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RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 26 augustus 1998
betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewĳzigd op
26 augustus 1999
(ECB/1999/3)
(1999/656/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna aangeduid als het „Verdrag”), inzonderheid op
artikel 106, lid 1,
Gelet op de artikelen 12.1, 14.3 en 16 van de Statuten van het
Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese
Centrale Bank (hierna aangeduid als de „Statuten”),
Gelet op Besluit ECB/1998/6 van de Europese Centrale Bank
van 7 juli 1998 betreffende de denominaties, specificaties,
reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (1), zoals gewĳzigd door het Besluit
ECB/1992/2 (2) van 26 augustus 1999, hierna aangeduid als
„ECB-Besluit ECB/1998/6”,
(1)

(2)

(3)

(4)

Overwegende dat de Europese Centrale Bank (ECB) het
auteursrecht betreffende de ontwerpen van de eurobankbiljetten heeft verkregen van het Europees Monetair
Instituut (EMI); overwegende dat het desbetreffende
auteursrecht dient te worden beheerd en uitgeoefend,
onder meer in alle deelnemende lidstaten overeenkomstig de individuele nationale rechtsstelsels, en dat deze
situatie toewĳzing van deze functies aan de nationale
centrale banken (NCB's) wettigt;
Overwegende dat het, ter verbetering van de bescherming van eurobankbiljetten tegen namaak, raadzaam
lĳkt een Analysecentrum voor Nagemaakte Bankbiljetten
op te richten, waarin de middelen van de NCB's van de
deelnemende lidstaten en die van de ECB zouden
kunnen worden gebundeld, hetgeen de vastlegging
vereist van bepaalde regels binnen het Europees Stelsel
van Centrale Banken (ESCB);
Overwegende dat het, om het grote publiek beter
bekend te doen worden met enig door de ECB genomen
besluit tot het uit circulatie nemen van typen of series
bankbiljetten, wenselĳk geacht wordt dat, naast de officiële publicatie van dat besluit van de ECB in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, bekendmakingen
worden gedaan in de nationale media en dat deze taak
wordt toevertrouwd aan de NCB's;
Overwegende dat, overeenkomstig de artikelen 12.1 en
14.3 van de Statuten, richtsnoeren van de ECB een
integraal onderdeel vormen van het Gemeenschapsrecht,

(1) PB L 8 van 14.1.1999, blz. 36.
(2) Zie bladzijde 29 van dit Publicatieblad.

HEEFT DIT RICHTSNOER AANGENOMEN:

Artikel 1
Uitoefening van auteursrecht
1.
De NCB's nemen alle noodzakelĳke en praktische maatregelen, in overeenstemming met hun nationale rechtsstelsels,
teneinde te verzekeren dat zich geen inbreuk voordoet op het
bĳ de ECB berustende auteursrecht betreffende de ontwerpen
van bankbiljetten.
2.
Wanneer een NCB gewaarwordt dat zich een nietgemachtigde reproductie van eurobankbiljetten op haar nationaal grondgebied heeft voorgedaan, onderneemt zĳ onmiddellĳk actie teneinde te verzekeren dat de desbetreffende reproductie wordt stopgezet en dat alle op deze manier geproduceerde exemplaren uit circulatie worden genomen, en stelt zĳ
onverwĳld de ECB op de hoogte.
3.
De directie van de ECB kan instructies uitvaardigen over
de noodzaak al dan niet een burgerrechtelĳke of strafrechtelĳke
procedure in te stellen tegen de voor de reproductie verantwoordelĳke persoon. Voor het voeren van gerechtelĳke procedures doet de ECB een beroep op de NCB's: zĳ instrueert de
NCB's dienovereenkomstig en verleent de noodzakelĳke
volmachten. Alle proceskosten worden gedragen door de ECB.
4.
De NCB's stellen de ECB op de hoogte van enige specifieke machtiging tot het reproduceren van ontwerpen van
eurobankbiljetten die is verleend overeenkomstig ECB-Besluit
ECB/1998/6.
Artikel 2
Vervanging van beschadigde bankbiljetten
1.
De NCB's zullen ECB-Besluit ECB/1998/6 naar behoren
uitvoeren.
2.
Bĳ de uitvoering van ECB-Besluit ECB/1998/6, en behoudens juridische beperkingen, vernietigen de NCB's alle beschadigde bankbiljetten of de delen daarvan na een periode van zes
maanden, tenzĳ er juridische gronden bestaan voor bewaring
ervan of teruggave ervan aan de aanvrager.
3.
De NCB's wĳzen één enkel orgaan of één enkele instantie
aan voor het nemen van besluiten ten aanzien van de vervanging van beschadigde bankbiljetten voor de gevallen voorzien
in artikel 3, lid 1, onder b), van ECB-Besluit ECB/1998/6, en
stellen de ECB dienaangaande in kennis.
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Artikel 3
Analysecentrum voor Nagemaakte Bankbiljetten en Databank voor Nagemaakte Bankbiljetten
1.
Het Analysecentrum voor Nagemaakte Bankbiljetten
(ANB) en de Databank voor Nagemaakte Bankbiljetten (DNB)
van het ESCB worden opgezet door en bestuurd onder aegide
van de ECB. De oprichting van het ANB heeft ten doel de
technische analyse van, alsmede gegevens met betrekking tot,
de namaak van door de ECB en de NCB's uitgegeven eurobankbiljetten te centraliseren. Alle relevante technische en statistische gegevens betreffende de namaak van eurobankbiljetten
worden centraal opgeslagen in de DNB.
2.
De locatie van het ANB en de DNB is Frankfurt am Main.
De Raad van bestuur van de ECB benoemt het hoofd van het
ANB, keurt de begroting goed en organiseert het personeel en
de middelen.
3.
Behoudens wettelĳke beperkingen, verschaffen de NCB's
aan het ANB de originelen van de nieuwe typen nagemaakte
eurobankbiljetten in hun bezit ten behoeve van technisch
onderzoek en centrale classificatie. De voorlopige beoordeling
of een specifieke namaak behoort tot een reeds geclassificeerd
type of tot een nieuwe categorie wordt door de NCB's uitgevoerd.
4.
Alle technische gegevens in de DNB staan ter beschikking
aan de ECB en de NCB's van de deelnemende lidstaten. Al naar
gelang van de situatie, werkt het ANB samen met de politiekorpsen van de deelnemende lidstaten, met Europol of met de
Europese Commissie, op hun respectieve terreinen van deskundigheid. Indien daartoe verzocht, kunnen individuele perso-
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neelsleden van het ANB verschĳnen in gerechtelĳke procedures
teneinde hun technische deskundigheid aan te bieden
aangaande gevallen van namaak. Elk contact van het ANB met
afzonderlĳke nationale autoriteiten wordt gelegd samen met de
betrokken NCB.
Artikel 4
Uit circulatie nemen van bankbiljetten
De NCB's maken een door de Raad van bestuur van de ECB
genomen besluit tot het uit circulatie nemen van een type of
een serie eurobankbiljetten op eigen kosten bekend in nationale
kranten, overeenkomstig eventuele door de directie van de ECB
verstrekte instructies.
Artikel 5
Slotbepalingen
Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de
deelnemende lidstaten en is met onmiddellĳke ingang van
kracht.
Dit richtsnoer wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 26 augustus 1999.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
Willem F. DUISENBERG

