
(13.) JEGYZŐKÖNYV 

A KONVERGENCIAKRITÉRIUMOKRÓL 

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, 

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy közelebbről meghatározzák az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
140. cikkének (1) bekezdésében említett konvergenciakritériumokat, amelyeknek az eltéréssel rendel
kező tagállamok eltérésének megszüntetéséről szóló határozatok meghozatalakor az Unió számára 
iránymutatásul kell szolgálniuk, 

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez és 
az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolnak: 

1. cikk 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdé
sében említett árstabilitási kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam fenntartható árstabilitással és a 
vizsgálatot megelőző egy éves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmu
tató legfeljebb három tagállam átlagos inflációs rátáját legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladó 
inflációs rátával rendelkezett. Az inflációt a fogyasztói árindex segítségével összehasonlítható alapon, 
a tagállami fogalommeghatározások közötti eltérések figyelembevételével kell meghatározni. 

2. cikk 

Az említett szerződés 140. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett állami 
költségvetési helyzetre vonatkozó kritérium azt jelenti, hogy a vizsgálat időpontjában a tagállam nem 
áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról az említett szerződés 126. cikke (6) bekezdésének 
értelmében hozott határozat hatálya alatt. 

3. cikk 

Az említett szerződés 140. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett, az 
Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában történő részvételre vonatkozó kritérium 
azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző legalább két éven keresztül komoly feszültségek 
nélkül az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa által előírt normál ingadozási sávokon 
belül maradt. Így különösen azt, hogy ugyanezen időszak alatt a tagállam saját kezdeményezésére 
nem értékelte le valutájának bilaterális középárfolyamát az euróval szemben. 

4. cikk 

Az említett szerződés 140. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett kamatokra 
vonatkozó konvergenciakritérium azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző egy éves 
időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam
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átlagos nominális hosszú távú kamatát legfeljebb 2 százalékponttal meghaladó kamattal rendelkezett. 
A kamatokat a hosszú lejáratú államkötvények vagy azokkal összehasonlítható értékpapírok alapján, 
a tagállami fogalommeghatározások közötti eltérések figyelembevételével kell meghatározni. 

5. cikk 

Az e jegyzőkönyv alkalmazásához felhasználandó statisztikai adatokat a Bizottság biztosítja. 

6. cikk 

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel, az EKB-val, és a Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően, egyhangúlag megfelelő rendelkezéseket 
fogad el az említett szerződés 140. cikkében említett konvergenciakritériumok részletes szabályainak 
megállapítására, amelyek ezután e jegyzőkönyv helyébe lépnek.

HU C 326/282 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26.


	Tartalom
	Az Európai Unióról szóló szerződés  és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata  (2012/C 326/01)
	Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata
	Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata
	Jegyzőkönyvek
	Mellékletek
	A 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt nyilatkozatok
	Megfelelési táblázatok
	Az Európai Unió Alapjogi Chartája  (2012/C 326/02)

