
II

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 8 december 2003

betreffende de analyse van valse euromunten en de samenwerking terzake

(2003/861/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 123, lid 4, derde zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28
juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzake-
lijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valse-
munterij (2), en met name in artikel 5, wordt bepaald dat
valse euromunten dienen te worden geanalyseerd en
geclassificeerd door een in elke lidstaat aan te wijzen of
op te richten nationaal analysecentrum voor munten
(NACM) en door het Europees Technisch en Weten-
schappelijk Centrum (ETWC). Sinds 2000 verschaft de
Commissie het kader voor de coördinatie van de werk-
zaamheden die deze technische autoriteiten op dit vlak
uitvoeren.

(2) Sinds oktober 2001 oefent het ETWC zijn taken tijdelijk
uit bij de Munt in Parijs met administratieve ondersteu-
ning van en management door de Commissie, zoals in
de briefwisseling tussen de voorzitter van de Raad en de
Franse minister van Financiën van 28 februari en 9 juni
2000 is bepaald.

(3) Om de continuïteit en de onafhankelijkheid van de
bescherming van euromunten tegen valsemunterij te
garanderen, dient de verantwoordelijkheid voor de uitoe-

fening van de activiteiten van het ETWC en de coördi-
natie van de werkzaamheden van de bevoegde techni-
sche autoriteiten terzake aan de Commissie te worden
toevertrouwd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Commissie richt het Europees Technisch en Wetenschappe-
lijk Centrum op en draagt zorg voor de goede werking ervan
en voor de coördinatie van de werkzaamheden van de
bevoegde technische autoriteiten om euromunten tegen valse-
munterij te beschermen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten die de euro als
munteenheid hebben aangenomen.

Gedaan te Brussel, 8 december 2003.

Voor de Raad

De voorzitter
F. FRATTINI
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