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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

In 2007 werden in totaal 561.000 valse bankbiljetten en 211.100 valse munten uit omloop 
genomen. Deze aantallen zijn marginaal ten aanzien van het totale aantal echte 
eurobankbiljetten en -munten die in omloop zijn (respectievelijk 11,4 miljard en 75 miljard). 
De overgrote meerderheid (96%) van de in de tweede helft van 2007 in beslag genomen valse 
bankbiljetten werd ontdekt in landen van de eurozone (circa 3,5% in EU-lidstaten buiten de 
eurozone en rond 0,5% in andere delen van de wereld).

Huidig wetgevingskader

Om de rechtsbescherming van eurobankbiljetten en -munten te versterken met het oog op hun 
invoering op 1 januari 2002, werden destijds twee verordeningen goedgekeurd: verordening 
1338/2001, die steunt op artikel 123, lid 4 van het EG-Verdrag, is van toepassing op de 
lidstaten die de euro als munteenheid hebben aangenomen. Een parallelle verordening 
(1339/2001), die steunt op artikel 308 van het EG-Verdrag, breidt de bepalingen van 
verordening 1338/2001 uit tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben ingevoerd.

Met verordening 1338/2001 wordt beoogd de euro een hoog niveau van bescherming te 
bieden tegen vervalsing en valsemunterij. Deze verordening heeft betrekking op de 
verwerking van technische en statistische gegevens over valse bankbiljetten en valse munten 
(methoden en technische kenmerken van het vervaardigingsproces, in beslag genomen 
hoeveelheden, enz.), de verwerking van operationele en strategische gegevens, en 
samenwerking en wederzijdse bijstand tussen EU-lidstaten, -organen en -instellingen, derde 
landen en internationale organisaties (met name Europol).

De verordening verplicht kredietinstellingen en andere instellingen die bankbiljetten en 
munten verwerken en aan het publiek verstrekken ertoe alle eurobankbiljetten en -munten die 
zij ontvangen en waarvan zij weten of ten aanzien waarvan zij voldoende redenen hebben om 
te vermoeden dat zij vals zijn, uit circulatie te nemen. Zij dienen ze onverwijld in te leveren 
bij de bevoegde nationale autoriteiten. Elke lidstaat dient de nodige maatregelen te treffen om 
ervoor te zorgen dat instellingen die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen worden 
onderworpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 1338/2001 
tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen 
valsemunterij (COM(2007)525)

Het voorstel tot wijziging van verordening 1338/2001 omvat: 
- de specifieke toestemming om valse eurobankbiljetten (artikel 4) en valse euromunten 

(artikel 5) te vervoeren met het oog op het afstellen van de machines die worden gebruikt 
voor het verifiëren van de echtheid van bankbiljetten en munten, wat thans op EU-niveau 
nog niet is toegestaan;

- de afschaffing van de verplichting voor het Europees Technisch en Wetenschappelijk 
Centrum (ETWC) gegevens mede te delen aan de Commissie, aangezien het ETWC, dat 
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zijn taken op tijdelijke basis bij de Franse Munt vervulde, thans permanent is 
ondergebracht bij het Antifraudebureau (OLAF) van de Commissie (artikel 5);

- een uitdrukkelijke verplichting voor krediet- en andere betrokken instellingen om 
ontvangen eurobankbiljetten en -munten op echtheid te controleren voordat zij deze terug 
in omloop brengen, overeenkomstig de procedures die door de ECB en de Commissie 
respectievelijk  voor eurobankbiljetten en –munten zijn vastgesteld (artikel 6). In het 
oorspronkelijke Commissievoorstel voor verordening 1338/2001 was reeds voorzien in 
een dergelijke verplichting, maar daarvan werd uiteindelijk afgezien, met name omdat 
nog geen uniforme en doeltreffende methoden waren overeengekomen voor het opsporen 
van vervalsingen. De bepalingen die de voorgestelde verplichtingen opleggen zullen 
uiterlijk op 31 december 2009 worden aangenomen. De krediet- en andere betrokken 
instellingen krijgen aldus de tijd om hun interne werkmethoden en hun apparatuur aan te 
passen.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis). Om redenen van doelmatigheid 
dient de Commissie de bevoegdheid te 
hebben de procedures voor het verifiëren 
van de echtheid van eurobankbiljetten en 
-munten te wijzigen. Wat 
eurobankbiljetten betreft dient de 
Commissie de bevoegdheid te hebben 
maatregelen te treffen op grond van een 
aanbeveling van de Europese Centrale 
Bank.

