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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die
noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0525),

– gelet op artikel 123, lid 4, van het EG-Verdrag, en met name de derde zin daarvan, 
op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0431/2007),

– gelet op artikel 51 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 (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Kleine en middelgrote 
handelsondernemingen beschikken niet 
over voldoende middelen om de 
controleverplichting overeenkomstig de 
door de Europese Centrale Bank (ECB) 
en de Commissie vastgestelde procedures 
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na te komen. Hun verplichting moet erin 
bestaan de nodige zorgvuldigheid aan de 
dag te leggen en ontvangen 
eurobankbiljetten en -munten waarvan zij 
weten of voldoende redenen hebben om te 
vermoeden dat deze vals zijn, uit omloop 
te nemen.

Or. es

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verplichtingen die kleine en middelgrote 
handelsondernemingen kunnen nakomen, en die waaraan kredietinstellingen en andere 
betrokken instellingen kunnen voldoen. Terwijl van de laatstgenoemde instellingen kan 
worden verwacht dat zij de echtheid van eurobankbiljetten en -munten controleren 
overeenkomstig de door de ECB en de Commissie vastgestelde procedures, beschikken kleine 
en middelgrote handelsondernemingen daarvoor niet over de nodige middelen, en kan van 
hen daarom alleen worden geëist dat zij met de "nodige zorgvuldigheid" te werk gaan.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een goede afstelling van de machines is 
een eerste vereiste om de echtheid van 
eurobankbiljetten en -munten te kunnen 
controleren. Met het oog op het afstellen 
van de controleapparatuur dienen op de 
plaatsen waar tests worden gehouden 
voldoende hoeveelheden valse biljetten en 
munten beschikbaar te zijn. Daarom dient
het vervoer van vervalsingen tussen de 
bevoegde nationale autoriteiten en de 
instellingen en organen van de Europese 
Unie te worden toegestaan.

(3) Een goede afstelling van de machines is 
een eerste vereiste om de echtheid van 
eurobankbiljetten en -munten te kunnen 
controleren. Met het oog op het afstellen 
van de controleapparatuur dienen op de 
plaatsen waar tests worden gehouden 
voldoende hoeveelheden valse biljetten en 
munten beschikbaar te zijn. Daarom is het 
noodzakelijk dat de inlevering en het 
vervoer van vervalsingen tussen de 
bevoegde nationale autoriteiten en de 
instellingen en organen van de Europese 
Unie worden toegestaan.

Or. es
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Motivering

Bij de wijziging van de Verordening moet rekening worden gehouden met de noodzaak om 
vervalsingen van eurobankbiljetten en -munten, wat ook de herkomst ervan is, ter beschikking 
te stellen van de bevoegde diensten, en het vervoer ervan toe te staan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het is noodzakelijk de echtheid van 
de euro in de gehele Europese Unie te 
waarborgen, met inbegrip van de lidstaten 
die niet tot de eurozone behoren en waar 
de euro als transactievaluta wordt 
gebruikt.

Or. es

Motivering

De lidstaten die niet tot de eurozone behoren moeten de echtheid van de euro waarborgen 
wanneer deze als transactievaluta op hun grondgebied circuleert. De door de ECB en de 
Commissie vastgestelde methoden voor de echtheidscontrole zijn niet volledig op deze landen 
van toepassing. Daarom moeten maatregelen worden voorgesteld zoals de opleiding van het 
kassapersoneel om valse euro's te herkennen en het gebruik van geteste machines waarmee 
vervalsingen kunnen worden gedetecteerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1338/2001
Artikel 2 – letter d  bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:

d bis) "andere instellingen": alle 
instellingen of economische actoren 
die deelnemen aan de verwerking en 
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verstrekking aan het publiek van 
bankbiljetten en -munten, hetzij 
rechtstreeks, hetzij via geldautomaten; 
onder deze definitie vallen wisselkantoren, 
warenhuizen en casino's.

