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Euro (juridisch kader voor de uitbreiding van de Eurozone) * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening 

van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro 

(COM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0357)1, 

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig het EG-Verdrag (C6-0374/2005), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0329/2005), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel; 

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 dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 

1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst; 

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

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

de Commissie. 

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 



Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 

OVERWEGING 3 BIS (nieuw) 

 (3 bis) Het is verstandig om een lijst van 

deelnemende lidstaten op te stellen, die 

kan worden aangevuld zodra nieuwe 

lidstaten de euro als hun nationale 

munteenheid invoeren. 

Amendement 2 

OVERWEGING 5 

(5) Indien een lidstaat van oordeel is dat 

een overgangsperiode niet noodzakelijk is, 

worden de eurobankbiljetten en –munten in 

deze lidstaat wettig betaalmiddel op de 

datum waarop de euro wordt ingevoerd. 

Een dergelijke lidstaat moet evenwel over 

de mogelijkheid beschikken om te voorzien 

in een periode van één jaar voor de 

geleidelijke afschaffing van de nationale 

munteenheid, waarin het zou zijn 

toegestaan om in nieuwe 

rechtsinstrumenten naar de nationale 

munteenheid te blijven verwijzen. Dit zou 

de economische subjecten in deze lidstaten 

meer tijd geven om de invoering van de 

euro voor te bereiden, waardoor de 

overgang vlotter zal verlopen.  

(5) Een overgangsperiode kan tot nul 

worden teruggebracht indien een lidstaat 

van oordeel is dat een langere 

overgangsperiode niet nodig is. In dat 

geval worden de eurobankbiljetten en 

-munten in deze lidstaat wettig 

betaalmiddel op de datum waarop de euro 

wordt ingevoerd. Een dergelijke lidstaat 

moet evenwel over de mogelijkheid 

beschikken om te voorzien in een periode 

van één jaar voor de geleidelijke 

afschaffing van de nationale munteenheid, 

waarin het zou zijn toegestaan om in 

nieuwe rechtsinstrumenten naar de 

nationale munteenheid te blijven 

verwijzen. Dit zou de economische 

subjecten in deze lidstaten meer tijd geven 

om de invoering van de euro voor te 

bereiden, waardoor de overgang vlotter zal 

verlopen.  

Amendement 3 

OVERWEGING 5 BIS (nieuw) 

 (5 bis) De landen die in de toekomst tot de 

eurozone willen toetreden, moeten in een 

vroeg stadium een nationaal plan 

opstellen voor de invoering van de 

eurobankbiljetten en -munten en voor de 

inname van de oude nationale 

bankbiljetten en munten. Zij moeten 

voorts een evenwichtige en actieve 

communicatiestrategie ontwikkelen die op 

burgers, bedrijven, klanten en 



leveranciers gericht is. In het kader van 

deze plannen moeten zij ook in 

overweging nemen een strategie voor de 

dubbele aanduiding van prijzen en 

bedragen in euro en de nationale 

munteenheid ontwikkelingen die geruime 

tijd voor de overgangsperiode zou kunnen 

beginnen en op een passend later tijdstip 

kan worden afgesloten, zodat de burgers 

voldoende tijd krijgen om zich aan te 

passen aan de nieuwe waardeschaal. 

Amendement 4 

OVERWEGING 6 

(6) Banken moeten worden verplicht om -

 tot bepaalde maxima - tijdens de periode 

van dubbele omloop bankbiljetten en 

muntstukken die in de nationale 

munteenheden luiden kosteloos in 

eurobankbiljetten en –munten om te 

wisselen.  

(6) Banken moeten worden verplicht om 

binnen een periode van ten hoogste drie 

maanden na afloop van de periode van 

dubbele omloop bankbiljetten en 

muntstukken die in de nationale 

munteenheden luiden kosteloos in 

eurobankbiljetten en -munten om te 

wisselen.  

Amendement 5 

ARTIKEL 1, PUNT 1 

Artikel 1, letter h) (Verordening (EG) nr. 974/98/EG) 

h) "overgangsperiode": de periode die 

ingaat op 00u00 van de datum waarop de 

euro wordt ingevoerd en eindigt op 00u00 

van de datum waarop naar de chartale euro 

wordt omgeschakeld; 

h) "overgangsperiode": de periode die 

ingaat op 00u00 van de datum waarop de 

euro wordt ingevoerd en eindigt op 00u00 

van de datum waarop naar de chartale euro 

wordt omgeschakeld, en die niet langer 

dan één jaar mag duren; 

Amendement 6 

ARTIKEL 1, PUNT 8, LETTER A) 

Artikel 15, leden 1 en 2 (Verordening (EG) nr. 974/98/EG) 

a) in de leden 1 en 2 worden de woorden 

"na het einde van de overgangsperiode" 

vervangen door de woorden "met ingang 

van de respectieve datum waarop naar de 

chartale euro wordt omgeschakeld"; 

a) in de leden 1 en 2 worden de woorden 

"na het einde van de overgangsperiode" 

vervangen door de woorden "met ingang 

van de respectieve datum waarop naar de 

chartale euro wordt omgeschakeld". De 

woorden "in de deelnemende lidstaten die 

de euro na 1 januari 2002 invoeren, duurt 

deze periode maximaal twee maanden" 

worden in lid 1 na de woorden "met 

ingang van de respectieve datum naar de 

euro wordt omgeschakeld" en aan het 

eind van lid 2 toegevoegd. 



Amendement 7 

ARTIKEL 1, PUNT 8, LETTER B) 

Artikel 15, lid 3, alinea 1 (Verordening (EG) nr. 974/98/EG) 

3. Tijdens de in lid 1 omschreven periode 

wisselen banken in de deelnemende 

lidstaten die de euro na 1 januari 2002 

invoeren, de nationale bankbiljetten en 

munten van hun klanten, kosteloos en 

onbeperkt tot een in de nationale 

wetgeving vast te stellen maximum om in 

bankbiljetten en munten in euro. Banken 

kunnen een voorafgaande kennisgeving 

vereisen als de uitwisseling een door de 

bank vastgesteld maximum overschrijdt dat 

met een gebruikelijk bedrag overeenstemt. 

3. Binnen een periode van maximaal drie 

maanden na afloop van de dubbele 

omloopfase wisselen banken in de 

deelnemende lidstaten die de euro na 1 

januari 2002 invoeren, de nationale 

bankbiljetten en munten van hun klanten, 

kosteloos en onbeperkt tot een in de 

nationale wetgeving vast te stellen 

maximum om in bankbiljetten en munten 

in euro. Banken kunnen een voorafgaande 

kennisgeving vereisen als de uitwisseling 

een door de bank vastgesteld maximum 

overschrijdt dat met een gebruikelijk 

bedrag overeenstemt. 

 


