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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst
Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische
diensten.
In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en
ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad
(COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
Het Europees Parlement,
– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2013)0042),
– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is
ingediend (C7-0033/2013),
– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1
– gezien artikel 55 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2013),
1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;
2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;
3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad,
de Commissie en de nationale parlementen.
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) De lidstaten moeten hun rechtsmacht
vestigen in overeenstemming met het
Verdrag van Genève en de bepalingen
inzake de rechterlijke bevoegdheid in ander

(23) De lidstaten moeten hun rechtsmacht
vestigen in overeenstemming met het
Verdrag van Genève en de bepalingen
inzake de rechterlijke bevoegdheid in ander

1

Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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strafrecht van de Unie, d.w.z. voor op hun
grondgebied gepleegde strafbare feiten en
voor strafbare feiten die door hun
onderdanen zijn gepleegd. De cruciale rol
van de euro voor de economie en de
samenleving van de Europese Unie en de
specifieke dreiging voor de euro als
mondiaal belangrijke munt vergen een
aanvullende maatregel ter bescherming van
deze munt. Elke lidstaat die de euro als
munt heeft, moet derhalve universele
rechtsmacht uitoefenen voor strafbare
feiten in verband met de euro die buiten de
Europese Unie zijn gepleegd, wanneer de
dader zich op zijn grondgebied bevindt of
wanneer op zijn grondgebied nagemaakte
euro's worden ontdekt die hiermee
samenhangen. Bij de uitoefening van
universele rechtsmacht moeten de lidstaten
het evenredigheidsbeginsel in acht nemen,
met name wat betreft veroordelingen van
dezelfde handelingen door een derde land.

strafrecht van de Unie, d.w.z. voor op hun
grondgebied gepleegde strafbare feiten en
voor strafbare feiten die door hun
onderdanen zijn gepleegd, met dien
verstande dat strafbare feiten het best
kunnen worden behandeld door het
strafrechtelijk systeem van de lidstaat
waar zij worden begaan. De cruciale rol
van de euro voor de economie en de
samenleving van de Europese Unie en de
specifieke dreiging voor de euro als
mondiaal belangrijke munt vergen een
aanvullende maatregel ter bescherming van
deze munt. Elke lidstaat die de euro als
munt heeft, moet derhalve universele
rechtsmacht uitoefenen voor strafbare
feiten in verband met de euro die buiten de
Europese Unie zijn gepleegd, wanneer de
dader zich op zijn grondgebied bevindt of
wanneer op zijn grondgebied nagemaakte
euro's worden ontdekt die hiermee
samenhangen. Bij de uitoefening van
universele rechtsmacht moeten de lidstaten
het evenredigheidsbeginsel in acht nemen,
met name wat betreft veroordelingen van
dezelfde handelingen door een derde land.
Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in
de artikelen 3 en 4 bedoelde handelingen
worden bestraft met doeltreffende,
evenredige en afschrikkende
strafrechtelijke sancties, waaronder boetes
en gevangenisstraf.

1. Elke lidstaat neemt overeenkomstig de
nationale wetgeving de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in
de artikelen 3 en 4 bedoelde handelingen
worden bestraft met doeltreffende,
evenredige en afschrikkende
strafrechtelijke sancties, waaronder boetes
en gevangenisstraf.
Or. en
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Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Voor onder a), b) en c) van artikel 3, lid
1, genoemde delicten waarin het gaat om
biljetten en muntstukken met een totale
nominale waarde van ten minste 5 000 euro
geldt een gevangenisstraf met een
maximale duur van ten minste acht jaar.

Schrappen

Or. en
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Voor onder a), b) en c) van artikel 3, lid
1, genoemde delicten waarin het gaat om
biljetten en muntstukken met een totale
nominale waarde van ten minste 10 000
euro of waarbij zich strafverzwarende
omstandigheden voordoen geldt

4. Voor onder a), b) en c) van artikel 3, lid
1, genoemde delicten waarin het gaat om
biljetten en muntstukken met een totale
nominale waarde van ten minste 5 000
EUR of waarbij zich strafverzwarende
omstandigheden voordoen geldt een
maximumstraf van ten minste acht jaar
gevangenisstraf.

(a) een minimumstraf van ten minste zes
maanden gevangenisstraf;

Schrappen

(b) een maximumstraf van ten minste acht
jaar gevangenisstraf.

Schrappen

Or. en
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Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Iedere lidstaat neemt de nodige
maatregelen om zijn rechtsmacht te
vestigen ten aanzien van de in de artikelen
3 en 4 genoemde delicten, wanneer:

1. Iedere lidstaat neemt de nodige
maatregelen om zijn rechtsmacht te
vestigen ten aanzien van de in de artikelen
3 en 4 genoemde delicten, wanneer,
vooropgesteld dat territorialiteit de meest
bepalende factor is:

(a) het delict geheel of gedeeltelijk op zijn
grondgebied is gepleegd of

(a) het delict geheel of gedeeltelijk op zijn
grondgebied is gepleegd of

(b) het delict door een van zijn onderdanen
is gepleegd.

(b) het delict door een van zijn onderdanen
is gepleegd.
Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 10 bis
Verzamelen van gegevens over het aantal
gevallen waarbij valse eurobiljetten en munten zijn ontdekt
De lidstaten verzamelen geregeld
betrouwbare gegevens over het aantal
gevallen waarbij valse eurobiljetten en munten zijn ontdekt, met name wanneer
er strafrechtelijke vervolging is ingesteld
en deze tot resultaten heeft geleid. Deze
gegevens moeten ter beschikking worden
gesteld aan OLAF.
Or. en
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TOELICHTING
Dit korte verslag heeft betrekking op aanbevelingen die de lidstaten ertoe aanmoedigen het
strafbare feit van valsemunterij aan te pakken op een wijze die zij adequaat achten. Het
amendement op artikel 8 wordt ingediend om het primaat van de territorialiteit bij het
vaststellen van de rechterlijke bevoegdheid te waarborgen, daar het noch praktisch, noch
billijk is om van de lidstaten te verwachten dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor
delicten die door een van hun onderdanen buiten hun grondgebied worden begaan.
Volgens gegevens van de Europese Centrale Bank werden er in 2012 in totaal 184 000 valse
euromunten uit de circulatie gehaald, en 531 000 valse eurobiljetten. OLAF schat dat
vervalsing van de euro het Europese bedrijfsleven en de consument ca. 500 miljoen EUR
heeft gekost sinds de invoering van de euro in 2002; dit zijn rechtstreekse verliesposten voor
consumenten en bedrijven, aangezien valse munten en bankbiljetten niet worden vergoed.
De euro is de op één na meest gebruikte valuta in de wereld, en dit maakt de munt tot doelwit
van de georganiseerde misdaad die gespecialiseerd is in het namaken van geld. Europol
besteedt veel tijd en middelen aan het in beslag nemen van valse euromunten en -biljetten en
het ontmantelen van illegale drukkerijen.
De Europese Commissie is van mening dat een geharmoniseerde aanpak om strafrechtelijke
sancties vast te stellen een nuttig afschrikkingsinstrument zou zijn, hoewel een aanzienlijk
aantal lidstaten deze sancties als te ambitieus en in strijd met het subsidiariteitsbeginsel
beschouwt. Daarnaast zal, gezien de aanzienlijke economische verschillen tussen de lidstaten,
de invoering van geharmoniseerde minimumsancties waarschijnlijk leiden tot een
uiteenlopend afschrikwekkend effect in de Unie en daarom contraproductief zijn.
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