
PROTOKOL (št. 15) 
O NEKATERIH DOLOČBAH, KI SE NANAŠAJO NA 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN 

SEVERNA IRSKA 

VISOKE POGODBENICE SO SE 

OB SPOZNANJU, da Združeno kraljestvo ni primorano niti zavezano sprejeti euro, če njegova vlada in 
parlament o tem ne sprejmeta posebne odločitve, 

OB DEJSTVU, da je vlada Združenega kraljestva 16. oktobra 1996 in 30. oktobra 1997 uradno 
obvestila Svet, da ne namerava sodelovati v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, 

OB UPOŠTEVANJU prakse vlade Združenega kraljestva, da financira svoje zadolževanje s prodajo dolga 
zasebnemu sektorju, 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije: 

1. Združeno kraljestvo ni obvezano sprejeti euro, če Sveta uradno ne obvesti o tem namenu. 

2. Za Združeno kraljestvo se, ob upoštevanju uradnega obvestila, ki ga je vlada Združenega 
kraljestva dala Svetu 16. oktobra 1996 in 30. oktobra 1997, uporabljajo odstavki 3 do 8 in 10. 

3. Združeno kraljestvo ohrani svoje pristojnosti na področju monetarne politike v skladu z 
nacionalnim pravom. 

4. Za Združeno kraljestvo se ne uporablja drugi odstavek člena 119, člen 126 (1), (9) in (11), člen 
127 (1) do (5), člen 128, členi 130, 131, 132, 133, 138 in 140(3), člen 219, člen 282(2), razen 
prvega in drugega stavka, člen 282(5) in člen 283 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Člen 121(2) 
te pogodbe se ne uporablja za Združeno kraljestvo glede sprejetja delov širših ekonomsko-političnih 
smernic, ki se na splošno nanašajo na euroobmočje. V teh določbah sklicevanje na Unijo ali države 
članice ne vključuje Združenega kraljestva, sklicevanje na nacionalne centralne banke pa ne vključuje 
Bank of England. 

5. Združeno kraljestvo si prizadeva, da bi se izognilo čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju. 

Za Združeno kraljestvo se še naprej uporabljata člena 143 in 144 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Člena 134(4) in 142 se za Združeno kraljestvo uporabljata, kakor da bi zanj veljalo odstopanje.

SL C 326/284 Uradni list Evropske unije 26.10.2012



6. Glasovalna pravica Združenega kraljestva za odločitve Sveta iz členov, navedenih v točki 4, in v 
primerih iz prvega pododstavka člena 139(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, miruje. V ta 
namen se uporablja drugi pododstavek člena 139(4) navedene pogodbe. 

Združeno kraljestvo tudi nima pravice sodelovati pri imenovanju predsednika, podpredsednika in 
drugih članov Izvršilnega odbora ECB iz drugega pododstavka člena 283(2) navedene pogodbe. 

7. Za Združeno kraljestvo se ne uporabljajo členi 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 in 49 Protokola o Statutu Evropskega sistema 
centralnih bank in Evropske centralne banke („Statut“). 

V teh členih sklicevanje na Unijo ali države članice ne vključuje Združenega kraljestva, sklicevanje na 
nacionalne centralne banke ali delničarje pa ne vključuje Bank of England. 

Sklicevanje na „vpisani kapital ECB“ v členih 10.3 in 30.2 Statuta ne vključuje vpisanega kapitala 
Bank of England. 

8. Člen 141(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije in členi 43 do 47 Statuta veljajo ne glede na 
to, ali obstaja država članica z odstopanjem, ob upoštevanju naslednjih sprememb: 

(a) Sklicevanje na naloge ECB in EMI v členu 43 vključuje tiste naloge, ki jih je še treba opraviti po 
uvedbi eura, če bi se Združeno kraljestvo odločilo, da ne sprejme eura. 

(b) Poleg nalog iz člena 46 ECB tudi svetuje in sodeluje pri pripravi katere koli odločitve glede 
Združenega kraljestva, ki jo Svet sprejme v skladu z odstavkoma 9(a) in (c). 

(c) Bank of England vplača svoj delež vpisanega kapitala v ECB kot prispevek za stroške poslovanja 
ECB na enaki podlagi kakor nacionalne centralne banke držav članic z odstopanjem. 

9. Združeno kraljestvo lahko kadar koli uradno sporoči svojo namero, da sprejme euro. V takem 
primeru velja naslednje: 

(a) Združeno kraljestvo ima pravico sprejeti euro le, če izpolnjuje potrebne pogoje. Svet na zahtevo 
Združenega kraljestva ter pod pogoji in v skladu s postopkom iz člena 140 (1) in (2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije odloči, ali so potrebni pogoji izpolnjeni. 

(b) Bank of England vplača svoj vpisani kapital, prenese na ECB devizne rezerve in prispeva v njene 
rezerve na enaki podlagi kakor nacionalna centralna banka države članice, katere odstopanje je 
bilo odpravljeno.
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(c) Pod pogoji in v skladu s postopkom iz člena 140(3) navedene pogodbe Svet sprejme vse druge 
odločitve, ki so potrebne, da se Združenemu kraljestvu omogoči sprejetje eura. 

Če Združeno kraljestvo sprejme euro skladno z določbami tega odstavka, odstavki 3 do 8 prenehajo 
veljati. 

10. Ne glede na člen 123 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 21.1 statuta lahko vlada 
Združenega kraljestva ohrani svoj način zbiranja proračunskih sredstev Ways and Means pri Bank of 
England, če in dokler Združeno kraljestvo ne uvede eura.
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