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PR_COD_1amOther

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(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 inzake de 
aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
Europees onderzoeksbevel in strafzaken
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van een groep lidstaten dat aan het Europees Parlement en de Raad is 
voorgelegd (09288/2010),

– gezien artikel 76, onder b), en artikel 82, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel bij het Parlement is ingediend 
(C7-0185/2010),

– gezien artikel 294, leden 3 en 15, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien [de met redenen omklede adviezen die zijn voorzitter door de nationale parlementen 
zijn toegezonden/het met redenen omklede advies dat zijn voorzitter door een nationaal 
parlement is toegezonden] over de vraag of het initiatief met het subsidiariteitsbeginsel 
strookt,

– gezien het voorstel van de Commissie (…),

– gezien de artikelen 44 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht te handhaven en te ontwikkelen.

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht te handhaven en te ontwikkelen, 
met inachtneming van de grondrechten en 
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de verschillende constitutionele bestellen, 
rechtsstelsels en tradities van de lidstaten.

Or. pt

Motivering

Wijziging van de tekst, overeenkomstig artikel 67, lid 1, van het VWEU, waarin staat: "De Unie 
is een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de grondrechten en de verschillende 
rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden geëerbiedigd." Ook wordt hiermee op de 
allereerste plaats beoogd, een absolute eerbiediging te waarborgen van de juridische en 
constitutionele verschillen tussen de lidstaten, aangezien de concretisering van hetgeen met deze 
richtlijn beoogd wordt, onmogelijk is indien daarvan geen sprake is.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(1 bis) Met het Verdrag van Lissabon is er
in het EU-strafrecht voor het eerst sprake 
van adequate parlementaire controle op 
de naleving van het subsidiariteitsbeginsel 
door het Europees Parlement als 
medewetgever en door de nationale 
parlementen. Met de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon is het 
Handvest van de grondrechten een 
juridisch bindend document geworden. 
Hiermee is een nieuwe fase ingegaan met 
betrekking tot de bescherming van de 
mensenrechten in de Europese Unie, 
inclusief de grondrechten in het kader 
van strafprocedures, zoals het recht op 
leven (artikel 2), het recht op menselijke 
integriteit (artikel 3), het verbod van 
folteringen en van onmenselijke of 
vernederende behandelingen of 
bestraffingen (artikel 4), het recht op 
vrijheid en veiligheid (artikel 6), de 
eerbiediging van het privéleven en van het 
familie- en gezinsleven (artikel 7), het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte en op een onpartijdig gerecht 
(artikel 47), het vermoeden van onschuld 
en rechten van de verdediging (artikel 48), 
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het legaliteitsbeginsel en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen (artikel 49) en het recht om niet 
tweemaal in een strafrechtelijke 
procedure voor hetzelfde delict te worden 
berecht of gestraft (artikel 50).

Or. pt

Motivering

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is een betere democratische controle 
ingevoerd door het Europees Parlement en de nationale parlementen. Tegelijkertijd dient bij alle 
maatregelen die worden aangenomen op het gebied van het strafrecht, het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie volledig geëerbiedigd te worden als juridisch bindend 
document: de Europese instellingen en de lidstaten zijn bij de toepassing van het recht van de 
Unie gebonden aan een aantal grondrechten ter bescherming van de burgers.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(1 ter) Het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens
(EVRM) en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens (EHRM) hebben bijgedragen aan 
een aanzienlijke verbetering van de 
mensenrechten in Europa, waaronder het 
recht op een eerlijk proces. In de 
Verdragen en het Handvest wordt een 
bijzondere rol toegekend aan het 
mechanisme van het Verdrag, zoals 
vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, waarin de 
EU het voornemen te kennen geeft tot het 
Verdrag toe te treden en waarmee de 
grondrechten van het Verdrag worden 
gedefinieerd als algemene beginselen van 
het recht van de Unie, en als verankerd in 
artikel 52 van het Handvest, waarin wordt 
gewaarborgd dat die rechten in Handvest 
en Verdrag op harmonieuze wijze worden 
geïnterpreteerd.
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Or. pt

Motivering

In verband met de mogelijk ernstige gevolgen van de richtlijn betreffende het Europees 
onderzoeksbevel voor verschillende grondrechten, zoals naar voren is gekomen in de uitspraak 
inzake het EOB van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, dient onderstreept 
te worden dat voor de interpretatie van deze rechten overeenkomstig het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, rechtstreeks moet worden teruggegrepen op het 
Handvest.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(2) Volgens artikel 82, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie berust de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de Unie op 
het beginsel van de wederzijdse erkenning 
van rechterlijke uitspraken en beslissingen, 
dat sinds de Europese Raad van Tampere 
op 15 en 16 oktober 1999 algemeen 
beschouwd wordt als een hoeksteen van de 
samenwerking in strafzaken in de Unie.

(2) Volgens artikel 82, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie berust de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de Unie op 
het beginsel van de wederzijdse erkenning 
van rechterlijke uitspraken en beslissingen, 
dat sinds de Europese Raad van Tampere 
op 15 en 16 oktober 1999 algemeen 
beschouwd wordt als een hoeksteen van de 
samenwerking in strafzaken in de Unie. 
Het beginsel van wederzijdse erkenning, 
waarvan de positieve effecten en centrale 
rol niet ter discussie staan, wordt 
toegepast in rechtsgebieden die niet 
geharmoniseerd zijn en waar 
verschillende rechtstradities en systemen 
op het gebied van strafprocedures 
bestaan, en kan derhalve leiden tot 
juridische onregelmatigheden die nadelig 
kunnen uitwerken voor de rechten van de 
verdachten, zoals gebleken is uit 
ervaringen met de toepassing van het 
Europees aanhoudingsbevel. Er dienen 
maatregelen te worden ingevoerd die het 
mogelijk maken dat een nationale 
rechtbank krachtig kan interveniëren in 
gevallen waarin dergelijke 
onregelmatigheden zich voordoen. 
Bovendien dienen bij elke toepassing van 
het beginsel van wederzijdse erkenning 
tevens de grondrechten te worden 
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gewaarborgd die zijn vastgelegd in het 
Handvest en in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens. 
Elke interventie van een rechtbank die 
gebaseerd is op een uitzondering van de 
grondrechten dient te worden toegepast 
als uitzonderlijke maatregel op grond van 
een duidelijk en prima facie bewijs dat er 
sprake is van schending van een van de 
procedurele grondrechten die zijn 
vastgelegd in het Handvest of in het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, of dat de uitvoering van een 
maatregel een schending zou betekenen 
van de nationale constitutionele 
grondrechten.

Or. pt

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(2 bis) Er bestaan grote verschillen tussen 
de lidstaten op constitutioneel en juridisch 
gebied, met name wat betreft de rol van 
het openbaar ministerie en wat betreft de 
toelaatbaarheid van het bewijsmateriaal 
waarmee in het kader van het EOB 
verplicht rekening dient te worden 
gehouden. Dientengevolge mag een EOB 
niet in strijd zijn met dergelijke 
verschillen door lagere eisen te stellen 
dan in de tenuitvoerleggingsstaten
verplicht is, en een eventuele schending 
van de fundamentele grondwettelijke 
bepalingen van de betrokken lidstaten kan 
een aanvullende weigeringsgrond
vormen.

Or. pt

Motivering

Om constitutionele problemen in de lidstaten te voorkomen, is het noodzakelijk de maatregel te 
laten beoordelen door een rechtbank, alvorens het EOB wordt uitgevaardigd. Op deze wijze 
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wordt gewaarborgd dat de voorgenomen maatregel legaal is en dat de verschillende 
constitutionele stelsels geëerbiedigd worden, alsmede de implicaties ervan op het gebied van de 
rechtshandhaving en de rechtspleging.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(2 ter) Er dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat, hoewel in het 
kader van de wederzijdse erkenning de 
toetsing van de dubbele strafbaarheid van 
in totaal 32 strafbare feiten is afgeschaft, 
er nog steeds grote verschillen bestaan 
tussen de lidstaten wat betreft de definitie 
van deze strafbare feiten. De lidstaten 
dienen het EOB dan ook te vermijden 
indien er verbanden zijn met clausules 
van extraterritoriale jurisdicties, wanneer 
een lidstaat een strafrechtelijke procedure 
opstart tegen burgers (of inwoners) van 
het betreffende land voor feiten die buiten 
zijn nationale territorium gepleegd zijn, 
en wanneer ditzelfde feit binnen de 
wetgeving van de tenuitvoerleggingsstaat 
niet strafbaar zou zijn. Procedures in 
verband met strafbare feiten op het gebied 
van belastingen, douaneverplichtingen en 
wisseltransacties vallen niet onder deze 
categorie.

