COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 2.7.2003
COM(2003) 387 definitief
2003/0142 (CNB)

Aanbeveling voor een
BESLUIT VAN DE RAAD
tot goedkeuring van bepaalde wijzigingen die moeten worden aangebracht in de
artikelen 3 en 7 van de Monetaire Overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek,
namens de Europese Gemeenschap, en Vaticaanstad en namens deze de Heilige Stoel, en
tot machtiging van de Italiaanse Republiek om uitvoering te geven aan deze wijzigingen

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING
Vóór de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992 sloot Vaticaanstad met de
Italiaanse Republiek een monetair verdrag1 op grond waarvan eerstgenoemde partij met name
het recht werd verleend bepaalde hoeveelheden in Italiaanse lire luidende munten te slaan. In
het kader van de invoering van de euro sloot de Italiaanse Republiek op 29 december 2000
namens de Gemeenschap een monetaire overeenkomst2 met Vaticaanstad en namens deze de
Heilige Stoel (hierna "de Monetaire Overeenkomst") ter vervanging van het monetair verdrag.
De Monetaire Overeenkomst stemt grotendeels overeen met het monetair verdrag. De
maximumhoeveelheid munten die overeenkomstig de nieuwe uitgifteplafonds door
Vaticaanstad mag worden geslagen, is echter geringer dan de maximumhoeveelheid munten
waarvan de uitgifte onder normale en speciale omstandigheden uitdrukkelijk bij het monetair
verdrag was toegestaan. Op 23 januari 2003 heeft de heer Tremonti, de Italiaanse minister van
Economie en Financiën, het Voorzitterschap van de Raad er dan ook van in kennis gesteld dat
zijn land, in overeenstemming met een verzoek van de Heilige Stoel, voorstelde de Monetaire
Overeenkomst te wijzigen teneinde de totale waarde te verhogen van de euromunten die
Vaticaanstad elk jaar mag uitgeven.
De in de artikelen 3 en 7 van de Monetaire Overeenkomst aan te brengen wijzigingen
strekken ertoe het aan Vaticaanstad toegestane totale uitgifteplafond voor euromunten te
verhogen van 670 000 EUR tot 1 miljoen EUR per jaar. Ook de waarde van de extra
hoeveelheden euromunten die Vaticaanstad onder drie speciale omstandigheden (in het jaar
waarin de pauselijke zetel vacant geworden is, in elk jubeljaar en in het jaar waarin een
oecumenisch concilie wordt geopend) mag uitgeven, zal worden verhoogd van 201 000 EUR
tot 300 000 EUR. Deze nieuwe plafonds stemmen exact overeen met de
maximumhoeveelheden munten waarvan de uitgifte uitdrukkelijk bij het monetair verdrag
was toegestaan. De totale nominale waarde van de elk jaar door Vaticaanstad uitgegeven
euromunten maakt deel uit van de jaarlijkse maximumhoeveelheid van de door de Italiaanse
Republiek uitgegeven euromunten, welke overeenkomstig artikel 106, lid 2, van het EGVerdrag vooraf door de ECB dient te worden goedgekeurd.
Het bij Beschikking 1999/98/EG van de Raad3 van 31 december 1998 aan de Italiaanse
Republiek verleende onderhandelingsmandaat nam een einde met de sluiting van de
Monetaire Overeenkomst. Overeenkomstig artikel 111, lid 3, van het EG-Verdrag is bijgevolg
een aanbeveling van de Commissie vereist waarin de in de Monetaire Overeenkomst aan te
brengen wijzigingen worden gespecificeerd. De ECB dient te worden geraadpleegd. De
Italiaanse Republiek zal namens de Gemeenschap de wijzigingen in de Monetaire
Overeenkomst aanbrengen na de aanneming van het besluit van de Raad.
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Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano il 3 dicembre 1991
- Aggiornamento alla GU 06/05/97. Monetaire overeenkomst tussen Italië en Vaticaanstad, bekrachtigd
door Italië bij wet 119/1994. Bekendgemaakt in staatsblad nr. 43 van de Italiaanse Republiek van
22 februari 1994.
PB C 299 van 25.10.2001, blz. 1-4.
PB L 30 van 4.2.1999, blz. 35 en 36.
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DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 111,
lid 3,
Gezien de aanbeveling van de Commissie4,
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens een op 29 december 2000 ondertekende Monetaire Overeenkomst tussen de
Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en Vaticaanstad en namens
deze de Heilige Stoel6 (hierna "de Monetaire Overeenkomst") is Vaticaanstad het recht
verleend de euro als zijn officiële munteenheid te gebruiken en de status van wettig
betaalmiddel toe te kennen aan eurobankbiljetten en -munten.

