale
Europol-eenheid.

6.

De betrekkingen tussen het nationale lid en de nationale correspondenten sluiten
rechtstreekse betrekkingen tussen het nationale lid en zijn bevoegde autoriteiten niet uit.

7.

De rechtstreekse contacten tussen de bevoegde justitiële autoriteiten, als bepaald in de
instrumenten inzake justitiële samenwerking, zoals artikel 53 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het Schengenakkoord en artikel 6 van de Overeenkomst
van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten
van de Europese Unie, worden door dit artikel geheel onverlet gelaten.

8.

De uitgaven van het nationaal coördinatiesysteem voor Eurojust zoals huur, uitrusting,
telecommunicatie en de bezoldigingen van het administratief personeel worden in
overeenstemming met artikel 30 als werkingskosten van Eurojust beschouwd."

11)

In artikel 13:
a)

wordt lid 2 als volgt gewijzigd:
i)

de eerste zin luidt als volgt: "De nationale leden van Eurojust zijn bevoegd om …
(rest ongewijzigd)".

ii)

aan het eind van lid 1 wordt de volgende nieuwe zin toegevoegd: " In het
bijzonder worden de nationale leden die niet op de hoogte zijn gebracht van een
hen betreffende zaak, daarvan terstond op de hoogte gebracht."

b)

worden de volgende leden 3 tot en met 10 toegevoegd:
"3.

Dit artikel laat de andere verplichtingen inzake overdracht van gegevens aan
Eurojust, daaronder begrepen die welke voortvloeien uit Besluit 2005/671/JBZ
inzake terrorisme, onverlet.
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4.

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale leden op de hoogte worden
gebracht van de voorbereidingen inzake het opzetten van een
gemeenschappelijk onderzoeksteam, ongeacht of dat team al dan niet wordt
opgezet krachtens artikel 13 van de Overeenkomst van 29 mei 2000
betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de
Europese Unie of Kaderbesluit 2002/465/JBZ, alsmede van de
daaropvolgende ontwikkelingen in verband met deze teams.

5.

De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid tijdig, in een vroeg stadium
en zodra de informatie beschikbaar is, op de hoogte wordt gebracht van alle
strafrechtelijke onderzoeken waarbij drie of meer staten betrokken zijn,
waarvan er twee of meer een lidstaat zijn, en die onder de bevoegdheid van
Eurojust vallen, voor zover zulks noodzakelijk is voor het functioneren van
Eurojust; dat is met name het geval wanneer er in verscheidene staten
parallelle rogatoire commissies nodig zijn of coördinatie door Eurojust
nodig is, of wanneer zich positieve of negatieve jurisdictiegeschillen
voordoen. De lidstaten zorgen voor nationaal toezicht op de
rapportageplicht.

6.

Een eerste stap is de uitvoering door de lidstaten van lid 5 ten aanzien van
zaken die verband houden met de volgende misdrijven:
1.

drugshandel,

2.

mensenhandel en wapenhandel,

3.

handel in nucleair afval,

4.

handel in kunstwerken,

5.

handel in bedreigde diersoorten,

6.

handel in menselijke organen,

7.

witwassen van geld,

8.

fraude, met inbegrip van fraude tegen de financiële belangen van de
Gemeenschap,
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7.

11.

milieucriminaliteit;

12.

andere vormen van georganiseerde misdaad.

Drie jaar na de in artikel 42 bedoelde termijn passen de lidstaten het
resterende gedeelte van lid 5 toe.

8.

De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid ook op de hoogte wordt
gebracht van:
i)

alle rechtshulpverzoeken in het kader van krachtens Titel VI VEU
vastgestelde instrumenten, waaronder instrumenten waarmee
uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning,
die door de bevoegde autoriteiten worden gedaan in zaken waarbij ten
minste drie staten betrokken zijn, waarvan er twee of meer een lidstaat
zijn;

ii)

alle gecontroleerde afleveringen en undercover-operaties waarbij ten
minste drie staten betrokken zijn, waarvan er tenminste twee lidstaten
zijn;

iii)

alle weigeringen van justitiële samenwerking in het kader van
krachtens Titel VI VEU vastgestelde instrumenten, waaronder
instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van
wederzijdse erkenning;

iv)

alle verzoeken om wederzijdse rechtshulp uitgaande van een nietlidstaat, wanneer blijkt dat deze verzoeken zijn gedaan in het kader
van een onderzoek waarin door die niet-lidstaat aan ten minste twee
andere lidstaten nog andere verzoeken zijn gedaan.