Or. pt

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 quater (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(2 quater) Politieautoriteiten mogen niet
worden beschouwd als justitiële 
autoriteiten in het kader van artikel 82, lid 
1, onder a) van het VWEU. Elk 
procedureel verzoek om een EOB door de 
politie van de uitvaardigingsstaat dient 
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door een officier van justitie of rechter 
getoetst te worden aan de fundamentele 
vereisten van de tenuitvoerleggingsstaat. 
Een onderzoeksautoriteit in een 
strafprocedure die bevoegd is om opdracht 
te geven tot het verzamelen van 
bewijsmateriaal ten behoeve van de 
procedure, is een autoriteit die de 
rechterlijke macht uitoefent, dat wil 
zeggen een autoriteit die, conform de in 
de wet vastgelegde procedures, bindende 
besluiten neemt die gekwalificeerd 
worden als "rechterlijke beslissingen".

Or. pt

Motivering

Deze overweging is essentieel om ervoor te zorgen dat verzoeken om EOB worden beoordeeld 
door een officier van justitie, politierechter of rechter, terwijl tegelijkertijd de hand wordt 
gehouden aan het legaliteitsbeginsel. Overeenkomstig artikel 82, lid 1, VWEU is de toepassing 
van het beginsel van wederzijdse erkenning duidelijk beperkt tot besluiten tot strafrechtelijke 
samenwerking in strafzaken en er is niet voorzien in toepassing ervan op samenwerking tussen 
politiediensten overeenkomstig artikel 87 VWEU.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(6) In het op 11 december 2009 
vastgestelde programma van Stockholm 
heeft de Europese Raad besloten dat moet 
worden doorgewerkt aan de 
totstandkoming van een op wederzijdse 
erkenning gebaseerd alomvattend systeem 
voor de bewijsverkrijging in zaken met een 
grensoverschrijdende dimensie. De 
Europese Raad heeft erop gewezen dat de 
bestaande instrumenten op dit gebied een 
versplinterd geheel vormen en dat een 
nieuwe aanpak nodig is, die stoelt op het 
beginsel van wederzijdse erkenning, maar 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
de flexibiliteit van het klassieke stelsel van 
wederzijdse rechtshulp. Daarom wil de 
Europese Raad een alomvattend systeem, 

(6) In het op 11 december 2009 
vastgestelde programma van Stockholm 
heeft de Europese Raad besloten dat moet 
worden doorgewerkt aan de 
totstandkoming van een op wederzijdse 
erkenning gebaseerd alomvattend systeem 
voor de bewijsverkrijging in zaken met een 
grensoverschrijdende dimensie. Daarom 
wil de Europese Raad een alomvattend 
systeem, ter vervanging van alle bestaande 
instrumenten op dit gebied, waaronder het 
kaderbesluit betreffende het Europees 
bewijsverkrijgingsbevel, dat zoveel 
mogelijk betrekking heeft op alle soorten 
bewijsmiddelen, vergezeld gaat van 
tenuitvoerleggingstermijnen en zo weinig 
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ter vervanging van alle bestaande 
instrumenten op dit gebied, waaronder het 
kaderbesluit betreffende het Europees 
bewijsverkrijgingsbevel, dat zoveel 
mogelijk betrekking heeft op alle soorten 
bewijsmiddelen, vergezeld gaat van 
tenuitvoerleggingstermijnen en zo weinig 
mogelijk weigeringsgronden bevat.

mogelijk weigeringsgronden bevat.

Or. pt
Motivering

Met de onderhavige richtlijn wordt beoogd één enkel, efficiënt instrument te creëren voor het 
verkrijgen van bewijsmateriaal in het kader van strafprocedures, om het probleem op te lossen 
van versnippering en complexiteit waarvan binnen het huidige rechtskader sprake is, alsmede 
van het beperkte aantal gevallen waarin het beginsel van wederzijdse erkenning op dit gebied 
wordt toegepast. Op grond van het beginsel van wederzijdse erkenning zal er een uitgebreide 
maar objectieve lijst van gronden voor niet-tenuitvoerlegging van een door een andere lidstaat 
genomen besluit komen, en ook zullen de termijnen duidelijk gedefinieerd worden, wat de 
justitiële samenwerking op dit gebied ten goede zal komen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(7 bis) Deze richtlijn beoogt tevens de 
harmonisering van efficiënte en flexibele 
instrumenten, ten einde de snelheid te 
bevorderen en de legaliteit van het bewijs 
te garanderen, alsmede vereenvoudiging 
van de procedures, betere bescherming 
van de grondrechten – in het bijzonder de 
procesrechten –, terugdringen van de 
kosten, versterken van het wederzijds 
vertrouwen en de samenwerking tussen de 
lidstaten, en behoud van de specifieke 
kenmerken van de nationale stelsels en 
rechtsculturen; dit alles ter eerbiediging 
van de constitutionele stelsels en 
rechtssystemen van de lidstaten.

Or. pt
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Motivering

Noodzaak om de doelstellingen van de betreffende richtlijn te onderstrepen. Om snel en 
doeltreffend te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende misdaad en andere bijzonder 
ernstige vormen van misdaad, in verband met het vrije verkeer van personen en goederen, 
hebben de nationale autoriteiten duidelijke en soepele samenwerkingsregels nodig, maar 
opnieuw wordt onderstreept dat daarbij de juridische en constitutionele verschillen tussen de 
lidstaten geëerbiedigd moeten worden.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(10) Het EOB moet gericht zijn op de 
onderzoeksmaatregel die ten uitvoer moet 
worden gelegd. De uitvaardigende 
autoriteit is de meest aangewezen instantie 
om op basis van haar kennis van de nadere 
gegevens betreffende het betrokken 
onderzoek te beslissen welke maatregel 
moet worden gekozen. De 
tenuitvoerleggende autoriteit moet evenwel 
de mogelijkheid hebben een ander soort 
maatregel te gebruiken, hetzij omdat de 
gevraagde maatregel niet bestaat of niet 
beschikbaar is in het nationale recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat, hetzij omdat het 
andere soort maatregel met minder 
dwingende middelen tot hetzelfde resultaat 
zal leiden als de in het EOB opgenomen 
maatregel.

(10) Het EOB moet gericht zijn op de 
onderzoeksmaatregel die ten uitvoer moet 
worden gelegd. De uitvaardigende 
autoriteit is de meest aangewezen instantie 
om op basis van haar kennis van de nadere 
gegevens betreffende het betrokken 
onderzoek te beslissen welke maatregel 
moet worden gekozen. De 
tenuitvoerleggende autoriteit moet evenwel 
de mogelijkheid hebben een ander soort 
maatregel te gebruiken, hetzij omdat de 
gevraagde maatregel niet bestaat of in een 
bepaald specifiek geval niet beschikbaar is 
in het nationale recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat, hetzij omdat het 
andere soort maatregel met minder 
dwingende middelen tot hetzelfde resultaat 
zal leiden als de in het EOB opgenomen 
maatregel, indien hetzelfde bereikt kan 
worden als met een EOB en op een 
manier waarbij de grondrechten van de 
betreffende persoon minder worden 
aangetast.

