
ПРОТОКОЛ (№ 13) 
ОТНОСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ 

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ, 

КАТО ЖЕЛАЯТ да предвидят подробности относно критериите за конвергенция, които са ръководни за 
Съюза при решенията за прекратяване на дерогациите за държавите-членки с дерогация, в съответствие 
с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

СЕ СПОРАЗУМЯХА по следните разпоредби, които са приложени към Договора за Европейския съюз и 
към Договора за функционирането на Европейския съюз: 

Член 1 

Критерият за ценова стабилност, посочен в член 140, параграф 1, първо тире от Договора за функцио 
нирането на Европейския съюз означава, че в съответната държава-членка е налице ценова стабилност 
и средният темп на инфлацията за период от една година преди осъществяването на прегледа на 
резултатите не превишава с повече от 1,5 % този, който съществува най-много в три държави-членки, 
имащи най-добри резултати в областта на ценовата стабилност. Инфлацията се измерва посредством 
индекс на потребителските цени на съпоставима база, като се отчитат различията в националните 
дефиниции. 

Член 2 

Критерият за държавната бюджетна позиция, посочен в член 140, параграф 1, второ тире от 
посочения договор, означава, че по време на прегледа на резултатите Съветът не е приел решение 
по отношение на засегнатата държава-членка в съответствие с член 126, параграф 6 от посочения 
договор, че е налице прекомерен бюджетен дефицит. 

Член 3 

Критерият за участие във малутния механизъм на Европейската парична система, посочен в член 140, 
параграф 1, трето тире от посочения договор, означава, че държавата-членка е спазвала нормалните 
граници на отклонение, предвидени във валутния механизъм на Европейската парична система, без да 
са били налице значителни отклонения най-малко през последните две години преди прегледа на 
резултатите. В частност държавата-членка не трябва да е осъществявала през същия период девалвация 
на централния курс на своята валута спрямо еврото, по своя собствена инициатива. 

Член 4 

Критерият за конвергенция на лихвените проценти, посочен в член 140, параграф 1, четвърто тире от 
посочения договор, означава, че за период от една година преди осъществяването на прегледа на 
резултатите държавата-членка е имала среден размер на номиналния лихвен процент по дългосрочните 
кредити, който не превишава с повече от 2 % тези на най-много три държави-членки, имащи
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най-добри резултати в областта на ценовата стабилност. Лихвените проценти се определят въз основа 
на дългосрочните държавни облигации или други съпоставими ценни книжа, като се отчитат 
различията в националните дефиниции. 

Член 5 

Статистическите данни, които се използват за прилагането на настоящия протокол, се предоставят от 
Комисията. 

Член 6 

Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския 
парламент, с ЕЦБ, както и с Икономическия и финансов комитет, приема съответни разпоредби с 
цел да определи подробности относно критериите за конвергенция, посочени в член 140 от посочения 
договор, които впоследствие ще заменят настоящия протокол.
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