Or. es

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende instellingen die deelnemen 
aan de verwerking en verstrekking van geld wanneer het erom gaat de naleving te eisen van 
de verplichting om de echtheid van bankbiljetten en -munten te controleren overeenkomstig 
de door de ECB en de Commissie vastgestelde procedures.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1338/2001
Artikel 2 – letter d  ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:

d ter) "kleine en middelgrote 
handelsondernemingen": 
detailhandelsondernemingen van kleine 
of middelgrote omvang die gericht zijn op 
de eindgebruiker en die niet deelnemen 
aan de verwerking en verstrekking aan 
het publiek van eurobankbiljetten en 
-munten, met uitzondering van de 
normale verrichtingen voor de teruggave 
van wisselgeld; 

Or. es

Motivering

In de onderhavige verordening moet een onderscheid worden gemaakt tussen de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kredietinstellingen en andere instellingen die 
betrokken zijn bij de geldverwerking, inzonderheid wanneer het erom gaat de verplichtingen 
van de een en de ander vast te stellen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1338/2001
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichte inlevering van valse munten (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. es

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1338/2001
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de echtheidscontrole van in omloop 
zijnde eurobankbiljetten te 
vergemakkelijken, wordt het vervoer van 
valse biljetten tussen de bevoegde 
nationale autoriteiten en de instellingen en 
organen van de Europese Unie toegestaan."

"Om de echtheidscontrole van in omloop 
zijnde eurobankbiljetten te 
vergemakkelijken, wordt de bevoegde 
nationale instanties een toereikend aantal 
valse eurobiljetten ter beschikking gesteld, 
ook wanneer deze het bewijs vormen in 
een strafzaak, en wordt het vervoer ervan
tussen de bevoegde nationale autoriteiten 
en de instellingen en organen van de 
Europese Unie toegestaan."

Or. es
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Motivering

Met het oog op de kalibrering en afstelling van de machines voor de echtheidscontrole van 
eurobiljetten is het noodzakelijk dat de bevoegde nationale autoriteiten kunnen beschikken 
over valse exemplaren. Dit houdt in dat het vervoer en de inlevering van een staal van in 
beslag genomen valse biljetten moeten worden toegestaan, ook wanneer deze het bewijs 
vormen in een strafzaak tegen valsemunters of andere misdadigers, zonder afbreuk te doen 
aan het noodzakelijke evenwicht tussen de beginselen van het procesrecht en de technische 
vereisten in verband met het opsporen van valse biljetten.

Amendement 8

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, 
geldtransportbedrijven 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.
In de lidstaten die niet behoren tot de 
lijst van deelnemende lidstaten die is 
vastgelegd in Verordening (EG) 
nr. 974/98, wordt voor de 
echtheidscontrole van de eurobiljetten 
en -munten bij de in lid 1 genoemde 
instellingen in een specifieke procedure 
voorzien.

De in de eerste alinea bedoelde instellingen 
zijn verplicht om alle ontvangen 

De in de eerste alinea bedoelde instellingen 
en de kleine en middelgrote 
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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.

handelsondernemingen 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. es

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verplichtingen van de kredietinstellingen 
en andere verwante instellingen die deelnemen aan de verwerking in verstrekking van 
eurobiljetten en -munten, en andere agenten zoals kleine en middelgrote 
handelsondernemingen, die de kosten voor de controlemachines niet kunnen dragen en 
waarvan alleen kan worden verwacht dat zij de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. 
Ook moet worden voorzien in een controleprocedure in die lidstaten die niet tot de eurozone 
behoren, maar waar de euro als transactievaluta wordt gebruikt.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan het einde van lid 3 wordt de 
volgende zin toegevoegd:

b) aan het einde van lid 3 wordt de 
volgende zin toegevoegd:

'3. "In afwijking van het bepaalde in de 
eerste alinea van dit lid worden de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
maatregelen voor de toepassing van de 
eerste alinea van lid 1 van dit artikel 
uiterlijk 31 december 2009 aangenomen. 
Zij stellen de Commissie en de Europese 
Centrale Bank onverwijld daarvan in 
kennis.".