Or. pt
Motivering

Indien de uitvaardigende autoriteit een besluit kan nemen over het toe te passen soort maatregel, 
moet de uitvoerende instantie, rekening houdend met het proportionaliteitsbeginsel, in staat zijn 
een andere, minder dwingende maatregel toe te passen waardoor de grondrechten worden 
geëerbiedigd, met name indien de maatregel waarom wordt verzocht in haar rechtsgebied 
onmogelijk is dan wel in het geval in kwestie niet mogelijk zou zijn, en dezelfde resultaten zou 
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opleveren.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(10 bis) Er dient voor het EOB te worden 
gekozen in gevallen waarin de 
tenuitvoerlegging van een 
onderzoeksmaatregel evenredig en 
noodzakelijk lijkt te zijn en de toepassing 
ervan in het betreffende geval gepast lijkt. 
De uitvaardigende autoriteit dient 
derhalve te toetsen of het beoogde bewijs 
noodzakelijk en evenredig is in het kader 
van de betreffende procedures, of de 
gekozen maatregel noodzakelijk en 
evenredig is voor het verkrijgen van het 
bewijsmateriaal en of met het 
uitvaardigen van een EOB een andere 
lidstaat betrokken kan worden bij het 
verzamelen van het bewijsmateriaal. Een 
adequate toetsing van de evenredigheid is 
een grondwettelijk vereiste in 
verschillende lidstaten, alsmede een 
vereiste in het kader van artikel 8 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens. Een duidelijk 
gebrek aan evenredigheid kan daarmee 
een schending betekenen van de 
mensenrechten en/of een schending van 
de fundamentele grondwettelijke 
bepalingen van een lidstaat.

Or. pt

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(10 ter) Voor de toezending van het EOB 
aan de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat kan de 



PR\889747NL.doc 15/41 PE478.493v02-00

NL

uitvaardigende autoriteit gebruik maken 
van alle mogelijke/relevante kanalen, 
waaronder bijvoorbeeld het 
telecommunicatiesysteem van het 
Europees justitieel netwerk, Eurojust of 
andere kanalen die worden gebruikt door 
de bevoegde rechterlijke instanties. Indien 
een EOB getoetst is door een rechterlijke 
instantie, kan deze instantie ook worden 
gezien als een uitvaardigende autoriteit in 
het kader van de toezending van een 
EOB.

Or. pt

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(11) Het EOB dient, onverminderd de 
fundamentele rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat, zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de door de 
uitvaardigende staat uitdrukkelijk 
aangegeven vormvoorschriften en
procedures ten uitvoer te worden gelegd. 
De uitvaardigende autoriteit kan verzoeken 
dat één of meer autoriteiten van de 
uitvaardigende staat ter ondersteuning van 
de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat assistentie verlenen 
bij de tenuitvoerlegging van het EOB. 
Deze mogelijkheid houdt niet in dat de 
autoriteiten van de uitvaardigingsstaat op 
het grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat 
rechtshandhavingsbevoegdheden wordt 
verleend.

(11) Het EOB dient, onverminderd de 
fundamentele rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat, zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de door de 
uitvaardigende staat uitdrukkelijk 
aangegeven vormvoorschriften en 
procedures ten uitvoer te worden gelegd. 
De uitvaardigende autoriteit kan verzoeken 
dat één of meer autoriteiten van de 
uitvaardigende staat ter ondersteuning van 
de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat assistentie verlenen 
bij de tenuitvoerlegging van het EOB. 
Deze mogelijkheid houdt niet in dat de 
autoriteiten van de uitvaardigingsstaat op 
het grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat 
rechtshandhavingsbevoegdheden wordt 
verleend. De tenuitvoerleggende autoriteit 
geeft gevolg aan dit verzoek, indien nodig 
door het stellen van voorwaarden 
betreffende de omvang en de aard van de 
aanwezigheid van de autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat. Op deze wijze wordt 
een systeem gecreëerd waarbinnen de 
samenwerking tussen rechterlijke 
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instanties wordt gestimuleerd in een sfeer 
van wederzijds vertrouwen, door 
mechanismen te stimuleren die niet alleen 
de samenwerking tussen instanties 
bevordert, maar ook de juridische 
bescherming van de individuele rechten 
verbetert.

Or. pt

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(12) Met het oog op de doeltreffendheid 
van de justitiële samenwerking in 
strafzaken dienen de mogelijkheid om te 
weigeren het EOB te erkennen of ten 
uitvoer te leggen, alsmede de redenen om 
de tenuitvoerlegging uit te stellen, te 
worden beperkt.

(12) Met het oog op de doeltreffendheid 
van de justitiële samenwerking in 
strafzaken dienen de mogelijkheid om te 
weigeren het EOB te erkennen of ten 
uitvoer te leggen, alsmede de redenen om 
de tenuitvoerlegging uit te stellen, te 
worden beperkt, om negatieve secundaire 
gevolgen te voorkomen voor het beginsel 
van wederzijdse erkenning dat wordt 
toegepast in een juridisch gebied dat niet 
geharmoniseerd is als het gaat om het 
strafrecht en strafprocedures, vooral ten 
aanzien van de bescherming van de 
grondrechten en de fundamentele 
grondwettelijke bepalingen van de 
lidstaten.

Or. pt
Motivering

De gronden waarop weigering mogelijk is, dienen verhelderd te worden, in verband met het feit 
dat het beginsel van wederzijdse erkenning wordt toegepast op een juridisch gebied dat niet 
geharmoniseerd is als het gaat om verschillen in strafprocedures.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(12 bis) In deze richtlijn wordt het ne bis 
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in idem-beginsel geëerbiedigd, dat 
inhoudt dat niemand twee keer kan 
worden vervolgd of berecht op 
beschuldiging van dezelfde handelingen 
en feiten. Dit is als individueel recht 
verankerd in de internationale 
rechtsinstrumenten betreffende de 
mensenrechten, zoals in het Zevende 
protocol (artikel 4) van het Europees 
Verdrag inzake de rechten van de mens en 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie (artikel 50), en wordt 
erkend door alle rechtsstelsels die 
gebaseerd zijn op het concept van 
eerbiediging en bescherming van de 
fundamentele vrijheden. Het ne bis in 
idem-beginsel is derhalve een 
fundamenteel rechtsbeginsel in de 
Europese Unie. De tenuitvoerleggende 
autoriteit dient derhalve het recht te 
hebben om tenuitvoerlegging van een 
EOB te weigeren indien de 
tenuitvoerlegging strijdig is met dit 
beginsel en indien is aangetoond dat de 
betreffende persoon reeds definitief 
veroordeeld is voor dezelfde feiten en 
onder de voorwaarden zoals vastgelegd in 
artikel 54 van de Overeenkomst van 
19 juni 1990 ter uitvoering van het 
Akkoord van Schengen, alsmede rekening 
houdende met de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie.
Gezien het voorlopige karakter van de 
procedure die aan een EOB ten grondslag 
ligt, en de complexe analyse van de bij 
artikel 54 gestelde voorwaarden, moet de 
tenuitvoerleggende autoriteit informatie
verstrekken aan en overleg plegen met de 
uitvaardigende autoriteit, die deze 
informatie moet onderzoeken en de 
nodige maatregelen moet nemen in 
verband met de procedure die aan de 
uitvaardiging van een EOB ten grondslag 
ligt. De verplichting van de 
tenuitvoerleggende autoriteit om de 
uitvaardigende autoriteit te raadplegen 
overeenkomstig Kaderbesluit 
2009/948/JBZ van de Raad van 
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30 november 2009 over het voorkomen en 
beslechten van geschillen over de 
uitoefening van rechtsmacht bij 
strafprocedures wordt door dit overleg 
onverlet gelaten.

Or. pt

Motivering

Dit betreft de invoering van een aanvullende weigeringsgrond, die gestoeld is op het ne bis in 
idem-beginsel, dat inhoudt dat niemand twee keer kan worden vervolgd of berecht op 
beschuldiging van dezelfde handelingen en feiten, hetgeen als individueel recht verankerd is in 
de internationale rechtsinstrumenten betreffende de mensenrechten.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(13 bis) De juridische middelen tegen een 
EOB waarover beschikt kan worden, 
dienen minimaal gelijk te zijn aan de 
middelen die in een binnenlandse zaak 
beschikbaar zijn tegen de desbetreffende 
onderzoeksmaatregel. De lidstaten dienen 
te waarborgen dat deze juridische 
middelen, in overeenstemming met hun 
nationale wetgeving, kunnen worden 
toegepast, en dienen alle betrokken 
partijen tijdig te informeren over de 
beroepsmogelijkheden en de toepassing 
daarvan. Indien de bezwaren tegen een 
EOB kenbaar worden gemaakt door een 
belanghebbende van de 
tenuitvoerleggingsstaat, in verband met 
redenen die verder voeren dan de 
uitvaardiging van een EOB impliceert, is 
het raadzaam deze informatie aan de 
uitvaardigende autoriteit toe te zenden en 
de belanghebbende dienovereenkomstig te 
informeren. Noodzaak om het recht op 
informatie en toegang tot de rechtbank te 
waarborgen van personen op wie een 
EOB van betrekking is. De rechten van de 
verdediging maken deel uit van het recht 
op een eerlijk proces (artikelen 47 en 48 
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van het Handvest) gedurende alle fase 
van het proces.

