
PROTOKOL (č. 13) 
O KRITÉRIÁCH KONVERGENCIE 

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY, 

ŽELAJÚC si podrobne upraviť kritériá konvergencie, ktorými sa Únia riadi pri rozhodovaní o ukončení 
výnimiek tých členských štátov, pre ktoré platí výnimka, ako sa uvádza v článku 140 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, 

SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve 
o fungovaní Európskej únie: 

Článok 1 

Kritérium cenovej stability uvedené v článku 140 ods. 1 prvej zarážke Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie znamená, že členský štát si udržiava dlhodobú cenovú stabilitu a priemernú mieru inflácie 
vykazovanú v priebehu roka pred skúmaním, ktorá neprekračuje viac ako o 1,5 % miery inflácie 
maximálne troch členských štátov, ktoré dosiahli v oblasti cenovej stability najlepšie výsledky. Inflácia 
sa meria pomocou indexu spotrebiteľských cien na porovnateľnom základe, ktorý zohľadní rozdiely 
medzi vnútroštátnymi definíciami. 

Článok 2 

Kritérium stavu štátneho rozpočtu uvedeného v článku 140 ods. 1 druhej zarážke znamená, že 
v čase vykazovania sa na členský štát nevzťahuje rozhodnutie Rady podľa článku 126 ods. 6 
uvedenej zmluvy o existencii nadmerného deficitu. 

Článok 3 

Kritérium účasti v mechanizme menových kurzov Európskeho menového systému, uvedené v článku 
140 ods. 1 tretia zarážka uvedenej zmluvy, znamená, že členský štát dodržiaval normálne rozpätie, 
ako je stanovené mechanizmom menových kurzov Európskeho menového systému bez výrazného 
napätia minimálne dva predchádzajúce roky pred preskúmaním. Osobitne v tomto období členský 
štát z vlastného podnetu nedevalvoval bilaterálny výmenný kurz svojej meny voči euru. 

Článok 4 

Kritérium konvergencie úrokových sadzieb, ako je uvedené v článku 140 ods. 1 štvrtej zarážke 
uvedenej zmluvy, znamená, že v priebehu jedného roka pred preskúmaním neprekročila priemerná 
dlhodobá nominálna úroková sadzba členského štátu viac ako o dve percentá úrokovú sadzbu tých
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troch štátov, ktoré v oblasti cenovej stability dosiahli najlepšie výsledky. Úrokové sadzby sa hodnotia 
na základe dlhodobých štátnych dlhopisov alebo porovnateľných cenných papierov, pričom sa 
prihliadne na rozdielne definície v jednotlivých členských štátoch. 

Článok 5 

Štatistické údaje potrebné na uplatnenie tohto protokolu poskytne Komisia. 

Článok 6 

Rada jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, ECB a prípadne aj 
s Hospodárskym a finančným výborom vydá vhodné pravidlá, podrobne upravujúce kritériá konver
gencie uvedené v článku 140 uvedenej zmluvy, ktoré potom nahradia tento protokol.
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