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(Резолюции, препоръки и становища)

СТАНОВИЩА

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 11 февруари 2011 година
относно препоръка за решение на Съвета относно условията за предоговаряне на Паричното
споразумение с Княжество Монако
(CON/2011/8)
(2011/C 60/01)
Въведение и правно основание
На 9 февруари 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за
становище относно предложение за решение на Съвета относно условията за предоговаряне на Паричното
споразумение с Княжество Монако (1) (наричано по-долу „предложеното решение“).
ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 219, параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член
17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.
Общи забележки
ЕЦБ приветства предложеното решение, което повече от 10 години след въвеждането на еврото, има за цел да
измени Паричното споразумение с Княжество Монако с оглед да подсигури по-последователен подход в
отношенията между ЕС и трети държави.
По-специално, ЕЦБ приветства новия изменен метод за изчисляване на тавана на изсечените евромонети на
Монако и определянето на минимален дял от 80 % от евромонетите на Монако, които да бъдат пуснати в
обращение по номинална стойност.
ЕЦБ отбелязва, обаче, че терминологията, която е използвана в предложеното решение — и в последствие в
паричното споразумение — следва да бъде изменена с оглед на законодателните промени.
Когато ЕЦБ препоръчва изменения в предложеното решение, в приложението са посочени конкретните
предложения за изменения с обяснителен текст към тях.
Съставено във Франкфурт на Майн на 11 февруари 2011 година.
Заместник-председател на ЕЦБ
Vítor CONSTÂNCIO

(1) COM(2011) 23 окончателен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Предложения за изменения
Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Текст, предложен от Комисията

Изменение 1
Член 2, буква а)
„а) Споразумението се сключва между Европейския съюз,
представляван от Френската република и Европейската
комисия, и Княжество Монако.“

„а) Споразумението се сключва между Европейския съюз,
представляван от Френската република и Европейската
комисия в тясна координация с ЕЦБ, и Княжество
Монако.“

Обяснение
Тъй като една от целите на предоговарянето на споразумението с Монако е да се подсигури по-последователен подход с
други парични споразумения, ЕЦБ съветва по отношение на ролята на ЕЦБ да се използва същата формулировка, както
в паричното споразумение с града-държава Ватикан (подписано на 17 декември 2009 г. (2). Освен това, предложената
формулировка съответства на член 9 от Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. относно
определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (3), който предвижда че Комисията и
държавите-членки сътрудничат с трети държави и международни организации, в тясна координация с Европейската
централна банка.
Изменение 2
Член 2, буква б)
„б) Преразглежда се методът за определяне на тавана за
изсичаните от Монако евромонети. Новият таван се
изчислява, като се използва метод, комбиниращ
фиксирана част, която има за цел да предотврати преко
мерните нумизматични спекулации с изсечени от
Монако монети, като се задоволява търсенето на колек
ционерския пазар, и променлива част, изчислявана като
средното емитиране на монети на човек от населението
във Франция в годината n–1 се умножи по броя на
жителите на Монако. Без да се засяга емитирането на
колекционерски монети, споразумението определя
минимален дял от 80 % за евромонети на Монако,
които да бъдат пуснати в обращение по номинална
стойност.“

„б) Преразглежда се методът за определяне на тавана за
изсичаните от Монако евромонети на Монако.
Новият таван се изчислява, като се използва метод,
комбиниращ фиксирана част, която има за цел да предотврати прекомерните нумизматични спекулации с
изсечени от Монако монети на Монако, като се задо
волява търсенето на колекционерския пазар, и
променлива част, изчислявана като средното
емитиране на монети на човек от населението във
Франция в годината n–1 се умножи по броя на
жителите на Монако. Без да се засяга емитирането на
колекционерски монети, споразумението определя
минимален дял от 80 % за евромонети на Монако,
които да бъдат пуснати в обращение по номинална
стойност, от емитираните всяка година евро
монети.“

Обяснение
ЕЦБ счита за важно в мандата — и в последствие, в самото парично споразумение — да се използва точната
монетарно-правна терминология. По-конкретно, заключенията от доклад, изготвен от работна група състояща се
от представители на финансовите министерства и националните централни банки от еврозоната (Euro legal tender
working group), следва да бъдат надлежно отразени, като се прави разлика между „пускане в обращение“ (4) и „емитиране
на евромонети“ (5).
(1) Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ
предлага да бъде заличен.
(2) ОВ C 28, 4.2.2010 г., стp. 13.
(3) ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6.
(4) Пускане в обращение е изцяло оперативна и физическа дейност и може да бъде делегирана на агент.
(5) Емитирането като цяло, включващо както пускане в обращение, така и вписване в счетоводния баланс на емитиращия орган, е акт на
орган на публична власт и не може да бъде възлагано на подизпълнител.
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