Or. pt

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 ter (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(13 ter) De kosten die de 
tenuitvoerlegging van het EOB met zich 
meebrengt op het grondgebied van de 
lidstaat worden volledig door deze lidstaat 
gedragen. Dit is in overeenstemming met 
het algemene beginsel van wederzijdse 
erkenning. De tenuitvoerlegging van een 
EOB kan echter tot uitzonderlijk hoge 
kosten voor de tenuitvoerleggingsstaat 
leiden. Dergelijke uitzonderlijk hoge 
kosten kunnen zich bijvoorbeeld voordoen 
in verband met de noodzaak om complexe 
adviezen van experts in te winnen, of in 
verband met grote politieoperaties of 
bewakingsactiviteiten gedurende een 
langere periode. Één en ander mag de 
tenuitvoerlegging van een EOB niet in de 
weg staan en de uitvaardigende autoriteit 
en de tenuitvoerleggende autoriteit dienen 
er derhalve naar te streven vast te stellen 
welke kosten als uitzonderlijk hoog 
worden beschouwd. Indien er geen 
overeenstemming kan worden bereikt, kan 
de uitvaardigende autoriteit besluiten het 
EOB in te trekken, dan wel dit te 
handhaven en het deel van de kosten op 
zich te nemen dat door de 
tenuitvoerleggingsstaat als uitzonderlijk 
hoog wordt beschouwd. Het beschreven 
mechanisme vormt geen aanvullende 
weigeringsgrond en mag niet misbruikt 
worden om de tenuitvoerlegging van een 
EOB te vertragen of te verhinderen.

Or. pt
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Motivering

Het vraagstuk van de kosten die de tenuitvoerlegging van een EOB met zich meebrengt op het 
grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat, is van groot belang met het oog op het versterken 
van de erkenning van het beginsel van wederzijdse erkenning. Het leveren van inspanningen om 
het EOB te erkennen en ten uitvoer te leggen betekent tegelijkertijd dat de kosten van de 
tenuitvoerlegging daarvan gedragen moeten worden, gezien het feit dat zowel de 
uitvaardigingsstaat als de tenuitvoerleggingsstaat bijdragen aan dezelfde doelstelling: het tot 
stand brengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, die zonder meer aan iedereen ten 
goede zal komen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(14 bis) Door opgave te moeten doen van 
de taal of talen waarin het EOB kan 
worden ingevuld of vertaald, worden de 
lidstaten aangespoord om naast hun 
officiële taal minimaal één andere taal op 
te geven die in de Europese Unie gebezigd 
wordt. Het gebruik van die taal mag op 
geen enkele manier in het nadeel zijn van 
de verdachte als het gaat om zijn recht op 
vertolking en vertaling in de 
strafprocedure, zoals bepaald in Richtlijn 
2010/64/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 oktober 2010 
betreffende het recht op vertolking en 
vertaling in strafprocedures.

Or. pt

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

(16) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk de wederzijdse 
erkenning van tot het verkrijgen van bewijs 
strekkende beslissingen, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
en derhalve vanwege de omvang en de 

(16) Het in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel is geïntroduceerd 
door het Verdrag van Maastricht en houdt 
in dat er geen regelgeving mag worden 
gemaakt voor kwesties die beter op 
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gevolgen van de geplande maatregel beter 
op het niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

landelijk, regionaal of lokaal niveau 
kunnen worden aangepakt en waarover 
besluiten beter op landelijk, regionaal of 
lokaal niveau kunnen worden genomen.
Volgens dit beginsel zijn communautaire 
besluiten derhalve beperkt tot die gevallen 
waarin er aantoonbaar sprake is van 
grotere efficiëntie en doeltreffendheid dan 
op nationaal niveau bereikt kan worden. 
Met het oog op de noodzaak het proces 
van Europese integratie te versterken door 
middel van maatregelen om de justitiële 
samenwerking tussen de lidstaten te 
verbeteren, en aangezien de doelstelling 
van deze richtlijn, namelijk de wederzijdse 
erkenning van tot het verkrijgen van bewijs 
strekkende beslissingen, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
en derhalve vanwege de omvang en de 
gevolgen van de geplande maatregel beter 
op het niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. pt

Motivering

Noodzaak te onderstrepen dat, gezien de aard van het onderwerp waarover het hier gaat en 
gezien de toename van een vorm van criminaliteit die steeds complexer wordt en een 
grensoverschrijdend karakter heeft, de doelstelling van het verbeteren van de instrumenten voor 
het verkrijgen van bewijs niet voldoende kan worden verwezenlijkt door een geïsoleerd en 
individueel optreden van een enkel lidstaat. De inefficiëntie van een lidstaat bij het onderzoek
kan mogelijk nadelig uitwerken voor de hele EU-ruimte, waardoor een gezamenlijke inspanning 
en maximale samenwerking gerechtvaardigd is.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - lid 1
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Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1. Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is 
een door een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat (de uitvaardigende staat) gegeven 
rechterlijke beslissing die ertoe strekt in 
een andere lidstaat (de 
tenuitvoerleggingsstaat) een of meer 
specifieke onderzoeksmaatregelen ten 
uitvoer te laten leggen met het oog op 
bewijsverkrijging in het kader van de in 
artikel 4 bedoelde procedure.

1. Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is 
een door een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat (de uitvaardigende staat) gegeven 
rechterlijke beslissing die ertoe strekt in 
een andere lidstaat (de 
tenuitvoerleggingsstaat) een of meer 
specifieke onderzoeksmaatregelen ten 
uitvoer te laten leggen met het oog op 
bewijsverkrijging, in overeenstemming 
met de bepalingen van deze richtlijn, in 
het kader van de in artikel 4 bedoelde 
procedure.

Or. pt

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - lid 3

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

3. Deze richtlijn geldt onverminderd de 
verplichting tot eerbiediging van de 
grondrechten en de rechtsbeginselen, zoals 
die is neergelegd in artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, en 
laat alle verplichtingen die in dat verband 
op de rechterlijke autoriteiten rusten 
onverlet. Met deze richtlijn wordt van de 
lidstaten niet verlangd dat zij maatregelen 
nemen die in strijd zijn met hun 
grondwettelijke bepalingen betreffende de 
vrijheid van vereniging, de persvrijheid en 
de vrijheid van meningsuiting in andere 
media.

3. Deze richtlijn geldt onverminderd de 
verplichting tot eerbiediging van de 
grondrechten en de fundamentele
rechtsbeginselen die zijn neergelegd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, inclusief de rechten van de 
verdediging van personen tegen wie een 
strafprocedure loopt, en laat alle 
verplichtingen die in dat verband op de 
rechterlijke autoriteiten rusten onverlet. 
Met deze richtlijn wordt van de lidstaten 
niet verlangd dat zij maatregelen nemen 
die in strijd zijn met hun fundamentele
grondwettelijke bepalingen, waaronder die
betreffende de vrijheid van vereniging, de 
persvrijheid en de vrijheid van 
meningsuiting in andere media.