"In afwijking van het bepaalde in de eerste 
alinea van dit lid worden de wettelijke en 
bestuursrechtelijke maatregelen voor de 
toepassing van de eerste alinea van lid 1 
van dit artikel uiterlijk 31 december 2011 
aangenomen. Zij stellen de Commissie en 
de Europese Centrale Bank onverwijld 
daarvan in kennis.".

Or. es



PE405.735v01-00 12/14 PR\719442NL.doc

NL

Motivering

Het is belangrijk een termijn vast te stellen waarop alle lidstaten aan de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften moeten voldoen. De door de Commissie voorgestelde termijn laat 
de lidstaten weinig ruimte om de door de ECB en de Commissie zelf vastgestelde 
controleprocedures tijdig ten uitvoer te leggen.
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TOELICHTING

De bescherming van de euro heeft zowel een politieke als een financiële dimensie. Het 
financiële belang ligt voor de hand, maar de politieke aspecten wegen misschien nog 
zwaarder.  De euro is een van de symbolen van de Europese identiteit, en moet daarom 
worden beschermd. 

Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 stelt de nodige maatregelen 
vast om de eurobiljetten en -munten tegen valsemunterij te beschermen. 

Verordening (EG) nr. 1338/2001 stelt dat kredietinstellingen, alsmede alle andere instellingen 
die deelnemen aan de verwerking en verstrekking aan het publiek van bankbiljetten en 
muntstukken, de verplichting hebben om alle eurobankbiljetten en -muntstukken waarvan zij 
weten of voldoende redenen hebben om te vermoeden dat deze vals zijn, uit omloop te nemen. 
Daarbij wordt echter niet verwezen naar de noodzakelijke voorafgaande taak van opsporing 
en identificatie. De verordening bevat dus een impliciete verplichting om de "nodige 
zorgvuldigheid" aan de dag te leggen, maar geen directe verplichting voor een 
echtheidscontrole. Het ontbreken van een verwijzing naar de identificatie in de verordening is 
te wijten aan het feit dat destijds geen overeenstemming bestond over welke methoden het 
meest doeltreffend waren om de echtheid van eurobiljetten en -munten op grote schaal te 
controleren.  

Nu de Commissie en de Europese Centrale Bank de definitieve procedures voor het detecteren 
van valse eurobiljetten en -munten hebben vastgesteld, beschikken de instellingen die 
deelnemen aan de geldverstrekking aan het publiek over de nodige instrumenten om de 
echtheid van de biljetten en munten die zij in omloop brengen te controleren, zodat een 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 gerechtvaardigd is. Bij een dergelijke 
wijziging moet onder meer een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende 
instellingen die onze gemeenschappelijke munt in omloop brengen. Enerzijds zijn er de grote 
financiële en kredietinstellingen, ondernemingen, handelsbedrijven en geldtransportbedrijven, 
die verplicht zijn een echtheidscontrole uit te voeren. In het bijzondere geval van de 
warenhuizen moet de verplichting van de echtheidscontrole voorkomen dat via hun 
geldautomaten valse biljetten en munten worden verspreid, hetgeen een risico zou zijn indien 
een dergelijke controle ontbreekt. Anderzijds zijn er de kleine handelsondernemingen, 
waarvan om voor de hand liggende redenen alleen kan worden vereist dat zij met de "nodige 
zorgvuldigheid" te werk gaan, en eurobiljetten en -munten waarvan zij weten of voldoende 
redenen hebben om te vermoeden dat deze vals zijn, uit omloop nemen. Daarom is het 
noodzakelijk een duidelijke definitie te geven van de instellingen die verplicht zijn de 
echtheid van de eurobiljetten en -munten die zij aan het publiek verstrekken te controleren.

