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II

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

RAAD

Initiatief van de regering van de Franse Republiek met het oog op de aanneming door de Raad
van een besluit inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij

(2001/C 75/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming
van de euro tegen valsemunterij (4);

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonder-
— „eurovalsemunterij”: de handelingen als omschreven in deheid op artikel 31 en artikel 34, lid 2, onder c),

artikelen 3 tot en met 5 van Kaderbesluit 2000/383/JBZ
van de Raad van 29 mei 2000 tot versterking, doorGezien het initiatief van de Franse Republiek (1),
middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de
bescherming tegen valsemunterij in verband met het in

Gezien het advies van het Europees Parlement (2), omloop brengen van de euro (5);

Overwegende hetgeen volgt: — „bevoegde autoriteiten”: de autoriteiten die door de lid-
staten zijn aangewezen met het oog op de centralisering
van informatie, inzonderheid de nationale centrale bu-(1) Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van
reaus, met het oog op de vaststelling van eurovalsemunte-3 mei 1998 over de invoering van de euro (3) bepaalt dat
rij, en met het oog op de vervolging en bestraffinghet chartaal eurogeld vanaf 1 januari 2002 in omloop
daarvan;wordt gebracht en dat de lidstaten zorgen voor adequate

bestraffing van vervalsing en namaak van eurobiljetten
— „technische en statistische gegevens”: de gegevens alsen -munten.

omschreven in artikel 2 van Verordening (EG) nr. .../2001;

(2) De bij voorgaande instrumenten ingestelde middelen ter — „Verdrag van Genève”: het op 20 april 1929 te Genève
bescherming van de euro moeten worden aangevuld en ondertekende verdrag ter bestrijding van de valsemunterij.
versterkt met bepalingen die inzake de bestrijding van
eurovalsemunterij voorzien in nauwe samenwerking
tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de Artikel 2
Europese Centrale Bank, de nationale centrale banken,
Europol en Eurojust,

Onderzoek naar bankbiljetten en muntstukken

BESLUIT:
De lidstaten zorgen ervoor dat in het kader van strafrechtelijke
onderzoeken met betrekking tot eurovalsemunterij:

Artikel 1
a) het nodige onderzoek naar mogelijk valse bankbiljetten

wordt verricht door het nationaal analysecentrum (NAC)Definities
dat is ingesteld bij artikel 4, lid 1, van Verordening (EG)
nr. .../2001;In dit besluit wordt verstaan onder:

en dat— „valse bankbiljetten” en „valse muntstukken”: biljetten en
muntstukken als gedefinieerd in artikel 2 van Verordening

b) het nodige onderzoek naar mogelijk valse muntstukken(EG) nr. .../2001 van de Raad van ... tot vaststelling van
wordt verricht door het nationaal centrum voor de

(1) PB C ...
(2) PB C ... (4) PB L ...

(5) PB L 140 van 14.6.2000, blz. 1.(3) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.
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analyse van muntstukken (NCAM) dat is ingesteld bij 3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wisselen met
het voorlopig justitieel samenwerkingsteam en daarna metartikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. .../2001.
Eurojust, wanneer het besluit tot instelling hiervan is aangeno-
men, alle relevante gegevens betreffende strafrechtelijke onder-
zoeken uit teneinde de vaststelling van de feiten te vergemak-Artikel 3
kelijken en een doeltreffend optreden tegen namaak van de
euro te verzekeren. Europol en Eurojust verlenen de bevoegde

Toezending van het resultaat van het onderzoek autoriteiten van de lidstaten de nodige technische bijstand om
de coördinatie van ingestelde onderzoeken en de samenwer-
king tussen de bevoegde opsporings- en vervolgingsinstantiesDe lidstaten zorgen ervoor dat de resultaten van het onderzoek
van de lidstaten te vergemakkelijken.door de NAC’s en de NCAM’s uit hoofde van artikel 2

overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst tot op-
richting van een Europese politiedienst (Europol-overeen- Artikel 5
komst) (1) aan Europol worden toegezonden in de gevallen
waarin het onderzoek betrekking heeft op vormen van geor- Herhaling
ganiseerde criminaliteit als bedoeld in artikel 2, lid 1, van die
overeenkomst. Elke lidstaat aanvaardt het beginsel van herhaling onder de

voorwaarden van zijn nationale wetgeving en erkent onder
dezelfde voorwaarden dat definitieve veroordelingen in een

Artikel 4 andere lidstaat wegens een van de delicten genoemd in de
artikelen 3 tot en met 5 van Kaderbesluit 2000/383/JBZ, dan
wel wegens een van de in artikel 3 van het Verdrag vanInformatieplicht
Genève genoemde delicten, ongeacht de valuta waarop de
valsemunterij betrekking heeft, bepalend zijn voor herhaling.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de relevante gecentra-
liseerde informatie betreffende strafrechtelijke onderzoeken Artikel 6
inzake eurovalsemunterij, ook die welke zij van derde landen
verkrijgen, door de nationale centrale bureaus van artikel 12 Inwerkingtreding
van het Verdrag van Genève via hun nationale diensten aan
Europol wordt toegezonden. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het

Publicatieblad wordt bekendgemaakt.

2. De lidstaten stellen de lijst van meegedeelde gegevens op. Gedaan te ...
Deze omvat met name de identificatie van het dossier, de
identificatie van de vervalsing, de omstandigheden waaronder Voor de Raadde vervalsing is ontdekt, de context van de inbeslagneming en
de verbanden met andere dossiers. De voorzitter

(1) PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.