Or. pt

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2
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Initiatief van de groep lidstaten Amendement

In deze richtlijn wordt verstaan onder: In deze richtlijn wordt verstaan onder:
-a bis) "uitvaardigingsstaat": de lidstaat 
die het EOB uitvaardigt;
-a ter) "tenuitvoerleggingsstaat": de 
lidstaat die het EOB ten uitvoer legt, waar 
de persoon zich bevindt waarop de 
onderzoeksmaatregel van toepassing is, of 
het document, het voorwerp of het 
gegeven dat verkregen, beoordeeld of 
onderzocht moet worden;

a) "uitvaardigende autoriteit": a) "uitvaardigende autoriteit": een in de 
betrokken zaak bevoegde rechter, 
rechterlijke instantie, onderzoeksmagistraat 
of officier van justitie;

(i) een in de betrokken zaak bevoegde 
rechter, rechterlijke instantie, 
onderzoeksmagistraat of officier van 
justitie; of

(ii) iedere andere rechterlijke autoriteit 
zoals aangeduid door de 
uitvaardigingsstaat, die in de specifieke 
zaak optreedt in de hoedanigheid van 
onderzoeksautoriteit in strafprocedures, 
en die ingevolge de nationale wetgeving 
bevoegd is opdracht te geven tot 
bewijsvergaring in de betrokken zaak;
b) "tenuitvoerleggende autoriteit": de 
autoriteit die bevoegd is om een EOB in 
overeenstemming met deze richtlijn te 
erkennen of ten uitvoer te leggen. De 
tenuitvoerleggende autoriteit is een 
autoriteit die bevoegd is om in een 
vergelijkbare nationale zaak de in het EOB 
genoemde onderzoeksmaatregel te nemen.

b) "tenuitvoerleggende autoriteit": de 
rechterlijke autoriteit die bevoegd is om 
een EOB in overeenstemming met deze 
richtlijn te erkennen of ten uitvoer te 
leggen. De tenuitvoerleggende autoriteit is 
een autoriteit die bevoegd is om in een 
vergelijkbare nationale zaak opdracht te 
geven tot de in het EOB genoemde 
onderzoeksmaatregel.

Or. pt

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 1
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Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1. Het EOB, dat in het formulier in 
bijlage A staat, wordt ingevuld en 
ondertekend door de uitvaardigende 
autoriteit, die tevens verklaart dat de 
inhoud juist is.

1. Het EOB, dat in het formulier in 
bijlage A staat, wordt ingevuld en 
ondertekend door de uitvaardigende 
autoriteit, die zich er tevens van vergewist
dat de inhoud juist is.

Or. pt
Motivering

Met deze formulering wordt beoogd, dat de uitvaardigende autoriteit niet alleen verklaart dat de 
inhoud van het EOB dat in het formulier staat juist is, maar zich ook daarvan vergewist.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

Artikel 5 bis
1. Een EOB mag uitsluitend worden 
uitgevaardigd indien de uitvaardigende 
autoriteit ervan overtuigd is dat aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) het uitvaardigen van het EOB is 
noodzakelijk en evenredig voor de 
toepassing van de in artikel 4 bedoelde 
procedure;
b) de in het EOB voorgestelde 
maatregelen zouden in een vergelijkbare 
nationale zaak onder dezelfde 
voorwaarden worden verordend;
2. De uitvaardigende autoriteit beoordeelt 
per geval of aan deze voorwaarden is 
voldaan. In bijzondere gevallen beoordeelt 
de tenuitvoerleggingsstaat eveneens of 
aan deze voorwaarden is voldaan, indien 
er sterke aanwijzingen bestaan, op basis 
van overtuigend en objectief 
bewijsmateriaal, dat de maatregelen niet 
evenredig zijn en niet mogen worden 
uitgevoerd in een nationale procedure van 
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de uitvaardigingsstaat.
3. Nadat is vastgesteld dat het EOB 
voldoet aan de voorwaarden voor 
uitvaardiging zoals vastgelegd in de 
Richtlijn, dient het EOB getoetst te 
worden door een rechter, rechterlijke 
instantie, onderzoeksmagistraat of een 
officier van justitie, alvorens het wordt 
toegezonden aan de tenuitvoerleggende 
autoriteit.

Or. pt

Motivering

Alinea 1 wordt voorgesteld vanwege het grote belang van het evenredigheidsbeginsel als een 
grondwettelijk vereiste in het merendeel van de lidstaten, conform artikel 8 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (geen inmenging is toegestaan in de 
uitoefening van het recht op privéleven dan voor zover in een democratische samenleving 
noodzakelijk is). Dit betekent dat de activiteiten in verhouding moeten staan tot het beoogde 
doel. Tevens wordt nogmaals onderstreept dat een EOB getoetst dient te worden door een 
rechter, rechterlijke instantie, onderzoeksmagistraat of officier van justitie.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1. De uitvaardigende autoriteit doet het 
EOB toekomen aan de tenuitvoerleggende 
autoriteit, op zodanige wijze dat het 
schriftelijk kan worden vastgelegd en de 
tenuitvoerleggingsstaat de echtheid ervan 
kan vaststellen. Alle verdere officiële 
communicatie geschiedt rechtstreeks 
tussen de uitvaardigende autoriteit en de 
tenuitvoerleggende autoriteit.

1. De uitvaardigende autoriteit doet het 
EOB, dat conform artikel 5 is opgesteld,
toekomen aan de tenuitvoerleggende 
autoriteit, op zodanige wijze dat het 
schriftelijk kan worden vastgelegd en de 
tenuitvoerleggingsstaat de echtheid ervan 
kan vaststellen. 

Or. pt
Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
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Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1 bis. Alle verdere officiële communicatie 
geschiedt rechtstreeks tussen de 
uitvaardigende autoriteit en de 
tenuitvoerleggende autoriteit.

Or. pt

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 3

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

3. Indien de uitvaardigende autoriteit zulks 
wenst, kan de toezending plaatsvinden via 
het beveiligde telecommunicatiesysteem 
van het Europees justitieel netwerk.

3. Indien de uitvaardigende autoriteit zulks 
wenst, kan de toezending plaatsvinden via 
het telecommunicatiesysteem van het 
Europees justitieel netwerk.

Or. pt

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

6 bis. In het kader van dit artikel moeten 
er beveiligingssystemen worden ingevoerd 
om te waarborgen dat uitsluitend de 
bevoegde instanties toegang hebben tot 
gegevensbestanden waarin 
persoonsgegevens en gegevens inzake 
procedures tegen deze personen zijn 
opgeslagen.

Or. pt

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 - lid 2
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Initiatief van de groep lidstaten Amendement

2. De uitvaardigende autoriteit die 
overeenkomstig artikel 8, lid 3, assistentie
verleent bij de tenuitvoerlegging van het 
EOB in de tenuitvoerleggingsstaat, kan, 
onverminderd de kennisgevingen gedaan 
op grond van artikel 28, lid 1, onder c), ter 
aanvulling van dat eerdere EOB, een EOB 
rechtstreeks aan de tenuitvoerleggende 
autoriteit richten terwijl zij in die staat 
aanwezig is.

2. De uitvaardigende autoriteit die 
overeenkomstig artikel 8, lid 3, bijstand
verleent bij de tenuitvoerlegging van het 
EOB in de tenuitvoerleggingsstaat, kan, 
onverminderd de kennisgevingen gedaan 
op grond van artikel 28, lid 1, onder c), ter 
aanvulling van dat eerdere EOB, een EOB 
rechtstreeks aan de tenuitvoerleggende 
autoriteit richten terwijl zij in die staat 
aanwezig is.

Or. pt

Motivering

Dit artikel betreft de mogelijkheid om een EOB uit te vaardigen ter aanvulling van een eerder 
EOB (lid 1). Verder wordt toegelicht dat de uitvaardigende autoriteit, indien zij in de 
tenuitvoerleggingsstaat aanwezig is voor de tenuitvoerlegging van het EOB, gedurende die 
tenuitvoerlegging een aanvullend EOB rechtstreeks aan de tenuitvoerleggende autoriteit kan 
richten. Het nieuwe bevel hoeft daartoe niet in de uitvaardigingsstaat te zijn gegeven, noch hoeft 
het, als dit wel het geval is, via de centrale autoriteiten in de zin van artikel 6, lid 2, te worden 
toegezonden.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 - lid 1

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1. De tenuitvoerleggende autoriteit erkent 
het overeenkomstig artikel 6 toegezonden 
EOB zonder verdere formaliteiten en 
neemt onverwijld de maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan op dezelfde manier 
en volgens dezelfde modaliteiten als waren 
de betrokken onderzoeksmaatregelen 
bevolen door een autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat, tenzij die autoriteit 
beslist zich te beroepen op een van de in 
artikel 10 genoemde gronden om het bevel 
niet te erkennen of ten uitvoer te leggen, 
dan wel op een van de in artikel 14 
genoemde gronden voor uitstel.

