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(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser)

UDTALELSER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE
af 5. november 2009
om henstillinger med henblik på Rådets beslutninger om Det Europæiske Fællesskabs holdning til
genforhandlingen af den monetære aftale med Vatikanstaten og om Det Europæiske Fællesskabs
holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Republikken San Marino
(CON/2009/91)
(2009/C 284/01)
Indledning og retsgrundlag
Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 27. oktober 2009 en anmodning fra Rådet for Den
Europæiske Union om en udtalelse om en henstilling med henblik på Rådets beslutning om Det Europæiske
Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Vatikanstaten (1) (i det følgende
benævnt »beslutningsudkast vedrørende Vatikanstaten«) og om Det Europæiske Fællesskabs holdning til
genforhandlingen af den monetære aftale med Republikken San Marino (2) (herefter benævnt »beslutnings
udkast vedrørende San Marino«).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 111, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den
Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger
ECB hilser beslutningsudkastene velkommen, som 10 år efter indførelsen af euroen har til formål at ændre
de monetære aftaler med Vatikanstaten og Republikken San Marino, særligt med henblik på at sikre lige
vilkår med hensyn til forpligtelserne for de lande, der har undertegnet de monetære aftaler med Fællesskabet,
og skabe opfølgningsmekanismer, der indfører en ensartet metode til beregning af lofterne for udstedelse af
euromønter og tilladelse til at benytte andre møntanstalter end den italienske møntanstalt til produktion af
mønter for Vatikanstaten og Republikken San Marino.

ECB har noteret sig, at beslutningsudkastene (3) bestemmer, at Fællesskabsaftalerne skal indgås af Rådet.
Såfremt denne regel ændres, således at Rådet ikke længere indgår disse aftaler, finder ECB, at Det
Økonomiske og Finansielle Udvalg og ECB bør være berettiget til at anmode om, at aftalerne fremsendes
til Rådet,
(1) KOM(2009) 570 endelig udg.
(2) KOM(2009) 572 endelig udg.
(3) Artikel 4.
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således som Rådet bestemte, da det oprindelig besluttedes at indlede forhandlinger om afslutning af Fælles
skabsaftalerne med Vatikanstaten og Republikken San Marino (1).
Hvor ECB foreslår ændringer af beslutningsudkastene, vedlægges som bilag ændringsforslag med begrundelse
herfor.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. november 2009.
Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB

(1) Jf. artikel 8 i Rådets beslutning 1999/97/EF af 31. december 1998 om Fællesskabets holdning til en aftale om de
monetære relationer med Republikken San Marino (EFT L 30 af 4.2.1999, s. 33) og artikel 8 i Rådets beslutning
1999/98/EF af 31. december 1998 om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære relationer med Vatikan
staten (EFT L 30 af 4.2.1999, s. 35).
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Ændringsforslag
Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1
Artikel 2 b) i beslutningsudkast vedrørende Vatikanstaten
»b) Vatikanstaten forpligter sig til at træffe alle hensigts
mæssige foranstaltninger ved hjælp af direkte gennem
førelse eller eventuelle tilsvarende tiltag til at anvende al
relevant EF-lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning
af penge og forebyggelse af svig og forfalskning af
kontanter og andre betalingsmidler.«

»b) Vatikanstaten forpligter sig til at træffe alle hensigts
mæssige foranstaltninger ved hjælp af direkte gennem
førelse eller eventuelle tilsvarende tiltag til at anvende al
relevant EF-lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning
af penge og forebyggelse af svig og forfalskning af
kontanter og andre betalingsmidler. Den forpligter
sig endvidere til at gennemføre al relevant Fælles
skabslovgivning på bankområdet og det finansielle
område, hvis og når der opstår en banksektor i
Vatikanstaten.«

Forklaring
For at sikre lige vilkår ville det være ønskeligt, at aftalen med Vatikanstaten ændres for at tage højde for den gældende retlige stilling,
hvis en banksektor udvikles i Vatikanstaten i fremtiden.
Ændringsforslag 2
Artikel 2 d) i beslutningsudkastet vedrørende Vatikanstaten
»d) Der nedsættes et blandet udvalg til at overvåge frem
skridtene med gennemførelsen af aftalen. Det består af
repræsentanter for Vatikanstaten, Den Italienske Repub
lik, Kommissionen og ECB. Udvalget skal have
mulighed for hvert år at revidere den faste del for at
tage hensyn til inflationen og udviklingen på møntsam
lermarkedet. Det træffer beslutninger ved enstemmig
hed. Det blandede udvalget vedtager selv sin forret
ningsorden.«

