
ПРОТОКОЛ (№ 15) 
ЗА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И 
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ, 

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Обединеното кралство няма задължението и не е обвързано да приеме еврото, без 
за това да бъде взето отделно решение от неговото правителство и парламент, 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че на 16 октомври 1996 г. и на 30 октомври 1997 г. правителството на 
Обединеното кралство нотифицира Съвета за намерението си да не участва в третия етап на иконо 
мическия и паричен съюз, 

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД практиката на правителството на Обединеното кралство да финансира своите 
нужди от парични средства, посредством продажба на дългови инструменти на частния сектор, 

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

1. Само в случай, че Обединеното кралство уведоми Съвета, че възнамерява да приеме еврото, то е 
задължено да стори това. 

2. Параграфи 3 – 8 и 10 се прилагат по отношение на Обединеното кралство предвид направената 
от правителството нотификация до Съвета на 16 октомври 1996 г. и на 30 октомври 1997 г. 

3. Обединеното кралство запазва правомощията си в областта на паричната политика в съответствие 
с националното законодателство. 

4. Член 119, втора алинея, член 126, параграфи 1, 9 и 11, член 127, параграфи 1 – 5, член 128, 
членове 130, 131, 132 и 133, член 138, член 140, параграф 3, член 219, член 282, параграф 2, с 
изключение на първото и последното му изречение, член 282, параграф 5 и член 283 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз не се прилагат по отношение на Обединеното кралство. По 
същия начин член 121, параграф 2 от посочения договор не се прилага към него що се отнася до 
приемането на частите от общите насоки на икономическите политики, които се отнасят до еврозоната 
като цяло. В тези разпоредби позоваванията на Съюза или на държавите-членки не включват Обеди 
неното кралство и позоваванията на националните централни банки не включват The Bank of 
England. 

5. Обединеното кралство се стреми да избягва прекомерен бюджетен дефицит. 

Членове 143 и 144 от Договора за функционирането на Европейския съюз продължават да се 
прилагат по отношение на Обединеното кралство. Член 134, параграф 4 и член 142 се прилагат 
по отношение на Обединеното кралство, все едно, че се ползва с дерогация.
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6. Правата за гласуване на Обединеното кралство се преустановяват, що се отнася до актовете на 
Съвета, посочени в изброените в параграф 4 членове, и в случаите, посочени в член 139, параграф 4, 
първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз. За тази цел се прилага член 139, 
параграф 4, втора алинея от посочения договор. 

Обединеното кралство няма да има право да участва в назначаването на председателя, заместник- 
председателя и останалите членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, в съответствие с член 283, 
параграф 2, втора алинея от посочения договор. 

7. Членове 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 
33, 34 и 49 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската 
централна банка („уставът“) не се прилагат по отношение на Обединеното кралство. 

В тези членове, позоваванията на Съюза или на държавите-членки не включват Обединеното кралство 
и позоваванията на националните централни банки или на притежателите на дялове не включват The 
Bank of England. 

Позоваванията в членове 10.3 и 30.2 от устава на „записания капитал на ЕЦБ“ не включват капитала, 
записан от The Bank of England. 

8. Член 141, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 43 – 47 
от устава произвеждат действие, независимо от това дали има или няма държава-членка с дерогация, 
при спазване на следните изменения: 

а) позоваванията в член 43 на задачите на ЕЦБ и ЕПИ включват онези задачи, които следва да се 
осъществяват след въвеждането на еврото, поради решение на Обединеното кралство да не приеме 
еврото; 

б) освен задачите, посочени в член 46, ЕЦБ също така дава съвети и допринася за подготовката на 
всяко решение на Съвета във връзка с Обединеното кралство, взето в съответствие с параграф 9, 
букви а) и в); 

в) The Bank of England внася записания от нея капитал в ЕЦБ, като принос за нейните оперативни 
разходи, на същата основа, както националните централни банки на държавите-членки с дерогация. 

9. Обединеното кралство може да нотифицира по всяко време намерението си да приеме еврото. В 
този случай: 

а) Обединеното кралство има право да приеме еврото, само ако отговаря на необходимите условия. 
Съветът, по искане на Обединеното кралство, при условията и в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 140, параграфи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
взема решение дали то отговаря на необходимите условия; 

б) The Bank of England внася записания от нея капитал, прехвърля на ЕЦБ чуждестранни резервни 
активи и прави вноска в нейните резерви на същата основа, както националната централна банка на 
държава-членка, чиято дерогация е била отменена;
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в) Съветът, като действа при условията и в съответствие с процедурата, предвидена в член 140, 
параграф 3 от посочения договор, е длъжен да предприеме всички останали необходими 
решения, за да даде възможност на Обединеното кралство да приеме еврото. 

Ако Обединеното кралство приеме еврото в съответствие с разпоредбите на настоящия параграф, 
параграфи 3 – 8 престават да се прилагат. 

10. Чрез дерогация от член 123 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 
21.1 от устава, правителството на Обединеното кралство може да запази кредитното улеснение „ways 
and means“, с което разполага в The Bank of England, докато Обединеното кралство не приеме 
еврото.
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