(2)

Op grond van de Monetaire Overeenkomst is Vaticaanstad tevens het recht verleend
euromunten uit te geven met een nominale waarde van maximaal 670 000 EUR per
jaar en, onder drie speciale omstandigheden, namelijk in het jaar waarin de pauselijke
zetel vacant geworden is, in elk jubeljaar en in het jaar waarin een oecumenisch
concilie wordt geopend, extra hoeveelheden euromunten ter waarde van 201 000 EUR
uit te geven.

(3)

Overeenkomstig een vroeger monetair verdrag tussen Vaticaanstad en de Italiaanse
Republiek was het eerstgenoemde partij toegestaan jaarlijks liremunten te slaan met
een nominale waarde van maximaal 1 miljard LIT per jaar, waarbij de jaarlijkse
hoeveelheid munten niet hoger mocht zijn dan 100 miljoen7.
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PB C XXX, yy.yy.yy, blz. zz.
Advies uitgebracht op xxxxxx (Publicatieblad).
PB C 299 van 25.10.2001, blz. 1-4.
Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano il 3 dicembre 1991
- Aggiornamento alla GU 06/05/97. Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek en
Vaticaanstad, bekrachtigd door de Italiaanse Republiek bij wet 119/1994. Bekendgemaakt in staatsblad
nr. 43 van de Italiaanse Republiek van 22 februari 1994.
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(4)

Krachtens het monetair verdrag mocht Vaticaanstad tevens onder drie speciale
omstandigheden, namelijk in het jaar waarin de pauselijke zetel vacant geworden is, in
elk jubeljaar en in het jaar waarin een oecumenisch concilie wordt geopend, een extra
hoeveelheid liremunten ter waarde van in totaal 300 miljoen LIT slaan, waarbij deze
hoeveelheid munten ten hoogste 30 miljoen mocht bedragen.

(5)

De maximumhoeveelheid munten die overeenkomstig de Monetaire Overeenkomst
door Vaticaanstad mag worden geslagen, is geringer dan de maximumhoeveelheid
munten waarvan de uitgifte onder normale en speciale omstandigheden uitdrukkelijk
bij het monetair verdrag was toegestaan. Het is bijgevolg wenselijk de nominale
waarde te verhogen van de euromunten die Vaticaanstad jaarlijks en onder speciale
omstandigheden mag uitgeven. De totale nominale waarde van de elk jaar door
Vaticaanstad uitgegeven euromunten maakt deel uit van de jaarlijkse
maximumhoeveelheid van de door de Italiaanse Republiek uitgegeven euromunten,
welke overeenkomstig artikel 106, lid 2, van het EG-Verdrag vooraf door de ECB
dient te worden goedgekeurd.

(6)

Op 3 januari 2003 heeft de Italiaanse Republiek officieel verzocht8 de maximale
jaarlijkse nominale waarde te verhogen van de euromunten die Vaticaanstad onder
zowel normale als speciale omstandigheden mag uitgeven. De nieuwe plafonds die
door de Italiaanse Republiek zijn voorgesteld, stemmen exact overeen met de
maximumhoeveelheden munten waarvan de uitgifte uitdrukkelijk bij het monetair
verdrag was toegestaan.

(7)

De Italiaanse Republiek dient te worden gemachtigd uitvoering te geven aan de
wijzigingen in de Monetaire Overeenkomst,

BESLUIT:
Enig artikel

1.

De Monetaire Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
a)

artikel 3 wordt vervangen door:
"Vaticaanstad kan vanaf 1 januari 2004 euromunten uitgeven met een nominale
waarde van maximaal 1 000 000 EUR per jaar.";

b)

artikel 7 wordt vervangen door:
"In het jaar waarin de pauselijke zetel vacant geworden is, mag Vaticaanstad
bovenop het bij artikel 3 vastgestelde maximum, munten uitgeven ter waarde
van 300 000 EUR.
In elk jubeljaar mag Vaticaanstad eveneens bovenop het bij artikel 3
vastgestelde maximum, munten uitgeven ter waarde van 300 000 EUR.
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Brief van 3 januari 2003 van de heer Tremonti, minister van Economie en Financiën van de Italiaanse
Republiek, aan de heer Christodoulakis, Voorzitter van de Raad.
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Ook in het jaar waarin een oecumenisch concilie wordt geopend, mag
Vaticaanstad bovenop het bij artikel 3 vastgestelde maximum, munten uitgeven
ter waarde van 300 000 EUR.".
2.

De Italiaanse Republiek wordt bij deze gemachtigd namens de Gemeenschap de
nodige wijzigingen in de Monetaire Overeenkomst aan te brengen.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter
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