Bij de echtheidscontrole van biljetten en munten wordt gebruik gemaakt van machines 
waarvan de kalibrering en afstelling moet gebeuren met zowel echte als valse euro's. Opdat de 
controlecentra over valse euro's zouden kunnen beschikken is het nodig dat het transport 
daarvan tussen de bevoegde nationale autoriteiten, alsmede tussen de instellingen en organen 
van de EU wordt toegestaan.  
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Met het oog op de kalibrering van de machines voor de echtheidscontrole is het tevens 
noodzakelijk dat - indien de hoeveelheid in beslag genomen geld dit toelaat - een voldoende 
aantal valse euro's aan de bevoegde nationale instanties ter beschikking wordt gesteld, ook 
wanneer het gaat om bewijsstukken in een strafzaak. Dit is een complexe kwestie, omdat de 
regelgeving op het gebied van het strafprocesrecht in de meeste lidstaten bepaalt dat alle 
bewijsstukken in een strafzaak voor de volledige duur van het proces ter beschikking moeten 
zijn. Daarom moet worden voorzien in een mechanisme waardoor de gerechtelijke 
autoriteiten de technische controlediensten een toereikend aantal valse eurobiljetten en 
-munten ter beschikking kunnen stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan het evenwicht tussen 
de eerbiediging van de grondbeginselen van het procesrecht en de technische vereisten in 
verband met het opsporen van vals geld.  

Een kwestie van bijzonder belang is hoe de echtheid van de euro kan worden gewaarborgd in 
de gehele EU, inzonderheid in die landen die niet tot de eurozone behoren, maar waar de 
eenheidsmunt als transactievaluta wordt gebruikt. De voorstellen van de ECB ten aanzien van 
de termijn die de lidstaten hebben om aan de verplichting van de echtheidscontrole te 
voldoen, moeten grondig worden bekeken. Volgens de ECB moeten deze termijnen worden 
vastgesteld overeenkomstig procedures die door de Commissie en de ECB zelf worden 
bepaald, aangezien deze instellingen verantwoordelijk zijn voor de classificatienormen, zowel 
wat de geschiktheidscontrole als wat de controle op de echtheid van biljetten en munten 
betreft. Het voorstel van de ECB zou echter alleen van toepassing zijn in de landen van de 
eurozone en niet in de andere lidstaten waar de euro niet de officiële munt is. In de lidstaten 
die de eenheidsmunt niet hebben aangenomen kunnen echtheidscontroles uitgevoerd worden 
door (I) het gebruik door de betrokken instellingen van geteste machines die vervalsingen 
tijdens het sorteren van biljetten en munten kunnen detecteren en (II) een passende opleiding 
van het kassapersoneel. Teneinde de doeltreffendheid van de controlemechanismen te 
waarborgen, is het daarom erg belangrijk in de verordening een concrete datum vast te leggen 
waarop de procedures voor de echtheidscontrole buiten de eurozone van toepassing worden. 
De beste oplossing zou zijn een ruimere termijn vast te stellen dan de oorspronkelijk door de 
Commissie voorgestelde datum van 31 december 2009. Op die manier kan aan alle partijen 
tegemoet gekomen worden, en hebben alle lidstaten, of zij tot de eurozone behoren of niet, de 
tijd om de noodzakelijke maatregelen ten uitvoer te leggen om de echtheid van eurobiljetten 
en -munten op hun grondgebied te controleren.  

Ten slotte moeten de verschillende taalversies van het voorstel voor een verordening van de 
Raad worden herzien, omdat - tenminste in de Spaanse versie - de voorgestelde wijziging van 
de titel van artikel 5 van verordening (EG) nr. 1338/2001 beoogt de oorspronkelijke titel 
"Verplichte inlevering van valse munten ter identificatie" te vervangen door "Verplichte 
inlevering van valse bankbiljetten", terwijl het in feite "Verplichte inlevering van valse 
munten" moet zijn.
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