PROTOKÓŁ
w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej
WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,
UZNAJĄC, że Zjednoczone Królestwo nie ma obowiązku przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i
walutowej jeżeli jego Parlament i rząd nie podejmą odrębnej decyzji w tej sprawie,
PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI, że rząd Zjednoczonego Królestwa praktykuje finansowanie swoich
potrzeb kredytowych poprzez sprzedaż długów sektorowi prywatnemu,
PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są dołączone do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską:
1.

Zjednoczone Królestwo notyfikuje swoje zamiary przejścia do trzeciego etapu Radzie, zanim Rada
dokona swojej oceny na mocy artykułu 109j ustęp 2 niniejszego Traktatu.
Zjednoczone Królestwo nie jest zobowiązane do przejścia do trzeciego etapu, chyba że taki zamiar
notyfikuje Radzie.
Jeśli nie ustalono daty rozpoczęcia trzeciego etapu na mocy artykułu 109j ustęp 2 niniejszego Traktatu,
Zjednoczone Królestwo może notyfikować swój zamiar przejścia do trzeciego etapu przed 1 stycznia
1998 roku.

2.

Postanowienia ustępów 3-9 stosuje się, jeżeli Zjednoczone Królestwo notyfikuje Radzie, że nie ma
zamiaru przejścia do trzeciego etapu.

3.

Zjednoczone Królestwo nie jest zaliczane do większości Państw Członkowskich, które spełniają
konieczne warunki, o których mowa w artykule 109j ustęp 2 myślnik drugi i artykule 109j ustęp 3
myślnik trzeci niniejszego Traktatu.

4.

Zjednoczone Królestwo zachowuje swoje uprawnienia w dziedzinie polityki pieniężnej zgodnie z
prawem krajowym.

5.

Artykuł 3a ustęp 2, artykuł 104c ustępy 1, 9 i 11, artykuł 105 ustępy 1-5, artykuły 105a, 107, 108, 108a i
109, artykuł 109a ustępy 1 i 2 litera b) oraz artykuł 109l ustępy 4 i 5 niniejszego Traktatu nie mają
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Odniesienia do Wspólnoty lub Państw Członkowskich
zawarte w tych postanowieniach nie dotyczą Zjednoczonego Królestwa, natomiast odniesienia do
krajowych banków centralnych nie dotyczą Banku Anglii.

6.

Artykuły 109e ustęp 4, 109h i 109i niniejszego Traktatu mają nadal zastosowanie do Zjednoczonego
Królestwa. Artykuły 109c ustęp 4 i 109m mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, jakby było
objęte derogacją.

7.

Prawa głosu Zjednoczonego Królestwa są zawieszone w odniesieniu do aktów prawnych Rady, o
których mowa w artykułach wymienionych w ustępie 5. W tym celu głosy ważone Zjednoczonego
Królestwa nie są brane pod uwagę przy obliczaniu większości kwalifikowanej na mocy artykułu 109k
ustęp 5 niniejszego Traktatu.
Zjednoczone Królestwo nie ma prawa uczestniczyć w mianowaniu prezesa, wiceprezesa i pozostałych
członków Zarządu EBC, zgodnie z artykułami 109a ustęp 2 litera b) i 109l ustęp 1 niniejszego Traktatu.

8.

Artykuły 3, 4, 6, 7, artykuł 9 ustęp 2, artykuł 10 ustęp 1 i 3, artykuł 11 ustęp 2, artykuł 12 ustęp 1 oraz
artykuły 14, 16, 18-20, 22, 23, 26, 27, 30-34, 50 i 52 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Bank (dalej zwanego „Statutem”)
nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.
Odniesienia do Wspólnoty lub Państw Członkowskich zawarte w tych artykułach nie dotyczą
Zjednoczonego Królestwa, a odniesienia do krajowych banków centralnych i akcjonariuszy nie dotyczą
Bank Anglii.
Zawarte w artykule 10 ustęp 3 i artykule 30 ustęp 2 Statutu odniesienia do „subskrybowanego kapitału
EBC” nie dotyczą kapitału subskrybowanego przez Bank Anglii.

9.

Artykuł 109l ustęp 3 niniejszego Traktatu i artykuły 44-48 Statutu stosują się bez względu na to, czy
istnieją Państwa Członkowskie objęte derogacją, z zastrzeżeniem następujących zmian:
a) odniesienia zawarte w artykule 44 do zadań EBC i EIW dotyczą także tych zadań, które należy
wykonywać podczas trzeciego etapu w związku z ewentualną decyzją Zjednoczonego Królestwa o
nieprzechodzeniu do tego etapu.
b) poza zadaniami wymienionymi w artykule 47 EBC udziela również porad i pomocy w związku z
przygotowaniami wszelkich decyzji, które Rada mogłaby podjąć wobec Zjednoczonego Królestwa,
zgodnie z postanowieniami ustępu 10 litery a) i c).
c) Bank Anglii wpłaca swój udział do kapitału EBC jako wkład w jego koszty operacyjne na takiej
samej zasadzie jak krajowe banki centralne Państw Członkowskich objętych derogacją.

10. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie przejdzie do trzeciego etapu, może zmienić swoją notyfikację w
każdej chwili po rozpoczęciu tego etapu. W takim przypadku:
a) Zjednoczone Królestwo ma prawo przejść do trzeciego etapu jeśli tylko spełni niezbędne warunki.
Rada, stanowiąc na żądanie Zjednoczonego Królestwa, na warunkach i zgodnie z procedurą
ustanowioną w artykule 109k ustęp 2 niniejszego Traktatu, zadecyduje czy spełnia ono konieczne
warunki.
b) Bank Anglii wpłaca swój subskrybowany kapitał, przekazuje do EBC środki rezerw dewizowych i
wpłaca swój udział do jego rezerw na takich samych zasadach jak krajowy bank centralny Państwa
Członkowskiego, którego derogacja została uchylona.
c) Rada, stanowiąc na warunkach i zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 109l ustęp 5
niniejszego Traktatu, podejmuje wszelkie decyzje niezbędne, aby umożliwić Zjednoczonemu Królestwu
przejście do trzeciego etapu.
Jeżeli Zjednoczone Królestwo przejdzie do trzeciego etapu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Protokołu ustępy 3-9 przestają obowiązywać.
11. Nie naruszając artykułów 104 i 109e ustęp 3 niniejszego Traktatu oraz artykułu 21 ustęp 1 Statutu, rząd
Zjednoczonego Królestwa może zachować kredyt „ways and means”, który posiada w Bank Anglii
dopóki Zjednoczone Królestwo nie przejdzie do trzeciego etapu.