1. De tenuitvoerleggende autoriteit erkent 
het overeenkomstig artikel 6 toegezonden 
EOB zonder verdere formaliteiten en 
neemt onverwijld de maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan op dezelfde manier 
en volgens dezelfde modaliteiten als waren 
de betrokken onderzoeksmaatregelen 
bevolen door een autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat, tenzij die autoriteit 
zich beroept op een van de in artikel 10 
genoemde gronden om het bevel niet te 
erkennen of ten uitvoer te leggen, dan wel 
op een van de in artikel 14 genoemde 
gronden voor uitstel.

Or. pt
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 - lid 3

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

3. De uitvaardigende autoriteit kan 
verzoeken dat één of meer autoriteiten van 
de uitvaardigende staat ter ondersteuning 
van de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat assistentie verlenen 
bij de tenuitvoerlegging van het EOB. De 
tenuitvoerleggende autoriteit geeft gevolg 
aan dat verzoek, mits het verlenen van 
assistentie bij deze tenuitvoerlegging niet 
strijdig is met de fundamentele 
rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat.

3. De uitvaardigende autoriteit kan vragen 
dat een of meer autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat de bevoegde 
autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat 
bijstand verlenen bij de tenuitvoerlegging 
van het EOB, voorzover de aangewezen 
autoriteiten van de uitvaardigingsstaat in 
een vergelijkbare nationale zaak bijstand 
zouden kunnen verlenen bij de 
tenuitvoerlegging van de in het EOB 
genoemde onderzoeksmaatregel(en). De 
tenuitvoerleggende autoriteit geeft gevolg 
aan dat verzoek, mits het verlenen van 
assistentie bij deze tenuitvoerlegging niet 
strijdig is met de fundamentele 
rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat en diens wezenlijke 
nationale veiligheidsbelangen niet 
schaadt.

Or. pt

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

3 bis. De in de tenuitvoerleggingsstaat 
aanwezige autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat zijn tijdens de 
tenuitvoerlegging van het EOB gebonden 
door het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat. De 
uitvaardigingsstaat heeft geen
handhavingsbevoegdheid op het 
grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat.

Or. pt



PR\889747NL.doc 29/41 PE478.493v02-00

NL

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

3 ter. De uitvaardigende en de 
tenuitvoerleggende autoriteiten dienen op 
iedere gepaste wijze met elkaar in overleg 
te treden, ten einde de toepassing van dit 
artikel te vergemakkelijken.

Or. pt

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 - lid 1 - letter b

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

b) de in het EOB genoemde 
onderzoeksmaatregel in het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat bestaat, maar het 
gebruik ervan beperkt is tot een lijst of 
categorie strafbare feiten waartoe het 
strafbaar feit waarop het EOB betrekking 
heeft, niet behoort; of

b) de in het EOB genoemde 
onderzoeksmaatregel in een vergelijkbare 
nationale zaak niet toelaatbaar of 
mogelijk zou zijn;

Or. pt

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 - letter -a bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

-a bis) indien de uitvoering ervan inbreuk 
zou maken op het ne bis in idem-beginsel;

Or. pt

Motivering

De eerste grond heeft betrekking op het ne bis in idembeginsel dat niemand twee maal wordt 
vervolgd of berecht voor dezelfde feiten of het zelfde misdadige gedrag. Dit is in internationale 
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rechtsinstrumenten inzake mensenrechten  zoals het zevende protocol bij het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden  (artikel 4) en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie   (artikel 50) vastgelegd als individueel recht , en het wordt 
in alle jurisdicties erkend op de grondslag van het denkbeeld dat fundamentele vrijheden worden 
nageleefd en beschermd. Het ne bis in idem-beginsel is bijzonder belangrijk in een tijd dat de 
grensoverschrijdende misdaad om zich heen grijpt, en de problemen in verband met jurisdictie 
ten aanzien van strafrechtelijke vervolging steeds ingewikkelder worden.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 - letter -a ter (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

-a ter) indien het EOB betrekking heeft op 
feiten die naar het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat niet strafbaar zijn 
of in strijd zijn met de nationale 
rechtsregels;

Or. pt
Motivering

De tweede grond: indien het EOB betrekking heeft op feiten die naar het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat niet strafbaar zijn of in strijd zijn met de nationale rechtsregels;

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 - letter –a quater (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

-a quater) indien het EOB betrekking 
heeft op strafbare feiten die:
(i) naar het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat beschouwd 
worden als zijnde in hun geheel, 
grotendeels of voor het belangrijkste deel, 
gepleegd op zijn grondgebied of een 
equivalent daarvan;
(ii) buiten het grondgebied van de 
uitvaardigingsstaat zijn gepleegd en er 
naar het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat geen vervolging 
kan worden ingesteld voor dit type feiten 
indien deze feiten buiten het grondgebied 
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van deze staat zijn gepleegd;

Or. pt

Motivering

De derde grond: (i) indien het EOB verband houdt met strafbare feiten die overeenkomstig de 
wetgeving van de tenuitvoerleggingsstaat geacht worden geheel of voor een groot of wezenlijk 
deel te zijn begaan op zijn grondgebied of op een daaraan gelijk te stellen plaats.  Uiteraard zal 
de tenuitvoerleggingsstaat in dergelijk gevallen de uitsluitende bevoegdheid opeisen een 
procedure aan te spannen en ter zake onderzoek te verrichten; (ii) indien het EOB verband houdt 
met strafbare feiten die buiten het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat zijn begaan, en 
indien juridische procedures ten aanzien van dergelijke strafbare feiten overeenkomstig de 
wetgeving van de tenuitvoerleggende lidstaat niet toegestaan zijn, als deze buiten het 
grondgebied van de lidstaat in kwestie zijn begaan

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 - letter a

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

a) indien het EOB naar het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat wegens een 
immuniteit of voorrecht niet ten uitvoer 
kan worden gelegd;

a) indien het EOB naar het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat wegens een 
immuniteit of voorrecht niet ten uitvoer 
kan worden gelegd; indien de bevoegdheid 
om af te zien van het voorrecht of de 
immuniteit tot de bevoegdheden van een 
autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat 
behoort, kan de tenuitvoerleggende 
autoriteit verzoeken om onmiddellijke 
uitoefening van deze bevoegdheid; indien 
de bevoegdheid om af te zien van het 
voorrecht of de immuniteit tot de 
bevoegdheden van een autoriteit van een 
andere staat of een internationale 
organisatie valt, dient het de 
uitvaardigende autoriteit te zijn die 
verzoekt om uitoefening van deze 
bevoegdheid;

Or. pt

Motivering

De vierde grond heeft betrekking op immuniteiten of voorrechten die er in de 
tenuitvoerleggingsstaat ingevolge de wet bestaan. Hiermee wordt beoogd dat de 
tenuitvoerleggende autoriteit, als de immuniteit of het voorrecht wellicht binnen een redelijke 
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tijd zal komen te vervallen, op grond van artikel 14 kan besluiten de tenuitvoerlegging uit te 
stellen, in plaats van de tenuitvoerlegging te weigeren.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 - letter a bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

a bis) indien er bepalende of beperkende 
regels gelden met betrekking tot 
strafrechtelijke aansprakelijkheid met 
betrekking tot persvrijheid of vrijheid van 
meningsuiting in andere media, waardoor 
de tenuitvoerlegging van het EOB 
onmogelijk wordt gemaakt;

Or. pt

Motivering

De vijfde grond heeft betrekking op regels die gelden met betrekking tot de persvrijheid of de 
vrijheid van meningsuiting in andere media, waardoor de tenuitvoerlegging van het EOB 
onmogelijk wordt gemaakt.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 - letter b bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

b bis) indien er overtuigend en objectief 
bewijs bestaat dat er sprake is van 
schending van een van de grondrechten, 
zoals vastgelegd in het Handvest voor de 
grondrechten of in het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens, of indien tenuitvoerlegging van een 
maatregel duidelijk in strijd is met de 
nationale grondwettelijke 
grondbeginselen op het gebied van 
strafprocedures;

