
PROTOKOLL (nr 15) 
OM VISSA BESTÄMMELSER ANGÅENDE FÖRENADE 

KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH 
NORDIRLAND 

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, 

SOM MEDGER att Förenade kungariket inte har åtagit sig eller på annan grund är skyldigt att införa 
euron, om inte dess regering och parlament har fattat ett särskilt beslut om detta, 

SOM BEAKTAR att Förenade kungarikets regering den 16 oktober 1996 och den 30 oktober 1997 
anmälde till rådet att den inte har för avsikt att delta i den tredje etappen av den ekonomiska och 
monetära unionen, 

SOM KONSTATERAR att Förenade kungarikets regering normalt finansierar sitt upplåningsbehov genom 
försäljning av skuldförbindelser till den privata sektorn, 

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

1. Förenade kungariket är förpliktat att införa euron endast om det till rådet anmäler sin avsikt att 
göra detta. 

2. Punkterna 3–8 och 10 ska tillämpas på Förenade kungariket, med beaktande av den anmälan 
som Förenade kungarikets regering lämnade till rådet den 16 oktober 1996 och den 30 oktober 
1997. 

3. Förenade kungariket ska behålla sina befogenheter på den monetära politikens område enligt 
sin nationella lagstiftning. 

4. Artiklarna 119 andra stycket, 126.1, 126.9, 126.11, 127.1–127.5, 128, 130, 131, 132, 133, 
138, 140.3, 219, 282.2, med undantag av första och sista meningen, 282.5 och 283 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska inte tillämpas på Förenade kungariket. Detsamma gäller 
artikel 121.2 i detta fördrag vad avser antagandet av de delar av de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken som rör euroområdet generellt. I dessa bestämmelser ska hänvisningar till 
unionen eller medlemsstaterna inte omfatta Förenade kungariket och hänvisningar till de nationella 
centralbankerna inte omfatta Bank of England. 

5. Förenade kungariket ska bemöda sig om att undvika ett alltför stort underskott i den offentliga 
sektorns finanser. 

Artiklarna 143 och 144 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska fortsätta att tillämpas 
på Förenade kungariket. Artiklarna 134.4 och 142 ska tillämpas på Förenade kungariket som om 
Förenade kungariket hade beviljats undantag.
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6. Förenade kungarikets rösträtt ska inte gälla i fråga om sådana rådsakter som avses i de artiklar 
som räknas upp i punkt 4 och i de fall som avses i artikel 139.4 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 139.4 andra stycket i nämnda fördrag ska därför till
lämpas. 

Förenade kungariket ska inte heller ha rätt att delta i utnämningen av ordföranden, vice ordföranden 
och övriga ledamöter av ECB:s direktion enligt artikel 283.2 andra stycket i nämnda fördrag. 

7. Artiklarna 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18–20, 22, 23, 26, 27, 30–34 och 49 
i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (”stad
gan”) ska inte tillämpas på Förenade kungariket. 

I dessa artiklar ska hänvisningar till unionen eller medlemsstaterna inte omfatta Förenade kungariket 
och hänvisningar till de nationella centralbankerna inte omfatta Bank of England. 

Hänvisningarna i artiklarna 10.3 och 30.2 i stadgan till ”ECB:s tecknade kapital” ska inte omfatta 
kapital som har tecknats av Bank of England. 

8. Artikel 141.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 43–47 i stadgan 
ska, oavsett om det finns medlemsstater med undantag, gälla med följande ändringar: 

a) Hänvisningarna i artikel 43 till ECB:s och EMI:s uppgifter ska omfatta de uppgifter som fort
farande behöver utföras efter införandet av euron till följd av eventuella beslut från Förenade 
kungarikets sida att inte införa euron. 

b) Utöver de uppgifter som avses i artikel 46 ska ECB också lämna råd och medverka vid för
beredelsen av varje beslut av rådet om Förenade kungariket som fattas enligt punkterna 9 a och 9 
c. 

c) Bank of England ska betala sin tecknade andel av ECB:s kapital som bidrag till ECB:s driftkost
nader på samma grunder som de nationella centralbankerna i medlemsstater med undantag. 

9. Förenade kungariket får när som helst anmäla att det har för avsikt att införa euron. I så fall ska 
följande gälla: 

a) Förenade kungariket har rätt att införa euron, förutsatt att det uppfyller de nödvändiga villkoren. 
Rådet ska, på begäran av Förenade kungariket och på de villkor och enligt det förfarande som 
anges i artikel 140.1 och 140.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, besluta huru
vida Förenade kungariket uppfyller de nödvändiga villkoren. 

b) Bank of England ska betala in sin andel av det tecknade kapitalet, föra över valutatillgångar till 
ECB och bidra till ECB:s reserver på samma grunder som den nationella centralbanken i en 
medlemsstat vars undantag har upphävts.
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c) Rådet ska, på de villkor och enligt det förfarande som anges i artikel 140.3 i nämnda fördrag, 
fatta alla andra beslut som behövs för att göra det möjligt för Förenade kungariket att införa 
euron. 

Om Förenade kungariket inför euron enligt bestämmelserna i detta protokoll ska punkterna 3–8 
upphöra att gälla. 

10. Utan hinder av artikel 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 21.1 
i stadgan får Förenade kungarikets regering behålla sin ”ways and means”-kredit hos Bank of England 
om och så länge som Förenade kungariket inte inför euron.
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