9.

Voorts verstrekken de bevoegde instanties het nationale lid alle andere
gegevens die door hem noodzakelijk worden bevonden voor het verrichten
van zijn taken.

10.

De in dit artikel bedoelde gegevens worden op gestructureerde wijze aan
Eurojust toegezonden."

12)

Het volgende artikel 13 bis wordt ingevoegd:
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"Artikel 13 bis
Door Eurojust aan de nationale autoriteiten verstrekte gegevens

1.

Eurojust verstrekt de bevoegde nationale autoriteiten op eigen initiatief gegevens
en feedback over de resultaten van het verwerken van gegevens, waaronder over
het bestaan van de verbanden met reeds in het case management-systeem
opgenomen zaken.

2.

Voorts zendt Eurojust, wanneer de bevoegde nationale autoriteit Eurojust om
gegevens verzoekt, deze gegevens binnen de door die autoriteit vastgestelde
termijn toe."

13)

In artikel 14, lid 4, en artikel 16, lid 1, worden de woorden "een register van" vervangen door
"een case management-systeem bevattende".

14)

In artikel 15, lid 4, en artikel 16, leden 1 en 2, wordt het woord "register" vervangen door
"case management-systeem".

15)

In artikel 15:
a)

wordt lid 1 als volgt gewijzigd:
i)

de eerste zin van lid 1 wordt vervangen door:
"1.

Verwerking van gegevens door Eurojust overeenkomstig artikel 14, lid 1,
mag alleen betrekking hebben op gegevens betreffende personen tegen wie
krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaten een onderzoek
of een vervolging loopt terzake van één of meer soorten criminaliteit en
strafbare feiten in de zin van artikel 4, zoals:"

ii)

de tekst na de volgende nieuwe letter l) wordt toegevoegd:
"l)

telefoonnummers, gegevens uit kentekenregisters, e-mailadressen, gegevens
betreffende telefoon- en e-mail-verkeer, DNA-gegevensbanken en foto's."

b)
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16)

In artikel 16 wordt het volgende lid 2 bis ingevoegd:
"2bis Het case management-systeem zal voorzien in de mogelijkheid om op
nationaal niveau gegevens in te voeren en daar toegang toe te krijgen. Voor
zover het case management-systeem in overeenstemming is met de in dit
besluit opgenomen voorschriften inzake gegevensbescherming, kan het
verbonden worden met het beveiligde telecommunicatienetwerk bedoeld in
artikel 10 van Besluit …/…/JBZ."

17)

Aan artikel 23, lid 10, in fine, wordt de volgende zin toegevoegd:
"Het secretariaat van het gemeenschappelijk controleorgaan kan een beroep doen
op de deskundigheid van het bij Besluit 2000/641/JBZ van de Raad opgerichte
secretariaat."

18)

In artikel 26:
a)

wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:
"1bis.De lidstaten zorgen ervoor dat het College daadwerkelijk een Europolanalysebestand kan openen en aan de werking daarvan kan deelnemen."

b)

wordt lid 2 vervangen door:
"2.

Eurojust en het EJN onderhouden bevoorrechte betrekkingen, die gebaseerd
zijn op overleg en complementariteit, met name tussen het nationale lid, de
EJN-contactpunten van een zelfde lidstaat en de nationale correspondenten
voor Eurojust en het EJN. Ten behoeve van een efficiënte samenwerking
worden de volgende maatregelen genomen:
a)

Eurojust krijgt toegang tot de door het EJN bijgehouden gegevens
overeenkomstig artikel 8 van Besluit …/…/JBZ van de Raad inzake
het EJN, alsmede tot het uit hoofde van artikel 10 van dat besluit
opgezette telecommunicatienetwerk;

b)

onverminderd artikel 13 van dit besluit en in overeenstemming met
artikel 4, lid 4, van Besluit …/…/JBZ van de Raad betreffende het
EJN brengen de EJN-contactpunten Eurojust per geval op de hoogte
van zaken waarbij twee lidstaten betrokken zijn en die onder de
bevoegdheid van Eurojust vallen:
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-

wanneer er jurisdictieconflicten te verwachten zijn;

of
-

in geval van weigering van een verzoek om justitiële
samenwerking in het kader van krachtens Titel VI VEU
vastgestelde instrumenten, waaronder instrumenten waarmee
uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse
erkenning;