»d) Der nedsættes et blandet udvalg til at overvåge frem
skridtene med gennemførelsen af aftalen. Det består af
repræsentanter for Vatikanstaten, Den Italienske Repub
lik, Kommissionen og ECB. Udvalget skal have
mulighed for hvert år at revidere den faste del for at
tage hensyn til inflationen og udviklingen på mønt
samlermarkedet. Det skal mindst hvert femte år
vurdere, om den mindste procentdel af mønter,
der skal sættes i omløb til pålydende værdi, er
tilstrækkelig og kan beslutte at forhøje procentde
len. Det træffer beslutninger ved enstemmighed. Det
blandede udvalget vedtager selv sin forretningsorden.«

Forklaring
ECB bemærker, at artikel 2 c) i udkastet til Beslutningen vedrørende Vatikanstaten henviser til en mindste procentdel af mønter, der
skal sættes i omløb til pålydende værdi, på 51 %. ECB finder, at det bør vurderes med regelmæssige mellemrum, om den mindste
procentdel er tilstrækkelig, og skal foreslå en forenklet fremgangsmåde til at ændre den.
Ændringsforslag 3
Artikel 2 e) i beslutningsudkastet vedrørende Vatikanstaten
»e) Vatikanstatens euromønter udstedes af Instituto Polig
rafico e Zecca dello Stato. Vatikanstaten skal dog have
mulighed for at indgå kontrakt med en anden EUmøntanstalt, der præger euromønter, med det blandede
udvalgs godkendelse. Mængden af mønter, som
udstedes af Vatikanstaten, lægges sammen med den
mængde mønter, der udstedes af møntanstaltens hjem
land, med henblik på ECB's godkendelse af den samlede
mængde udstedte mønter.«

»e) Vatikanstatens euromønter udstedes af Instituto Polig
rafico e Zecca dello Stato. Vatikanstaten skal dog have
mulighed for at indgå kontrakt med en anden EUmøntanstalt, der præger euromønter, med det blandede
udvalgs godkendelse. Mængden af mønter, som
udstedes af Vatikanstaten, lægges sammen med den
mængde mønter, der udstedes af møntanstaltens hjem
land Italien, med henblik på ECB's godkendelse af den
samlede mængde udstedte mønter.«
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Ændringer foreslået af ECB (1)

Forklaring
At tillægge mængden af mønter til den mængde mønter, der udstedes af hjemlandets møntanstalt, ville skabe en række praktiske
problemer med hensyn til stabiliteten af indberetningsforpligtelserne i forhold til ECB vedrørende mønter, der udstedes under
omstændigheder, hvor hjemlandet for den udstedende møntanstalt hele tiden kan ændre sig. Da denne indberetning ikke for
tiden foretages af møntanstalter, ville det sikre en højere grad af forudsigelighed, hvis mængden af mønter udstedt af Vatikanstaten
lægges sammen med mængden af mønter udstedt af Italien, hvilket ville medføre, at myndighederne i Italien og i Vatikanstaten ville
samarbejde med henblik på indberetning til ECB af mængden af udstedte mønter.
Ændringsforslag 4
Artikel 3 i beslutningsudkastet vedrørende Vatikanstaten.
»Forhandlingerne med Vatikanstaten føres af Den Italienske
Republik og Kommissionen på Fællesskabets vegne. Den
Europæiske Centralbank tilknyttes forhandlingerne fuldt
ud inden for sit kompetenceområde. Den Italienske
Republik og Kommissionen forelægger udkastet til aftale
for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg til udtalelse.«

»Forhandlingerne med Vatikanstaten føres af Den Italienske
Republik og Kommissionen på Fællesskabets vegne. Den
Europæiske Centralbank tilknyttes forhandlingerne fuldt
ud og dens tilslutning er nødvendig vedrørende
spørgsmål inden for sit dens kompetenceområde. Den
Italienske Republik og Kommissionen forelægger udkastet
til aftale for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg til
udtalelse.«

