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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ
της 1ης Σεπτεµβρίου 2003
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε σύσταση για απόφαση του
Συµβουλίου για την έγκριση ορισµένων τροποποιήσεων των άρθρων 3 και 7 της νοµισµατικής συµφωνίας µεταξύ της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και του κράτους της
Πόλης του Βατικανού, εκπροσωπούµενου από την Αγία Έδρα, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης στην ιταλική κυβέρνηση για τη θέση σε ισχύ των εν λόγω τροποποιήσεων) [COM(2003) 387 τελικό]
(CON/2003/18)

(2003/C 212/06)
1. Στις 17 Ιουλίου 2003, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
διατυπώσει τη γνώµη της αναφορικά µε σύσταση για απόφαση
του Συµβουλίου για την έγκριση ορισµένων τροποποιήσεων
των άρθρων 3 και 7 της νοµισµατικής συµφωνίας µεταξύ
της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και του κράτους της Πόλης του Βατικανού, εκπροσωπούµενου από την Αγία Έδρα, καθώς και για την παροχή
εξουσιοδότησης στην ιταλική κυβέρνηση για τη θέση σε ισχύ
των εν λόγω τροποποιήσεων [COM(2003) 387 τελικό] (εφεξής καλούµενη «σύσταση»).
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώµη της βασίζεται
στο άρθρο 111 παράγραφος 3 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στην τρίτη παράγραφο του
άρθρου 12 της νοµισµατικής συµφωνίας µεταξύ της Ιταλικής
∆ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
του κράτους της Πόλης του Βατικανού, εκπροσωπούµενου
από την Αγία Έδρα (1) (εφεξής καλούµενης «νοµισµατική συµφωνία»). Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση
του εσωτερικού κανονισµού της ΕΚΤ.
3. Σύµφωνα µε τη σύσταση, οι σχεδιαζόµενες τροποποιήσεις των
άρθρων 3 και 7 της νοµισµατικής συµφωνίας προβλέπουν
αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου για το δικαίωµα έκδοσης κερµάτων ευρώ από το κράτος της Πόλης του Βατικανού
από 670 000 ευρώ σε 1 000 000 ευρώ ετησίως από την
1η Ιανουαρίου 2004. Ακόµα, προβλέπεται να αυξηθούν από
201 000 ευρώ σε 300 000 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου
2004, τα πρόσθετα ποσά σε κέρµατα ευρώ που το κράτος
της Πόλης του Βατικανού δικαιούται να εκδίδει σε τρεις ειδικές περιπτώσεις: σε ένα έτος χηρείας της Αγίας Έδρας, σε κάθε
Ιωβηλαίο έτος και κατά το έτος έναρξης Οικουµενικής Συνόδου. Η αιτιολογία που δίδεται για τα νέα αυτά ανώτατα όρια,
τα οποία πρότεινε η Ιταλική ∆ηµοκρατία, είναι ότι ο µέγιστος
αριθµός κερµάτων που δικαιούται να κόβει το κράτος της
Πόλης του Βατικανού βάσει της νοµισµατικής συµφωνίας
είναι µικρότερος από το µέγιστο αριθµό κερµάτων ο οποίος
επιτρεπόταν ρητώς βάσει της προϊσχύουσας νοµισµατικής σύµβασης (εφεξής καλούµενης «νοµισµατική σύµβαση») µεταξύ της
Ιταλικής ∆ηµοκρατίας και του κράτους της Πόλης του Βατικανού (2), τόσο υπό κανονικές όσο και υπό ειδικές συνθήκες.
(1)

ΕΕ C 299 της 25.10.2001, σ. 1.
(2) Νοµισµατική σύµβαση µεταξύ της Ιταλίας και της Πόλης του Βατικανού,
κυρωθείσα από την Ιταλία µε το νόµο 119/1994. ∆ηµοσιεύθηκε στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας αριθ. 43 της 22ας
Φεβρουαρίου 1994.

4. Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι µε τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου
µόνου της σύστασης, η Ιταλική ∆ηµοκρατία εξουσιοδοτείται,
κατά παρέκκλιση από τις διαδικασίες που καθορίζουν τα
άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/98/ΕΚ του Συµβουλίου
της 31ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τη θέση που πρόκειται
να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί των νοµισµατικών σχέσεων µε την Πόλη του Βατικανού (3), να επιφέρει
τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη νοµισµατική συµφωνία εξ
ονόµατος της Κοινότητας. Η ΕΚΤ επιθυµεί να επιστήσει την
προσοχή στο γεγονός ότι η τρίτη παράγραφος του άρθρου 12
της νοµισµατικής συµφωνίας προβλέπει ειδική διαδικασία τροποποίησης της εν λόγω συµφωνίας, βάσει της οποίας «εφαρµόζονται οι διαδικασίες και το κοινοτικό δίκαιο όπως θα
ισχύουν τότε». Η ΕΚΤ κρίνει ότι οι «διαδικασίες [. . .] όπως
θα ισχύουν τότε» που µνηµονεύονται στην τρίτη παράγραφο
του άρθρου 12 της νοµισµατικής συµφωνίας, είναι αυτές που
καθορίζονται στην απόφαση 1999/98/ΕΚ. Οι εν λόγω διαδικασίες δεν προβλέπουν µόνον την έκδοση γνώµης της ΕΚΤ,
αλλά απαιτούν, µεταξύ άλλων, να συµπράττει η τελευταία
πλήρως στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ του κράτους της
Πόλης του Βατικανού και της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας στον
τοµέα της αρµοδιότητάς της. Σχετικά, η ΕΚΤ θα ήθελε να
επιστήσει την προσοχή και στο γεγονός ότι η νοµισµατική
σύµβαση µεταξύ της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, ενεργούσας εξ
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της κυβέρνησης
της Αυτού Γαληνοτάτης Υψηλότητας του Πρίγκιπα του
Μονακό (4) (εφεξής καλούµενη «σύµβαση του Μονακό») ορίζει
ειδικά (στο άρθρο 15 παράγραφος 2) ότι σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της σύµβασης του Μονακό, «εφαρµόζονται οι διαδικασίες που θεσπίστηκαν µε την απόφαση
1999/96/ΕΚ του Συµβουλίου (5), της 31ης ∆εκεµβρίου
1998». Το άρθρο 7 της απόφασης 1999/96/ΕΚ προβλέπει
την πλήρη σύµπραξη της ΕΚΤ στις διαπραγµατεύσεις, στον
τοµέα της αρµοδιότητάς της. Η ΕΚΤ κρίνει ότι η ρητή παραποµπή που κάνει στην απόφαση 1999/96/ΕΚ η σύµβαση του
Μονακό, η οποία συνήφθη µετά τη νοµισµατική συµφωνία,
ενισχύει το συµπέρασµα ότι οι «διαδικασίες [. . .] όπως θα
ισχύουν τότε» στις οποίες γίνεται αναφορά στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 12 της νοµισµατικής συµφωνίας, είναι
αυτές που καθορίζονται στην απόφαση 1999/98/ΕΚ.

(3) ΕΕ L 30 της 4.2.1999, σ. 35.
(4) ΕΕ L 142 της 31.5.2002, σ. 59.
(5) Απόφαση 1999/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 31ης ∆εκεµβρίου 1998
σχετικά µε τη θέση που πρόκειται να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά
συµφωνία περί των νοµισµατικών σχέσεων µε το Πριγκιπάτο του
Μονακό (ΕΕ L 30 της 4.2.1999, σ. 31).
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5. Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι η Επιτροπή, εκδίδοντας τη σύσταση
για απόφαση του Συµβουλίου για την έγκριση ορισµένων
τροποποιήσεων των άρθρων 3 και 7 της νοµισµατικής συµφωνίας, θεωρεί ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν µπορούν να
βασιστούν στην ισχύουσα απόφαση 1999/98/ΕΚ και στην
τρίτη παράγραφο του άρθρου 12 της νοµισµατικής συµφωνίας. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει ότι όλες οι µελλοντικές
τροποποιήσεις της νοµισµατικής συµφωνίας θα πρέπει επίσης
να βασίζονται σε νέα απόφαση του Συµβουλίου, πράγµα που
θέτει σε αµφισβήτηση την ερµηνεία και τη συνάφεια της τρίτης
παραγράφου του άρθρου 12 της νοµισµατικής συµφωνίας.