De EJN-contactpunten brengen Eurojust ook per geval op de hoogte
van alle zaken die onder de bevoegdheid van Eurojust vallen en
waarbij ten minste drie lidstaten betrokken zijn.
De nationale leden brengen de EJN-contactpunten per geval op de
hoogte van alle zaken die in hun ogen beter door het netwerk kunnen
worden behandeld;
c)

het secretariaat van het EJN is een onderdeel van het secretariaat van
Eurojust. Het vormt een aparte, zelfstandig functionerende eenheid.
Het kan beschikken over de middelen van Eurojust die het nodig heeft
om de opdrachten van het EJN te kunnen vervullen. Voor zover zulks
niet onverenigbaar is met de functionele autonomie van het
secretariaat van het EJN, gelden voor de leden van het secretariaat van
het EJN de regels die van toepassing zijn op de personeelsleden van
Eurojust;

d)

Het EJN wordt ondersteund door het ambtenarenapparaat van
Eurojust. De werkingskosten van het EJN zullen in overeenstemming
met artikel 33 van Besluit .../.../JBZ gedragen kunnen worden door de
begroting van Eurojust;

e)

De nationale leden van Eurojust kunnen, op uitnodiging van het EJN,
deelnemen aan de bijeenkomsten van het EJN. De EJN-contactpunten
kunnen per geval worden uitgenodigd voor de vergaderingen van
Eurojust;

5037/08
BIJLAGE

mak/ONS/mv
DG H 2B

19

NL

f)

De secretariaten van het netwerk voor gemeenschappelijke onderzoeksteams en
van de netwerken die zijn opgezet bij Besluit 2002/494/JBZ van de Raad
(netwerken oorlogsmisdrijven), Besluit …/…/ JBZ van de Raad (bureaus voor de
ontneming van vermogensbestanddelen) en Besluit .../.../JBZ van de Raad
(corruptiebestrijding) zijn een onderdeel van het secretariaat van Eurojust en
functioneren als aparte en autonome eenheden. Zij kunnen beschikken over de
middelen van Eurojust die zij nodig hebben om hun opdrachten te kunnen
vervullen. Voor zover zulks niet onverenigbaar is met de functionele autonomie
van de secretariaten van deze netwerken, gelden voor hun leden de regels die van
toepassing zijn op de personeelsleden van Eurojust; de administratief directeur
van Eurojust benoemt een secretaris-generaal die aan hem verantwoording aflegt
over de werking van de secretariaten van de netwerken."

c)

worden de navolgende leden 7 tot en met 10 toegevoegd:
"7.

Voor zover dat nodig is ter uitvoering van de taken van Eurojust en ter
verwezenlijking van zijn doelstellingen, alsmede rekening houdend met de
noodzaak dubbel werk te vermijden, stelt Eurojust een blijvende nauwe
samenwerking met FRONTEX in. De wezenlijke elementen van deze
samenwerking worden geregeld in een overeenkomst die door de Raad wordt
goedgekeurd nadat het gemeenschappelijk controleorgaan omtrent de bepalingen
inzake gegevensbescherming is geraadpleegd.

8.

Voor zover dat nodig is ter uitvoering van de taken van Eurojust en ter
verwezenlijking van zijn doelstellingen, alsmede rekening houdend met de
noodzaak dubbel werk te vermijden, stelt Eurojust een blijvende nauwe samenwerking met het Sitcen in. De wezenlijke elementen van deze samenwerking
worden geregeld in een overeenkomst die door de Raad wordt goedgekeurd nadat
het gemeenschappelijk controleorgaan omtrent de bepalingen inzake
gegevensbescherming is geraadpleegd.

9.

Voor zover dat nodig is ter uitvoering van de taken van Eurojust en ter
verwezenlijking van zijn doelstellingen, alsmede rekening houdend met de
noodzaak dubbel werk te vermijden, stelt Eurojust een blijvende nauwe
samenwerking met Interpol in. De wezenlijke elementen van deze samenwerking
worden geregeld in een overeenkomst die door de Raad wordt goedgekeurd nadat
het gemeenschappelijk controleorgaan omtrent de bepalingen inzake
gegevensbescherming is geraadpleegd.
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10.

