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PROTOKOL (Nr. 15)
OM VISSE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DET
FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG
NORDIRLAND
DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM ANERKENDER,

at Det Forenede Kongerige ikke er forpligtet eller bundet til at indføre euroen,
uden at dets regering og Parlament har truffet særskilt beslutning derom,
SOM KONSTATERER,

at Det Forenede Kongeriges regering den 16. oktober 1996 og den 30. oktober
1997 meddelte Rådet, at den ikke agter at deltage i Den Økonomiske og Monetære Unions tredje
fase,
SOM TAGER TIL EFTERRETNING,

at Det Forenede Kongeriges regering normalt finansierer sit lånebehov
ved salg af gældsinstrumenter til den private sektor,
følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske
Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:
ER BLEVET ENIGE OM

1.
Medmindre Det Forenede Kongerige meddeler Rådet, at det agter at indføre euroen, skal det
ikke være forpligtet dertil.
2.
Punkt 3-8 og 10 finder anvendelse på Det Forenede Kongerige under hensyn til meddelelsen fra
Det Forenede Kongeriges regering til Rådet af 16. oktober 1996 og 30. oktober 1997.
3.
Det Forenede Kongerige bevarer alle sine beføjelser med hensyn til monetær politik i over
ensstemmelse med sin nationale lovgivning.
4.
Artikel 119, stk. 2, artikel 126, stk. 1, 9 og 11, artikel 127, stk. 1-5, artikel 128, artikel 130,
131, 132 og 133, artikel 138, artikel 140, stk. 3, artikel 219, artikel 282, stk. 2, bortset fra dette
stykkes første og sidste punktum, artikel 282, stk. 5 og artikel 283 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde finder ikke anvendelse på Det Forenede Kongerige. Det samme gælder trak
tatens artikel 121, stk. 2, for så vidt angår vedtagelsen af de dele af de overordnede retningslinjer for
de økonomiske politikker, der vedrører euroområdet generelt. Henvisninger i disse bestemmelser til
Unionen eller medlemsstaterne omfatter ikke Det Forenede Kongerige, og henvisninger til de natio
nale centralbanker omfatter ikke Bank of England.
5.
Det Forenede Kongerige bestræber sig på at undgå et uforholdsmæssigt stort offentligt under
skud.
Artikel 143 og 144 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder fortsat anvendelse
på Det Forenede Kongerige. Artikel 134, stk. 4, og artikel finder anvendelse på Det Forenede
Kongerige på samme måde, som hvis det havde en dispensation.
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6.
Det Forenede Kongeriges stemmerettigheder suspenderes i forbindelse med rådsakter, hvortil
der henvises i de i punkt 4 nævnte artikler, og i de tilfælde, der er nævnt i artikel 139, stk. 4, første
afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Med henblik herpå finder nævnte
traktats artikel 139, stk. 4, andet og tredje afsnit, anvendelse.
Det Forenede Kongerige er heller ikke berettiget til at deltage i udnævnelse af formanden og næst
formanden for samt de øvrige medlemmer af ECB's direktion i henhold til nævnte traktats artikel 283,
stk. 2, andet afsnit.
7.
Artikel 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30-34 og 49
i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Central
bank (statutten for ESCB og ECB) finder ikke anvendelse på Det Forenede Kongerige.
Henvisninger i disse artikler til Unionen eller medlemsstaterne omfatter ikke Det Forenede Kongerige,
og henvisninger til de nationale centralbanker eller indehavere af kapitalandele omfatter ikke Bank of
England.
Henvisninger i artikel 10.3 og 30.2 i statutten for ESCB og ECB til ECB's indskudte kapital omfatter
ikke kapital indskudt af Bank of England.
8.
Artikel 141, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 43-47 i
statutten for ESCB og ECB's gælder, uanset om der er medlemsstater med dispensation, idet der dog
skal foretages følgende ændringer:
a) Henvisninger i artikel 43 til ECB's og EMI's opgaver skal indbefatte sådanne opgaver, som fortsat
skal udføres efter indførelsen af euroen, dersom Det Forenede Kongerige træffer beslutning om, at
det ikke vil indføre euroen.
b) Foruden de i artikel 46 omhandlede opgaver skal ECB ligeledes rådgive og medvirke i forbindelse
med forberedelsen af enhver afgørelse, som Rådet i medfør af denne protokols artikel 9, litra a) og
c), måtte træffe vedrørende Det Forenede Kongerige.
c) Bank of England skal fuldt ud indbetale sin kapitalandel til ECB's egenkapital som bidrag til
dækning af ECB's driftsudgifter på samme grundlag som de nationale centralbanker i medlems
stater med dispensation.
9.
Det Forenede Kongerige kan når som helst meddele Rådet, at det agter at indføre euroen. I så
fald:
a) har Det Forenede Kongerige ret til at indføre euroen, forudsat at det opfylder de nødvendige
betingelser. Rådet træffer efter anmodning fra Det Forenede Kongerige og på de i artikel 140, stk.
1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde opstillede betingelser og efter den
heri fastsatte fremgangsmåde afgørelse om, hvorvidt Det Forenede Kongerige opfylder de nødven
dige betingelser.
b) Bank of England indbetaler sit kapitalindskud fuldt ud, overfører valutareserveaktiver til ECB og
bidrager til dennes reserver på samme grundlag som den nationale centralbank i en medlemsstat,
hvis dispensation er ophævet.

C 326/286

DA

Den Europæiske Unions Tidende

26.10.2012

c) Rådet træffer på de i nævnte traktats artikel 140, stk. 3, opstillede betingelser og efter den heri
fastsatte fremgangsmåde alle øvrige nødvendige afgørelser for at sætte Det Forenede Kongerige i
stand til at indføre euroen.
Hvis Det Forenede Kongerige indfører euroen i medfør af bestemmelserne i denne protokol, ophører
punkt 3-8 med at gælde.
10.
Uanset bestemmelserne i artikel 123 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
og statuttens artikel 21.1 kan Det Forenede Kongeriges regering opretholde sin »Ways and Means«facilitet hos Bank of England, såfremt og så længe Det Forenede Kongerige ikke indfører euroen.

