
PROTOKOLL (nr 13) 
OM KONVERGENSKRITERIER 

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, 

SOM ÖNSKAR fastställa närmare bestämmelser för de konvergenskriterier som ska vägleda unionen då 
den beslutar att avskaffa undantagen för medlemsstater med undantag enligt artikel 140 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Artikel 1 

Kriteriet om prisstabilitet enligt artikel 140.1 första strecksatsen i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt innebär att en medlemsstat under en tid av ett år före granskningen ska uppvisa en 
hållbar prisutveckling och en genomsnittlig inflationstakt som inte med mer än 1,5 procentenheter 
överstiger inflationstakten i de, högst tre medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga 
om prisstabilitet. Inflationen ska mätas med hjälp av konsumentprisindex på en jämförbar grund, 
med beaktande av skillnader i nationella definitioner. 

Artikel 2 

Kriteriet om den offentliga sektorns finanser enligt artikel 140.1 andra strecksatsen i nämnda fördrag 
innebär att medlemsstaten vid tidpunkten för granskningen inte får vara föremål för något beslut av 
rådet enligt artikel 126.6 i nämnda fördrag om att ett alltför stort underskott föreligger. 

Artikel 3 

Kriteriet om deltagande i Europeiska monetära systemets växelkursmekanism enligt artikel 140.1 
tredje strecksatsen i nämnda fördrag innebär att kursrörelserna för en medlemsstats valuta ska ha 
legat inom det normala fluktuationsutrymmet enligt Europeiska monetära systemets växelkursmeka
nism, utan att allvarliga spänningar har uppstått, under minst de senaste två åren före granskningen. 
Särskilt ska medlemsstaten inte på eget initiativ ha devalverat sin valutas bilaterala centralkurs i 
förhållande till euron under denna period. 

Artikel 4 

Kriteriet om konvergens i räntesatserna enligt artikel 140.1 fjärde strecksatsen i nämnda fördrag 
innebär att en medlemsstat under en tid av ett år före granskningen ska ha haft en genomsnittlig 
långfristig nominell räntesats som inte med mer än två procentenheter överstiger motsvarande
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räntesats i de, högst tre medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet. 
Räntesatserna ska beräknas på grundval av långfristiga statsobligationer eller jämförbara värdepapper, 
med beaktande av skillnader i nationella definitioner. 

Artikel 5 

Kommissionen ska tillhandahålla det statistiska underlag som ska användas för tillämpningen av detta 
protokoll. 

Artikel 6 

Rådet ska enhälligt på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och ECB 
samt ekonomiska och finansiella kommittén, anta lämpliga bestämmelser om den närmare utform
ningen av de konvergenskriterier som anges i artikel 140 i nämnda fördrag; de bestämmelserna ska 
därefter ersätta detta protokoll.

SV C 326/282 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012


	Innehållsförteckning
	Konsoliderade versioner  av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  (2012/C 326/01)
	Fördraget om Europeiska unionen  ( konsoliderad version )
	Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version)
	Protokoll
	Bilagor
	Förklaringar  som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget undertecknat den 13 december 2007
	Jämförelsetabeller
	Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  (2012/C 326/02)