Or. en

Motivering
Zie de motivering bij de amendementen 2 en 3.



PA\713242NL.doc 5/7 PE402.930v01-00

NL

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 1338/2001
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. De kredietinstellingen, alsmede alle 
andere instellingen die beroepshalve
deelnemen aan de verwerking en 
verstrekking aan het publiek van 
bankbiljetten en munten, met inbegrip van 
de instellingen waarvan de activiteit bestaat 
in het wisselen van bankbiljetten of munten 
van verschillende valuta's, zoals 
wisselkantoren, hebben de verplichting om 
alle ontvangen eurobankbiljetten en -
munten op echtheid te controleren voordat 
deze opnieuw in omloop worden gebracht. 
Deze controle wordt verricht 
overeenkomstig de procedures die door de 
Europese Centrale Bank en door de 
Commissie voor respectievelijk 
eurobankbiljetten en –munten worden
vastgesteld.

"1. De kredietinstellingen, alsmede alle 
andere economische actoren die 
deelnemen aan de verwerking en 
verstrekking aan het publiek van 
bankbiljetten en munten, met inbegrip van 
de instellingen waarvan de 
beroepsactiviteit bestaat in het wisselen 
van bankbiljetten of munten van 
verschillende valuta's, zoals 
wisselkantoren, en economische actoren 
die als subsidiaire activiteit deelnemen 
aan de verwerking en verstrekking aan 
het publiek van bankbiljetten via 
geldautomaten, zoals detailhandelaars en 
casino's, hebben de verplichting om alle 
ontvangen eurobankbiljetten en -munten op 
echtheid te controleren voordat deze 
opnieuw in omloop worden gebracht. Deze 
controle wordt verricht overeenkomstig de 
procedures die in de bijlage I en de bijlage 
II voor respectievelijk eurobankbiljetten en 
–munten zijn vastgesteld.

De in de eerste alinea bedoelde 
instellingen zijn verplicht om alle 
ontvangen eurobankbiljetten en –munten 
waarvan zij weten of voldoende redenen 
hebben om te vermoeden dat deze vals 
zijn, uit omloop te nemen. Zij leveren die 
onverwijld in bij de bevoegde nationale 
autoriteiten.";

De in de eerste alinea bedoelde 
kredietinstellingen en andere 
economische actoren zijn verplicht om alle 
ontvangen eurobankbiljetten en –munten 
waarvan zij weten of voldoende redenen 
hebben om te vermoeden dat deze vals 
zijn, uit omloop te nemen. Zij leveren die 
onverwijld in bij de bevoegde nationale 
autoriteiten.";

Or. en

Motivering

Een nauwkeuriger definitie moet duidelijk maken dat economische actoren die als subsidiaire 
dienstverlening de mogelijkheid bieden contant geld op te nemen via geldautomaten ook 
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onder de verordening vallen. 
Er is niet voorzien in een bepaling op grond waarvan de Raad aan de ECB uitvoerende 
bevoegdheden kan verlenen, in het algemeen of betreffende specifieke aspecten van de 
onderhavige verordening. De Raad kan op grond van artikel 202 van het Verdrag alleen 
uitvoerende bevoegdheden verlenen aan de Commissie. De procedures dienen te worden 
vastgesteld in twee bijlagen bij deze verordening.
Zie tevens de motivering bij amendement 3.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1338/2001
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:

3 bis. De Commissie zal de bijlage I 
wijzigen op grond van een aanbeveling 
van de Europese Centrale Bank, en de 
bijlage II op eigen initiatief.

Or. en

Motivering
Teneinde rekening te houden met de bevoegdheden van de ECB voor kwesties in verband met 
eurobankbiljetten dient de Commissie de bijlage I tot vaststelling van procedures voor het 
verifiëren van de echtheid van bankbiljetten te wijzigen op grond van een aanbeveling van de 
ECB. 
Zie tevens de motivering bij amendement 2.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De tekst in de bijlage bij deze 
verordening wordt toegevoegd als 
bijlagen I en II.

Or. en
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Motivering

Zoals bij amendement 2.
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