Forklaring
I betragtning af monetære karakter af aftalen med Vatikanstaten finder ECB, at det udover høring af ECB på grundlag af
artikel 111, stk. 3, i traktaten er hensigtsmæssigt og ønskeligt, at ECB bliver inddraget i selve forhandlingerne og i processen
frem mod indgåelsen af aftalerne. Med hensyn til spørgsmål, der falder inden for ECB’s kompetenceområder, bør ECB’s tilslutning
hertil søges.
Ændringsforslag 5
Afsluttende bestemmelse i beslutningsudkastet vedrørende Vatikanstaten
»Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik og
Kommissionen.«

»Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik, og
Kommissionen og ECB.«

Forklaring
Da det i beslutningsudkastet forudsættes, at ECB har en rolle i forhandlingerne og processen hen mod indgåelse af aftalen, bør ECB
også medtages i listen over beslutningens adressater.
Ændringsforslag 6
Artikel 2 e) i beslutningsudkastet vedrørende San Marino
»e) Republikken San Marinos euromønter udstedes af Insti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato. Republikken San
Marino skal dog have mulighed for at indgå kontrakt
med en anden EU-møntanstalt, der præger euromønter,
med det blandede udvalgs godkendelse. Mængden af
mønter, som udstedes af San Marino, lægges sammen
med den mængde mønter, der udstedes af møntanstal
tens hjemland, med henblik på ECB's godkendelse af
den samlede mængde udstedte mønter.«

»e) Republikken San Marinos euromønter udstedes af Insti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato. Republikken San
Marino skal dog have mulighed for at indgå kontrakt
med en anden EU-møntanstalt, der præger euromønter,
med det blandede udvalgs godkendelse. Mængden af
mønter, som udstedes af San Marino, lægges sammen
med den mængde mønter, der udstedes af møntanstal
tens hjemland Italien, med henblik på ECB's godken
delse af den samlede mængde udstedte mønter.«

Forklaring
At tillægge mængden af mønter til den mængde mønter, der udstedes af hjemlandets møntanstalt, ville skabe en række praktiske
problemer med hensyn til stabiliteten af indberetningsforpligtelserne i forhold til ECB vedrørende mønter, der udstedes under
omstændigheder, hvor hjemlandet for den udstedende møntanstalt hele tiden kan ændre sig. Da denne indberetning ikke for
tiden foretages af møntanstalter, ville det sikre en højere grad af forudsigelighed, hvis mængden af mønter udstedt af Republikken
San Marino lægges sammen med mængden af mønter udstedt af Italien, hvilket ville medføre, at myndighederne i Italien og i
Republikken San Marino ville samarbejde med henblik på indberetning til ECB af mængden af udstedte mønter.
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Ændringsforslag 7
Artikel 3 i beslutningsudkastet vedrørende San Marino
»Forhandlingerne med Republikken San Marino føres af
Den Italienske Republik og Kommissionen på Fællesskabets
vegne. Den Europæiske Centralbank tilknyttes forhandlin
gerne fuldt ud inden for sit kompetenceområde. Den Itali
enske Republik og Kommissionen forelægger udkastet til
aftale for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg til udta
lelse.«

»Forhandlingerne med Republikken San Marino føres af
Den Italienske Republik og Kommissionen på Fællesskabets
vegne. Den Europæiske Centralbank tilknyttes forhandlin
gerne fuldt ud og dens tilslutning er nødvendig
vedrørende spørgsmål inden for sit dens kompetence
område. Den Italienske Republik og Kommissionen fore
lægger udkastet til aftale for Det Økonomiske og Finansi
elle Udvalg til udtalelse.«

Forklaring
I betragtning af monetære karakter af aftalen med Republikken San Marino finder ECB, at det udover høring af ECB på grundlag af
artikel 111, stk. 3, i traktaten er hensigtsmæssigt og ønskeligt, at ECB bliver inddraget i selve forhandlingerne og i processen frem
mod indgåelsen af aftalerne. Med hensyn til spørgsmål, der falder inden for ECB’s kompetenceområder, bør ECB’s tilslutning hertil
søges.
Ændringsforslag 8
Afsluttende bestemmelse i beslutningsudkastet vedrørende San Marino
»Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik og
Kommissionen.«

»Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik, og
Kommissionen og ECB.«

Forklaring
Da beslutningsudkastet forudser, at ECB har en rolle i forhandlingerne og processen hen mod indgåelse af aftalen, bør ECB også
medtages i listen over beslutningens adressater.
(1) Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst
udgår.

C 284/5

