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Amendement 5
Wolf Klinz, John Purvis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het is van belang te waarborgen dat de 
eurobankbiljetten en –munten die in 
omloop zijn, echt zijn. Er zijn thans 
methoden beschikbaar die 
kredietinstellingen en andere betrokken 
instellingen in staat stellen om ontvangen 
eurobankbiljetten en –munten op echtheid 
te controleren voordat deze opnieuw in 
omloop worden gebracht. De bedoelde 
instellingen hebben tijd nodig om hun 
interne werkmethoden aan te passen 
teneinde aan de verplichting tot het 
uitvoeren van een echtheidscontrole te 
voldoen.

(2) Het is van belang te waarborgen dat de 
eurobankbiljetten en –munten die in 
omloop zijn, echt zijn. Er zijn thans 
methoden beschikbaar die 
kredietinstellingen en andere betrokken 
instellingen in staat stellen om ontvangen 
eurobankbiljetten en –munten op echtheid 
en geschiktheid voor circulatie te 
controleren voordat deze opnieuw in 
omloop worden gebracht. De bedoelde 
instellingen hebben tijd nodig om hun 
interne werkmethoden aan te passen 
teneinde aan de verplichting tot het 
uitvoeren van een controle op echtheid en 
geschiktheid voor circulatie te voldoen.

Or. en

Motivering

De vastgestelde normen dienen betrekking te hebben op de controles op zowel de geschiktheid 
voor circulatie als de echtheid van eurobankbiljetten en –munten.  Dit dient duidelijk te 
worden gemaakt in de voorgestelde verordening.

Amendement 6
Wolf Klinz, John Purvis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Om te garanderen dat de 
kredietinstellingen en andere betrokken 
instellingen kunnen voldoen aan de 
verplichting tot het uitvoeren van een 
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controle op de echtheid van 
eurobankbiljetten en –munten en hun 
geschiktheid voor circulatie, dienen voor 
deze controles technische procedures en 
normen te worden vastgesteld. Artikel 
106, lid 1 van het Verdrag verleent de 
Europese Centrale Bank de bevoegdheid 
dergelijke normen vast te stellen voor 
eurobankbiljetten. Wat euromunten 
betreft zijn de Commissie soortgelijke 
bevoegdheden verleend op grond van 
artikel 211 van het Verdrag.

Or. en

Motivering

De ECB heeft reeds een kader vastgesteld voor de opsporing van valse bankbiljetten, teneinde 
de haar door artikel 106, lid 1 van het Verdrag en artikel 16 van het statuut van het ESCB en 
de ECB toegewezen verantwoordelijkheden, namelijk de integriteit en de beveiliging van in 
omloop zijnde eurobankbiljetten te garanderen, na te komen. Wat euromunten betreft heeft de 
Commissie reeds de aanbeveling van mei 2005 betreffende de echtheidscontrole van 
euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie 
aangenomen.

Amendement 7
Wolf Klinz, John Purvis

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 -

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:
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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.

- 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,
hebben de verplichting om alle ontvangen 
eurobankbiljetten en -munten op echtheid 
en geschiktheid voor circulatie te 
controleren voordat deze opnieuw in 
omloop worden gebracht.  Deze controle 
op echtheid en geschiktheid voor 
circulatie wordt verricht overeenkomstig 
de procedures die door de Europese 
Centrale Bank en door de Commissie voor 
respectievelijk eurobankbiljetten en –
munten worden vastgesteld, conform de 
respectieve bevoegdheden van deze 
instellingen en rekening houdend met de 
specifieke eigenschappen van 
eurobankbiljetten en -munten.

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



PE404.744v01-00 6/7 AM\718252NL.doc

NL

Motivering

Er dient duidelijk te worden gesteld dat de ECB, om haar mandaat betreffende de uitgifte van 
bankbiljetten na te komen, de integriteit en de beveiliging van in omloop zijnde 
eurobankbiljetten dient te garanderen, zodat het publiek vertrouwen heeft in 
eurobankbiljetten. Indien alleen wordt voorzien in de mogelijkheid een aanbeveling te doen 
aan de Commissie, dan zal dit de onafhankelijkheid van de ECB ter zake ernstig ondermijnen.

Amendement 8
Wolf Klinz, John Purvis

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

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.

3. In afwijking van het bepaalde in de 
eerste alinea van dit lid worden de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
maatregelen voor de toepassing van de in 
de eerste alinea van lid 1 vermelde 
procedures aangenomen met 
inachtneming van de in deze procedures 
vastgestelde termijnen. De lidstaten stellen 
de Commissie en de Europese Centrale 
Bank onverwijld daarvan in kennis.

Or. en

Motivering

De voorgestelde termijn van 2009 biedt niet genoeg flexibiliteit om de maatregel ten uitvoer 
te leggen, met name gezien de migratiekosten en de kosten van vervaardiging en aanschaf van 
nieuwe detectors. Deze termijn dient te worden geschrapt. De termijnen dienen te worden 
bepaald op grond van de door de ECB en de Commissie vastgestelde procedures, zodat de 
voorgestelde verordening correct en volledig ten uitvoer kan worden gelegd.
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Amendement 9
Wolf Klinz, John Purvis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 6, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1338/2001 bedoelde procedures 
zullen van toepassing zijn in de 
deelnemende lidstaten zoals bepaald in 
artikel 6, lid 3, alinea 2 ervan. 

Or. en

Motivering

Er dient duidelijk te worden gesteld dat wanneer artikel 6, lid 1, van de gewijzigde 
verordening (EG) nr. 1338/2001 wordt uitgebreid tot lidstaten die niet tot de eurozone 
behoren, de ECB een besluit dient te nemen over de tenuitvoerlegging van haar procedures 
met betrekking tot eurobankbiljetten. De ECB heeft in juli 2006 besloten dat deze procedures 
van toepassing zullen zijn in nieuwe deelnemende lidstaten zodra zij de euro invoeren.
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