Or. pt
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Motivering

De zevende weigeringsgrond heeft betrekking op schendingen van de fundamentele rechten zoals 
die zijn vastgelegd in de belangrijkste internationale instrumenten, zoals het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, en op het niet naleven van nationale grondwettelijke grondbeginselen op het gebied 
van strafprocedures.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 - letter b ter (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

b ter) indien de maatregel niet getoetst is 
door een rechter in een geval waarin de 
maatregel in de uitvaardigingsstaat niet 
door een rechter is uitgevaardigd, terwijl 
dat in de tenuitvoerleggingsstaat wel een 
vereiste is;

Or. pt

Motivering

De achtste weigeringsgrond heeft betrekking op gevallen waarin de onderzoeksmaatregel niet 
door een rechterlijke instantie, in het bijzonder een rechter, getoetst is, terwijl dat in de 
tenuitvoerleggingsstaat wel een vereiste is ingevolge de constitutionele tradities van die staat.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 - letter d

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

d) indien het EOB is uitgevaardigd in 
procedures als bedoeld in artikel 4, 
onder b) en c), en de maatregel in een 
vergelijkbare nationale zaak niet zou 
worden toegestaan.

d) indien het EOB is uitgevaardigd in 
procedures als bedoeld in artikel 4, 
onder b) en c), en de maatregel in een 
vergelijkbare nationale zaak niet door de 
wet van de tenuitvoerleggingsstaat zou 
worden toegestaan.

Or. pt

Motivering

De tiende weigeringsgrond houdt verband met het feit dat het EOB niet alleen in strafzaken, 
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maar ook in bepaalde bestuursrechtelijke procedures met strafrechtelijke inslag kan worden 
gebruikt om bewijs te verkrijgen (artikel 4). Het is onredelijk het EOB ook op bestuursrechtelijke 
procedures toe te passen, indien alle onderzoeksmaatregelen daaronder zouden worden 
begrepen. De tenuitvoerleggingsstaat moet enige speelruimte behouden. Daarom wordt het feit 
dat het EOB niet in een strafzaak, maar in een bestuursrechtelijke procedure is uitgevaardigd als 
mogelijke weigeringsgrond genoemd.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1 bis. Indien het gaat om strafbare feiten 
op het gebied van belastingen, 
douaneverplichtingen of wisseltransacties, 
mag erkenning of tenuitvoerlegging niet 
geweigerd worden op grond van het feit 
dat de tenuitvoerleggingsstaat niet 
dezelfde wetgeving heeft op het gebied van 
belastingen, douaneverplichtingen en 
wisseltransacties als de 
uitvaardigingsstaat.

Or. pt

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 1 ter (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1 ter. Indien het EOB onvolledig of 
kennelijk onjuist is ingevuld, en in de in 
lid 1, onder a bis), b), b bis), en c), 
bedoelde gevallen overlegt de 
tenuitvoerleggende autoriteit, alvorens te 
besluiten een EOB, geheel of gedeeltelijk, 
niet te erkennen of niet ten uitvoer te 
leggen, op enige gepaste wijze met de 
uitvaardigende autoriteit, indien nodig 
met het verzoek onverwijld alle benodigde 
gegevens te verstrekken.

Or. pt
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Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

De betrokken partijen staan 
rechtsmiddelen ter beschikking 
overeenkomstig het nationale recht.
De materiële gronden voor het 
uitvaardigen van het EOB kunnen alleen 
voor een rechter in de uitvaardigingsstaat 
worden aangevochten.

1. De betrokken partijen, waaronder 
derden die te goeder trouw handelen, 
kunnen tegen de erkenning en uitvoering 
van een EOB een rechtsmiddel ter 
bescherming van hun rechtmatige 
belangen aanwenden bij een rechtbank 
van de tenuitvoerleggingsstaat.
2. De materiële gronden voor het 
uitvaardigen van het EOB kunnen alleen 
voor een rechter in de uitvaardigingsstaat 
worden aangevochten.
3. Op het moment dat er beroep is 
ingesteld, zoals bedoeld onder lid 1, dient 
de rechterlijke instantie daarvan op de 
hoogte te worden gesteld, alsmede van de 
gronden voor het instellen van het beroep, 
zodat deze instantie haar procedurele 
rechten kan doen gelden.
4. Indien er geen noodzaak bestaat om de 
geheimhouding van een onderzoek te 
garanderen, zoals voorzien in artikel 18, 
lid 1, verstrekken de autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat de benodigde en 
relevante informatie aan betrokken 
partijen, om te waarborgen dat deze hun 
recht van beroep en hun recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte, zoals 
beschreven in de voorafgaande leden, 
kunnen doen gelden.
5. De tenuitvoerleggingsstaat zal de 
overdracht van bewijsmateriaal dat tijdens 
de tenuitvoerlegging van het EOB 
verkregen is, opschorten totdat er een 
besluit genomen is over het beroep.

Or. pt

Amendement 46
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 - lid 1 - letter a

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

a) wanneer deze een lopend strafrechtelijk 
onderzoek of een ingestelde 
strafvervolging kan schaden; erkenning of 
tenuitvoerlegging wordt dan uitgesteld 
zolang de tenuitvoerleggingsstaat zulks 
redelijk acht; of

a) wanneer het verzamelde 
bewijsmateriaal tevens relevant blijkt te 
zijn voor een lopend strafrechtelijk 
onderzoek of een ingestelde 
strafvervolging, of het betreffende 
onderzoek of de betreffende 
strafvervolging schaadt; erkenning of 
tenuitvoerlegging wordt dan uitgesteld 
zolang de tenuitvoerleggingsstaat zulks 
redelijk acht; of

Or. pt

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1 bis. Steeds wanneer de betrokken 
voorwerpen, documenten of gegevens ook 
voor een andere procedure relevant zijn, 
kan de tenuitvoerleggende autoriteit, op 
uitdrukkelijk verzoek en na overleg met de 
uitvaardigende autoriteit, het 
bewijsmateriaal tijdelijk overdragen, op 
voorwaarde dat het aan de 
tenuitvoerleggingsstaat wordt 
teruggegeven, zodra de 
uitvaardigingsstaat het niet meer nodig 
heeft, dan wel op een ander tijdstip, zoals 
overeengekomen tussen de bevoegde 
autoriteiten.

Or. pt

Motivering

Artikel 14 betreft mogelijke gronden voor uitstel van de erkenning of tenuitvoerlegging van het 
EOB. Uitstel is mogelijk als de tenuitvoerlegging een lopend strafrechtelijk onderzoek of een 
ingestelde strafvervolging zou schaden of als het bewijsmateriaal al in een andere strafzaak 
gebruikt wordt. Opgemerkt dient te worden dat het uitstel zo kort mogelijk dient te duren, zoals 
aangegeven in lid 2 van het betreffende artikel.
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

Ambtenaren van de uitvaardigingsstaat die 
in het kader van de toepassing van deze 
richtlijn aanwezig zijn op het grondgebied 
van de tenuitvoerleggingsstaat, worden met 
betrekking tot tegen of door hen gepleegde 
misdrijven beschouwd als ambtenaren van 
de tenuitvoerleggingsstaat.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pt

Motivering

In diverse gevallen kunnen ambtenaren van de uitvaardigingsstaat aanwezig zijn op het 
grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat om bijstand te verlenen bij de tenuitvoerlegging van 
een EOB. In artikel 8, lid 3, is dit uitdrukkelijk bepaald, maar de mogelijkheid bestaat 
bijvoorbeeld ook bij infiltratie en gecontroleerde aflevering. Daarom moeten de civiel- en de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid worden geregeld. Artikel 16 betreft het geval waarin strafbare 
feiten tegen of door deze ambtenaren van de uitvaardigingsstaat worden gepleegd, en bepaalt 
dat die dan worden gelijkgesteld met ambtenaren van de tenuitvoerleggingsstaat.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

2 bis. De lidstaat waarvan de ambtenaren 
op het grondgebied van een andere 
lidstaat enige schade hebben veroorzaakt, 
betaalt deze laatste het volledige bedrag 
terug dat hij aan de slachtoffers of hun 
rechthebbenden heeft uitgekeerd.

