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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 11ης Φεβρουαρίου 2011
σχετικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για τις λεπτομέρειες αναδιαπραγμάτευσης της
νομισματικής συμφωνίας με το Πριγκιπάτο του Μονακό
(CON/2011/8)
(2011/C 60/01)
Εισαγωγή και νομική βάση
Στις 9 Φεβρουαρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για τις λεπτομέρειες
αναδιαπραγμάτευσης της νομισματικής συμφωνίας με το Πριγκιπάτο του Μονακό (1) (εφεξής το «σχέδιο απόφα
σης»).
Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 219 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το
άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Γενικές παρατηρήσεις
Η ΕΚΤ επικροτεί το σχέδιο απόφασης το οποίο, 10 έτη και πλέον μετά την εισαγωγή του ευρώ, αποβλέπει στην
τροποποίηση της νομισματικής συμφωνίας με το Πριγκιπάτο του Μονακό με σκοπό τη διασφάλιση πιο συνεκτικής
προσέγγισης των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.
Η ΕΚΤ επιδοκιμάζει, ιδίως, τη νέα, αναθεωρημένη μέθοδο προσδιορισμού του ανωτάτου ορίου των κερμάτων ευρώ
έκδοσης Μονακό και τον καθορισμό ελάχιστης αναλογίας 80 % των κερμάτων ευρώ έκδοσης Μονακό τα οποία
τίθενται σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία.
Εντούτοις, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται στο σχέδιο απόφασης — και, συνεπώς, και στη
νομισματική συμφωνία — πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις νομοθετικές εξελίξεις.
Όπου η ΕΚΤ υποδεικνύει τροποποίηση της προτεινόμενης απόφασης, το παράρτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες
προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.
Φρανκφούρτη, 11 Φεβρουαρίου 2011.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
Vítor CONSTÂNCIO

(1) COM(2011) 23 τελικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτάσεις διατύπωσης
Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποίηση 1
Άρθρο 2 στοιχείο α)
«α) Η συμφωνία θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης, εκπροσω
πούμενης από τη Γαλλική Δημοκρατία και από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή, και του Πριγκιπάτου του Μονακό.»

«α) Η συμφωνία θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης, εκπροσω
πούμενης από τη Γαλλική Δημοκρατία και από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή σε στενή συνεννόηση με την ΕΚΤ, και
του Πριγκιπάτου του Μονακό.»

Αιτιολογία
Δεδομένου ότι μεταξύ των σκοπών της αναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας με το Μονακό συγκαταλέγεται η διασφάλιση πιο
συνεκτικής προσέγγισης με άλλες νομισματικές συμφωνίες, η ΕΤΚ συστήνει τη χρήση ταυτόσημης διατύπωσης με εκείνη που
χρησιμοποιείται στη νομισματική συμφωνία με το Κράτος της Πόλης του Βατικανού [η οποία υπογράφηκε στις
17 Δεκεμβρίου 2009 (2)] όσον αφορά το ρόλο της ΕΚΤ. Εξάλλου, η προτεινόμενη διατύπωση συνάδει με το άρθρο 9
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων
μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (3), το οποίο ορίζει ότι η Επιτροπή συνεργάζεται
με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς, σε στενή συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τροποποίηση 2
Άρθρο 2 στοιχείο β)
«β) Η μέθοδος προσδιορισμού του ανωτάτου ορίου των κερ
μάτων ευρώ έκδοσης Μονακό θα αναθεωρηθεί. Το νέο
ανώτατο όριο θα υπολογίζεται με μέθοδο που θα συνδυά
ζει μια σταθερή συνιστώσα, σκοπός της οποίας θα είναι να
αποφεύγεται η υπερβολική νομισματική κερδοσκοπία όσον
αφορά τα κέρματα του Μονακό ενώ θα ικανοποιούνται τα
αιτήματα της αγοράς συλλεκτικών κερμάτων, και μια μετα
βλητή συνιστώσα, υπολογιζόμενη ως η μέση κατά κεφαλήν
κοπή κερμάτων στη Γαλλία κατά το έτος ν–1 πολλαπλα
σιασμένη επί τον αριθμό των κατοίκων της Δημοκρατίας
του Μονακό. Με τη επιφύλαξη της κοπής συλλεκτικών
κερμάτων, θα ορίζεται στη συμφωνία ως ελάχιστη αναλο
γία των κερμάτων ευρώ εκδόσεως Μονακό, τα οποία θα
εισαχθούν στην ονομαστική τους αξία, το 80 %.»

«β) Η μέθοδος προσδιορισμού του ανωτάτου ορίου των κερ
μάτων ευρώ έκδοσης Μονακό θα αναθεωρηθεί. Το νέο
ανώτατο όριο θα υπολογίζεται με μέθοδο που θα συνδυά
ζει μια σταθερή συνιστώσα, σκοπός της οποίας θα είναι να
αποφεύγεται η υπερβολική νομισματική κερδοσκοπία όσον
αφορά τα κέρματα του Μονακό ενώ θα ικανοποιούνται τα
αιτήματα της αγοράς συλλεκτικών κερμάτων, και μια μετα
βλητή συνιστώσα, υπολογιζόμενη ως η μέση κατά κεφαλήν
κοπή κερμάτων στη Γαλλία κατά το έτος ν–1 πολλαπλα
σιασμένη επί τον αριθμό των κατοίκων της Δημοκρατίας
του Μονακό. Με τη επιφύλαξη της κοπής συλλεκτικών
κερμάτων, θα ορίζεται στη συμφωνία ως ελάχιστη αναλο
γία των κερμάτων ευρώ εκδόσεως Μονακό, τα οποία θα
εισαχθούν τίθενται σε κυκλοφορία στην ονομαστική
τους αξία, το 80 % των κερμάτων που εκδίδονται
κάθε έτος.»

Αιτιολογία
Η ΕΚΤ θεωρεί σημαντική τη χρήση της ορολογίας του νομισματικού δικαίου με ακρίβεια στην εντολή αναδιαπραγμάτευσης
και, ακολούθως, στη νομισματική συμφωνία αυτή καθεαυτή. Ειδικότερα, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμπερά
σματα έκθεσης την οποία συνέταξε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους Υπουργείων Οικονομικών και εθνικών
κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ (ομάδα εργασίας για το ευρώ ως νόμιμο χρήμα), με την εισαγωγή διάκρισης μεταξύ
των όρων «θέση σε κυκλοφορία» (4) και «έκδοση» (5) κερμάτων ευρώ.
(1) Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως
κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.
(2) ΕΕ C 28 της 4.2.2010, σ. 13.
(3) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6.
(4) Η θέση σε κυκλοφορία αποτελεί αμιγώς επιχειρησιακή και πρακτική δραστηριότητα η οποία μπορεί να ανατίθεται σε εξωτερικούς φορείς.
(5) Η έκδοση υπό ευρεία έννοια, η οποία περιλαμβάνει αμφότερες τη θέση σε κυκλοφορία και την καταχώριση στον ισολογισμό της εκδίδουσας
αρχής, αποτελεί πράξη δημόσιας αρχής η οποία δεν μπορεί να ανατίθεται σε εξωτερικούς φορείς.
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