Voor zover dat nodig is ter uitvoering van de taken van Eurojust en ter
verwezenlijking van zijn doelstellingen, alsmede rekening houdend met de
noodzaak dubbel werk te vermijden, stelt Eurojust een blijvende nauwe
samenwerking met de Werelddouaneorganisatie in. De wezenlijke elementen van
deze samenwerking worden geregeld in een overeenkomst die door de Raad wordt
goedgekeurd nadat het gemeenschappelijk controleorgaan omtrent de bepalingen
inzake gegevensbescherming is geraadpleegd."

19)

Het volgende artikel 26 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 26 bis
In derde landen gedetacheerde verbindingsmagistraten
1.

Ter vergemakkelijking van de justitiële samenwerking kan Eurojust
verbindingsmagistraten detacheren in een derde land, onder voorbehoud van een
akkoord met het gastland dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad. De
verbindingsmagistraat is een adjunct, een medewerker of een nationaal lid van Eurojust,
ofwel een bij Eurojust gedetacheerde magistraat. Voor detachering als
verbindingsmagistraat namens Eurojust is voorafgaande instemming van de magistraat
en van diens lidstaat vereist.

2.

De verbindingsmagistraten die krachtens lid 1 worden ingezet, zijn
verbindingsmagistraten ten behoeve van Eurojust en de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten. Op de activiteiten van de door Eurojust gedetacheerde verbindingsmagistraten
wordt toezicht uitgeoefend door het gemeenschappelijk controleorgaan. Zij brengen
ieder jaar verslag uit aan het College van Eurojust, dat op passende wijze aan de Raad
en het Europees Parlement verslag uitbrengt over hun activiteiten. De
verbindingsmagistraten brengen de nationale leden en de bevoegde nationale
autoriteiten ook op de hoogte van alle hun lidstaat betreffende zaken.

3.

De bevoegde nationale autoriteiten en de verbindingsmagistraten bedoeld in lid 1
kunnen rechtstreeks met elkaar in contact treden. In dat geval brengt een
verbindingsmagistraat het betrokken nationaal lid op de hoogte van een dergelijk
contact.
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4.

De in lid 1 bedoelde verbindingsmagistraten worden aangesloten op het case
management-systeem.

5.

De kosten die in een derde land worden gemaakt door de door Eurojust
gedetacheerde verbindingsmagistraten worden beschouwd als beleidsuitgaven
in de zin van artikel 41, lid 3, van het Verdrag. Onderhandelingen met een
derde land zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad.
Eurojust brengt de Raad op de hoogte van zijn plannen om dergelijke
onderhandelingen aan te vatten, en de Raad kan daarover het standpunt
innemen dat hij gepast acht."

20)

Het volgende artikel 27 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 27 bis
Verzoeken om justitiële samenwerking van derde landen

1.

Eurojust coördineert de tenuitvoerlegging van de verzoeken om justitiële
samenwerking van derde landen wanneer deze verzoeken een onderdeel zijn
van hetzelfde onderzoek en tenuitvoerlegging in ten minste twee lidstaten
vereist is.

2.

De in lid 1 bedoelde verzoeken kunnen rechtstreeks worden ontvangen door
Eurojust indien zulks in overeenstemming is met de instrumenten die de
betrekkingen tussen dat derde land en de Europese Unie of de betrokken
lidstaten regelen.

3.

De in lid 1 bedoelde verzoeken kunnen ook aan Eurojust worden toegezonden
door een bevoegde nationale autoriteit die optreedt, hetzij op eigen initiatief,
hetzij omdat het betrokken derde land om de tussenkomst van Eurojust heeft
verzocht.

4.

In noodgevallen kan de in artikel 5 bis bedoelde coördinatiecel voor
noodgevallen de in lid 1 bedoelde verzoeken behandelen."

21)

Het volgende artikel 27 ter wordt ingevoegd:
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"Artikel 27 ter
Aansprakelijkheid

1.

De contractuele aansprakelijkheid van Eurojust wordt beheerst door het recht dat
van toepassing is op het betrokken contract.

2.