Μολονότι, εν όψει των καθαρά τεχνικής φύσης προτεινόµενων
τροποποιήσεων, η προσέγγιση της Επιτροπής µπορεί στη συγκεκριµένη περίπτωση να κριθεί αποδεκτή, η ΕΚΤ προτείνει,
προκειµένου να διευκρινιστεί το ζήτηµα αυτό και να οριστεί
κατάλληλη διαδικασία για τυχόν µελλοντικές τροποποιήσεις
της νοµισµατικής συµφωνίας, να αντικατασταθεί η αιτιολογική
σκέψη 7 της σύστασης από το ακόλουθο κείµενο:
«Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διαπραγµάτευση
και τη σύναψη της νοµισµατικής συµφωνίας είναι η
προβλεπόµενη από τα άρθρα 7 και 8 της απόφασης
1999/98/ΕΚ του Συµβουλίου της 31ης ∆εκεµβρίου
1998 σχετικά µε τη θέση που πρόκειται να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί νοµισµατικών σχέσεων
µε την Πόλη του Βατικανού (1). ∆υνάµει της τρίτης παραγράφου του άρθρου 12 της νοµισµατικής συµφωνίας, εφόσον κριθεί σκόπιµο να τροποποιηθούν οι διατάξεις της
συµφωνίας, εφαρµόζονται οι διαδικασίες και το κοινοτικό
δίκαιο όπως θα ισχύουν τότε. Η φράση “διαδικασίες [. . .]
όπως θα ισχύουν τότε” θα πρέπει να ερµηνευθεί ως παραπέµπουσα στην απόφαση 1999/98/ΕΚ.»
Επιπλέον, το άρθρο µόνο θα πρέπει να τραπεί σε άρθρο 1, και
νέο άρθρο 2 θα πρέπει να προστεθεί στην απόφαση του Συµβουλίου, το οποίο να έχει ως εξής:
«Σε περίπτωση που στο µέλλον κριθεί σκόπιµο να τροποποιηθούν περαιτέρω οι διατάξεις της νοµισµατικής συµφωνίας, η Ιταλική ∆ηµοκρατία, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
διεξάγει τις διαπραγµατεύσεις και συµφωνεί τις αναγκαίες
τροποποιήσεις µε το κράτος της Πόλης του Βατικανού
βάσει των διαδικασιών που καθορίζονται στα άρθρα 7
και 8 της απόφασης 1999/98/ΕΚ του Συµβουλίου της
31ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τη θέση που πρόκειται
να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί νοµισµατικών σχέσεων µε την Πόλη του Βατικανού (1).»
Ενόψει των εν λόγω αλλαγών, θα ήταν επίσης σκόπιµο να
διαγραφούν από τον τίτλο της σύστασης οι λέξεις «των
άρθρων 3 και 7».
6. Η ΕΚΤ κρίνει ότι η µνεία της νοµισµατικής σύµβασης, και
συγκεκριµένα του µέγιστου αριθµού κερµάτων που ρητώς επιτρεπόταν βάσει αυτής, η οποία γίνεται στη σύσταση προκειµένου να αιτιολογηθεί η προτεινόµενη αύξηση του συνολικού
ανωτάτου ορίου κερµάτων ευρώ που µπορεί να εκδίδει το
κράτος της Πόλης του Βατικανού από την 1η Ιανουαρίου
2004, θα µπορούσε να είναι περισσότερο εκτενής, ώστε να

(1) ΕΕ L 30 της 4.2.1999, σ. 35.