Or. pt

Motivering

Beoogd wordt bepalingen vast te leggen om aanspraken op schadevergoeding te schragen die 
kunnen worden ingediend naar aanleiding van het optreden van ambtenaren of agenten van een 
lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat. De lidstaat op wiens grondgebied de schade 
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is veroorzaakt is echter verplicht de schade in eerste instantie te vergoeden als ware deze 
veroorzaakt door zijn eigen ambtenaren of agenten. In dit geval is de andere lidstaat gehouden 
alle schadevergoedingen ten volle terug te betalen.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

Vertrouwelijkheid Vertrouwelijkheid en behandeling van 
persoonlijke gegevens

Or. pt

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

2 bis. De uitvaardigende autoriteit 
bewaart, overeenkomstig het nationale 
recht en tenzij anders bepaald door de 
tenuitvoerleggende autoriteit, het 
vertrouwelijke karakter van alle door de 
tenuitvoerleggende autoriteit verstrekte 
bewijsmateriaal of gegevens, behalve voor 
zover vrijgave nodig is voor het verrichten 
van de in het EOB omschreven 
onderzoeken of procedures.

Or. pt

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 - lid 1

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd met 
het oog op de tijdelijke overbrenging van 
een persoon in hechtenis in de 
tenuitvoerleggingsstaat, met het oog op de 
tenuitvoerlegging van een 
onderzoeksmaatregel waarvoor diens 

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd met 
het oog op de tijdelijke overbrenging van 
een persoon die tijdens de procedure die in 
de tenuitvoerleggingsstaat loopt, in die 
staat in hechtenis zit, met het oog op de 
tenuitvoerlegging van een 
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aanwezigheid op het grondgebied van de 
uitvaardigingsstaat vereist is, mits die 
persoon binnen de door de 
tenuitvoerleggingsstaat bepaalde periode 
wordt teruggezonden.

onderzoeksmaatregel waarvoor diens 
aanwezigheid op het grondgebied van de 
uitvaardigingsstaat vereist is, mits die 
persoon binnen de door de 
tenuitvoerleggingsstaat bepaalde periode 
wordt teruggezonden.

Or. pt

Motivering

Dit artikel heeft betrekking op situaties waarin de uitvaardigende autoriteit verzocht heeft om de 
aanwezigheid in de uitvaardigingsstaat van een persoon die in de tenuitvoerleggingsstaat in 
hechtenis zit. Deze mogelijkheid tot overbrenging is in de richtlijn opgenomen om bijvoorbeeld 
te waarborgen dat de persoon verhoord kan worden in de uitvaardigingsstaat en om het 
mogelijk te maken om de tenuitvoerlegging van een onderzoeksmaatregel uit te stellen.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 2 - letter a

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

a) het gebruik van telefoonconferentie 
strijdig is met de fundamentele 
rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat; of

a) het gebruik van telefoonconferentie 
strijdig is met de grondrechten en met de
fundamentele rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat; of

Or. pt

Motivering

Hoorzittingen per videoconferentie vormen een ander middel dat bijzonder nuttig kan zijn indien 
er een getuigen- of deskundigenverklaring nodig is. In dit artikel wordt derhalve bepaald dat een 
EOB tot verhoor per teleconferentie kan worden uitgevaardigd, indien de persoon die de 
rechterlijke autoriteiten van een lidstaat als getuige of deskundige willen verhoren, zich in een 
andere lidstaat bevindt. Verder wordt bepaald welke regeling tussen de lidstaten van toepassing 
is als een verhoor per teleconferentie wordt gevraagd. In lid 2 worden twee weigeringsgronden 
genoemd, naast die welke in artikel 10, lid 1, zijn vermeld.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 - lid 2

Initiatief van de groep lidstaten Amendement

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd met 1. Een EOB kan worden uitgevaardigd met 
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het oog op het uitoefenen van toezicht, 
tijdens een bepaald tijdvak, op 
bankverrichtingen die uitgevoerd worden 
op een of meer in het EOB genoemde 
bankrekeningen.

het oog op het uitoefenen van toezicht, 
tijdens een bepaald tijdvak, op 
bankverrichtingen die uitgevoerd worden 
op een of meer in het EOB genoemde 
bankrekeningen.

2. Iedere lidstaat neemt, volgens de in het 
artikel uiteengezette voorwaarden, de 
nodige maatregelen om de in lid 1 
bedoelde gegevens te kunnen verstrekken.

2. Iedere lidstaat neemt, volgens de in het 
artikel uiteengezette voorwaarden, de 
nodige maatregelen om de in lid 1
bedoelde gegevens te kunnen verstrekken, 
in het kader van het toezicht op een 
banktransactie.

3. De uitvaardigingsstaat deelt in het EOB 
mee waarom hij van mening is dat de 
gevraagde inlichtingen relevant zijn voor 
het onderzoek betreffende het strafbaar
feit.

3. De uitvaardigingsstaat deelt in het EOB 
mee waarom hij van mening is dat de 
gevraagde inlichtingen relevant zijn voor 
het onderzoek betreffende het strafbaar 
feit.

4. De praktische regelingen betreffende het 
toezicht worden overeengekomen tussen de 
bevoegde autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat en de 
tenuitvoerleggende staat.

4. De praktische regelingen betreffende het 
toezicht worden overeengekomen tussen de 
bevoegde autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat en de 
tenuitvoerleggende staat.

4 bis. De uitvaardigende en 
tenuitvoerleggende autoriteiten moeten 
toezien op geheimhouding en 
vertrouwelijkheid van bankgegevens die 
zijn verkregen in een context die geen 
verband houdt met  het onderzoek, en 
deze gegevens met name niet ter 
beschikking stellen van derden of hen 
gebruiken voor andere doelen dan die 
welke door het verzoek gerechtvaardigd 
zijn.

Or. pt
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TOELICHTING

Gezien het feit dat de klassieke justitiële samenwerking in het licht van de Europese realiteit 
ontoereikend is, is de stap voorwaarts die de aanneming van deze richtlijn betekent zonder meer 
positief, en dit zal een belangrijke impuls zal geven aan het vormgeven van de Europese 
strafrechtelijke ruimte. In de richtlijn komt duidelijk het spanningsveld naar voren tussen de 
overdracht van soevereiniteit in het kader van het veiligheidsbeleid, en de bescherming van de 
grondrechten.

De uitdaging bij het vormgeven aan de Europese strafrechtelijke ruimte is op de allereerste 
plaats, dit te doen op een wijze waarbij de grondrechten geëerbiedigd en gegarandeerd worden. 
Het is veelzeggend dat in de preambule van het Handvest voor de grondrechten van de Europese 
Unie expliciet gesproken wordt over de ruimte van "vrijheid, veiligheid en recht", vanwege het 
bijzonder gevoelige karakter daarvan als het gaat om grondrechten en fundamentele vrijheden. 
Het is niet nodig er nogmaals op te wijzen dat die garantie echt moet zijn en niet formeel. De 
beoogde vorming van de Europese strafrechtelijke ruimte impliceert dat er binnen de Unie 
waarborgen moeten komen voor rechterlijke controle op de eerbiediging van de grondrechten.

Het belang van de Europese strafrechtelijke ruimte staat momenteel buiten kijf, gezien de 
prioriteit die daaraan wordt toegekend bij de opbouw van Europa, met een geleidelijke 
emancipatie van de klassieke samenwerkingsmechanismes. De Europese Unie, die eerst de 
samenwerking op het gebied van politie en justitie heeft bevorderd ter compensatie van het 
verdwijnen van de binnengrenzen, gaat nu een stap verder dan deze aanvankelijke samenwerking 
tussen de staten, in het belang van de geleidelijke opbouw van een homogene strafrechtelijke 
ruimte.

De vorderingen moeten rondom de volgende pijlers worden gerealiseerd: wederzijdse erkenning, 
coördinatie van het onderzoek en bescherming van de grondrechten in strafprocedures, in 
overeenstemming met de maatregelen die zijn vastgelegd in artikel 82 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. Onderstreept wordt nogmaals dat wederzijdse 
erkenning en harmonisering bij elkaar horen, in die zin dat wederzijdse erkenning niet 
gerealiseerd kan worden zonder harmonisering.