In het kader van zijn niet-contractuele aansprakelijkheid is Eurojust, los van enige
aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 24, verplicht de door het College of het
personeel van Eurojust bij de uitoefening van hun functie veroorzaakte schade te
vergoeden, ongeacht de verschillende schadevergoedingsprocedures die in de
nationale wetgeving van de lidstaten bestaan.

3.

Lid 2 is ook van toepassing op de door een nationaal lid in de uitoefening van
diens functie veroorzaakte schade, behalve wanneer hij optreedt op basis van de
hem uit hoofde van artikel 9 bis van dit besluit verleende bevoegdheden.

4.

De benadeelde partij kan ten aanzien van Eurojust eisen dat van bepaalde
handelingen wordt afgezien of dat deze worden stopgezet.

5.

Welke nationale rechter van de lidstaten bevoegd is om kennis te nemen van
geschillen omtrent de in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Eurojust, wordt
vastgesteld op basis van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van
22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken."

22)

In artikel 29:
a)

worden in lid 1 de woorden "met eenparigheid van stemmen" vervangen door de
woorden "met een tweederde meerderheid van stemmen";

b)

wordt in lid 2 de zinsnede "en kan worden verlengd" vervangen door "en kan één keer
worden verlengd zonder nieuwe sollicitatieprocedure, mits het College daartoe besluit
met een drievierde meerderheid van stemmen en het de administratief directeur met
dezelfde meerderheid herbenoemt."
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23)

Artikel 32 krijgt als nieuwe titel "Verstrekking van informatie aan het Europees Parlement, de
Raad en de Europese Commissie" en:
-

het volgende lid 3 wordt ingevoegd:
"3.

De Europese Commissie of de Raad kan het advies van Eurojust vragen over alle
uit hoofde van Titel VI van het VEU opgestelde ontwerp-instrumenten."

24)

In artikel 33 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

Wanneer de nationale leden, hun adjuncten, hun medewerkers en personen bij het
nationaal coördinatiesysteem voor Eurojust handelen in het kader van de taken
van Eurojust, worden de daarmee gepaard gaande uitgaven, inclusief de uitgaven
voor het personeel van Eurojust, beschouwd als beleidsuitgaven in de zin van
artikel 41, lid 3, van het Verdrag."

25)

In artikel 35 wordt de volgende zin aan het eind van lid 1 toegevoegd: "Alvorens de raming
aan de Europese Commissie toe te zenden, wordt het EJN geraadpleegd volgens de
voorschriften die het ter zake heeft vastgesteld."

26)

Artikel 41 wordt vervangen door:
"Artikel 41
Verslaglegging

1.

De lidstaten stellen Eurojust en het secretariaat-generaal van de Raad in kennis
van elke vervanging van een nationaal lid, adjunct of medewerker, alsmede van de
namen en contactgegevens van de in artikel 12, leden 1 en 2, bedoelde personen.
Het secretariaat-generaal houdt een bijgewerkte lijst van deze personen bij en stelt
de namen en contactgegevens ter beschikking van alle lidstaten en de Europese
Commissie.
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2.

Bij de benoeming van hun nationaal lid, en op gelijk welk ander tijdstip indien passend,
brengen de lidstaten Eurojust en het secretariaat-generaal van de Raad overeenkomstig
artikel 9 bis, lid 4, op de hoogte van alle overeenkomstig dat artikel aan het nationaal lid
toegewezen bevoegdheden.

3.

De definitieve benoeming van een nationaal lid gaat in op de dag waarop het
secretariaat-generaal van de Raad de in lid 1 bedoelde officiële kennisgeving heeft
ontvangen."

Artikel 2
Omzetting

1.

Indien noodzakelijk brengen de lidstaten onverwijld en in ieder geval uiterlijk op … 200*,
hun nationale wetgeving met dit besluit in overeenstemming.1.

2.

De Europese Commissie controleert op geregelde tijdstippen de uitvoering door de lidstaten
van Besluit 2002/187/JBZ, als gewijzigd bij Besluit 2003/659/JBZ en bij dit besluit, en brengt
daarover verslag uit aan de Raad, in voorkomend geval met de nodige voorstellen ter
verbetering van de justitiële samenwerking en de werking van Eurojust. Dat geldt in het
bijzonder voor de capaciteit van Eurojust om de lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen het
terrorisme.

Artikel 3
Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Brussel, …..
_________________

1

Twee jaar na de inwerkingtreding.
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