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καταστεί απολύτως σαφής. Η ΕΚΤ σηµειώνει, από την άποψη
αυτή, ότι η µέγιστη ονοµαστική αξία των κερµάτων ευρώ που
εκδίδονται στο πλαίσιο της νοµισµατικής συµφωνίας ήδη υπερβαίνει τα επίπεδα που επέτρεπε η νοµισµατική σύµβαση. Επιπλέον, η προτεινόµενη αύξηση της µέγιστης ονοµαστικής
αξίας, δεν θα επέφερε απαραιτήτως και αύξηση του αριθµού
κερµάτων που επιτρέπεται να κοπούν, ο οποίος προσεγγίζει τα
επίπεδα που επέτρεπε η νοµισµατική σύµβαση.
7. Η ΕΚΤ σηµειώνει την προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου
3 της νοµισµατικής συµφωνίας και αντιλαµβάνεται ότι η διατύπωση της παραγράφου 1 στοιχείο α) του άρθρου µόνου της
σύστασης αναφέρεται µόνον στην πρώτη παράγραφο του
άρθρου 3, επιφυλασσοµένων συνεπώς των επόµενων παραγράφων του εν λόγω άρθρου, σύµφωνα µε τις οποίες τα κέρµατα
ευρώ τα οποία εκδίδει το κράτος της Πόλης του Βατικανού
δέον να είναι πανοµοιότυπα µε εκείνα που εκδίδουν τα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τα οποία έχουν υιοθετήσει
το ευρώ, όσον αφορά την ονοµαστική αξία, την ιδιότητα του
νοµίµου χρήµατος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα καλλιτεχνικά
χαρακτηριστικά της κοινής όψης και τα κοινά καλλιτεχνικά
χαρακτηριστικά της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ, ενώ
τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της εθνικής όψης που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του κράτους της Πόλης του Βατικανού πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στις αρµόδιες
κοινοτικές αρχές. Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι οι ισχύουσες
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 της νοµισµατικής συµφωνίας θα συνεχίσουν να αποτελούν µέρος του άρθρου 3 µετά
την τροποποίησή του. Σχετικά, θα ήταν σκόπιµο να επαναδιατυπωθεί η πρώτη φράση της παραγράφου 1 στοιχείο α) ως
εξής: «Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 αντικαθίσταται από
την εξής διάταξη: [. . .]».
8. Η ΕΚΤ κρίνει ότι η παρούσα αναθεώρηση του αριθµού κερµάτων ευρώ τα οποία µπορεί να εκδίδει το κράτος της Πόλης
του Βατικανού θα περιορίσει την ανάγκη αναθεώρησης των εν
λόγω αριθµών από τα αρµόδια δηµοσιονοµικά όργανα της
Ιταλικής ∆ηµοκρατίας και του κράτους της Πόλης του Βατικανού το 2004, όπως προβλέπει η δεύτερη παράγραφος του
άρθρου 12 της νοµισµατικής συµφωνίας, χωρίς, εντούτοις, να
θίγονται οι επόµενες ανά διετία αναθεωρήσεις που προβλέπει η
δεύτερη παράγραφος του άρθρου 12 της νοµισµατικής συµφωνίας.
9. Τέλος, η ΕΚΤ κρίνει ότι στις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 4 (2)
της σύστασης, η ιταλική λίρα θα πρέπει να αναφέρεται µε τον
ορθό κωδικό ISO· εποµένως ο κωδικός LIT πρέπει να αντικατασταθεί από τον κωδικό ITL. Περαιτέρω, θα πρέπει να διαγραφεί το πρώτο «και» από την αιτιολογική σκέψη 4 (3).
10. Η παρούσα γνώµη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φρανκφούρτη, 1 Σεπτεµβρίου 2003.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

(2) Η παρατήρηση αυτή αφορά µόνον τα κείµενα στην ελληνική, την
αγγλική και την ολλανδική γλώσσα, καθώς και το κείµενο στη δανική
γλώσσα, µόνον σε σχέση µε την αιτιολογική σκέψη 4.
(3) Η παρατήρηση αυτή δεν αφορά τα κείµενα στη γερµανική, την ισπανική
και την ολλανδική γλώσσα.

