
PROTOKOL (Nr. 13) 
OM KONVERGENSKRITERIERNE 

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, 

SOM ØNSKER at præcisere de konvergenskriterier, der er nævnt i artikel 140 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og som skal vejlede Unionen, når den træffer afgørelse, jf. nævnte 
traktats artikel 140, om ophævelse af dispensationerne for medlemsstater med dispensation, 

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske 
Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde: 

Artikel 1 

Kriteriet vedrørende prisstabilitet som nævnt i artikel 140, stk. 1, første led, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde betyder, at en medlemsstat har en holdbar prisudvikling og en 
gennemsnitlig inflationstakt, som betragtet i en periode på et år før undersøgelsen ikke overstiger 
inflationstakten i de højst tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til pris
stabilitet, med mere end 1,5 procentpoint. Inflationen måles ved hjælp af forbrugerprisindekset på et 
sammenligneligt grundlag, der tager hensyn til forskelle i nationale definitioner. 

Artikel 2 

Kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling som nævnt i nævnte traktats artikel 140, stk. 1, 
andet led, betyder, at medlemsstaten på tidspunktet for undersøgelsen, ikke er omfattet af en råds
afgørelse som omhandlet i nævnte traktats artikel 126, stk. 6, om, at den pågældende medlemsstat 
har et uforholdsmæssigt stort underskud. 

Artikel 3 

Kriteriet vedrørende deltagelse i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme som nævnt i 
nævnte traktats artikel 140, stk. 1, tredje led, betyder, at en medlemsstat har overholdt de normale 
udsvingsmargener i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme uden alvorlige spæn
dinger i mindst de seneste to år før undersøgelsen. Medlemsstaten må især ikke i samme periode på 
eget initiativ have devalueret sin valutas bilaterale centralkurs over for euroen. 

Artikel 4 

Kriteriet vedrørende konvergens i rentesatserne som nævnt i nævnte traktats artikel 140, stk. 1, fjerde 
led, betyder, at en medlemsstat over en periode på et år før undersøgelsen har haft en gennemsnitlig 
langfristet nominel rentesats, som ikke overstiger den tilsvarende rentesats i de højst tre medlems
stater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 procentpoint.

DA 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/281



Rentesatserne måles på grundlag af langfristede statsobligationer eller tilsvarende værdipapirer, idet 
der tages hensyn til forskelle i nationale definitioner. 

Artikel 5 

Kommissionen tilvejebringer de statistiske data, der skal bruges med henblik på anvendelsen af denne 
protokol. 

Artikel 6 

Rådet vedtager med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamen
tet, ECB samt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, passende bestemmelser om detaljerne i 
forbindelse med konvergenskriterierne som nævnt i nævnte traktats artikel 140, som derefter skal 
træde i stedet for denne protokol.
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