
SPROSTOWANIA 

PROTOKÓŁ O SPROSTOWANIU 

do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, 
Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, 
Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) 
a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, 
Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką 
dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki 
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 236 z 23 września 2003 r.) 

(Polskie wydanie specjalne z 23 września 2003 r.) 

Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Rzymie dnia 2 grudnia 
2011 r., którego depozytariuszem jest rząd Republiki Włoskiej. 

1. Protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 

Protokół w sprawie kryteriów konwergencji określonych w artykule 109j Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro
pejską (1992) 

Artykuł Zamiast: Powinno być: 

Artykuł 1 zdanie pierwsze Kryterium stabilności cen określone 
w artykule 109j ustęp 1 pierwszy 
myślnik niniejszego Traktatu oznacza, 
że Państwo Członkowskie ma trwały 
poziom stabilności cen, a średnia stopa 
inflacji, odnotowana w tym państwie 
w ciągu jednego roku poprzedzającego 
badanie, nie przekracza o więcej niż 
1,5 punktu procentowego inflacji trzech 
Państw Członkowskich o najbardziej 
stabilnych cenach. 

Kryterium stabilności cen określone 
w artykule 109j ustęp 1 pierwszy myślnik 
niniejszego Traktatu oznacza, że Państwo 
Członkowskie ma trwały poziom stabil
ności cen, a średnia stopa inflacji, odno
towana w tym państwie w ciągu jednego 
roku poprzedzającego badanie, nie prze
kracza o więcej niż 1,5 punktu procento
wego inflacji w co najwyżej trzech 
Państwach Członkowskich o najbardziej 
stabilnych cenach. 

Artykuł 3 zdanie pierwsze Kryterium udziału w mechanizmie 
kursów walut Europejskiego Systemu 
Walutowego, określonego w artykule 
109j ustęp 1 akapit trzeci niniejszego 
Traktatu, oznacza, że Państwo Człon
kowskie stosowało normalne granice 
wahań, przewidziane w mechanizmie 
kursów walut Europejskiego Systemu 
Walutowego, bez poważnych napięć 
przynajmniej przez dwa lata przed bada
niem. 

Kryterium udziału w mechanizmie kursów 
walut Europejskiego Systemu Waluto
wego, określonego w artykule 109j ustęp 
1 trzeci myślnik niniejszego Traktatu, 
oznacza, że Państwo Członkowskie stoso
wało normalne granice wahań, przewi
dziane w mechanizmie kursów walut 
Europejskiego Systemu Walutowego, bez 
poważnych napięć przynajmniej przez 
dwa lata przed badaniem. 

Artykuł 4 zdanie pierwsze Kryterium konwergencji stóp procento
wych określone w artykule 109j ustęp 
1 czwarty myślnik niniejszego Traktatu 
oznacza, że w ciągu jednego roku przed 
badaniem Państwo Członkowskie posia
dało średnią nominalną długoterminową 
stopę procentową nie przekraczającą 
więcej niż o dwa punkty procentowe 
stopy procentowej trzech Państw Człon
kowskich o najbardziej stabilnych 
cenach. 

Kryterium konwergencji stóp procento
wych określone w artykule 109j ustęp 1 
czwarty myślnik niniejszego Traktatu 
oznacza, że w ciągu jednego roku przed 
badaniem Państwo Członkowskie posia
dało średnią nominalną długoterminową 
stopę procentową nie przekraczającą 
więcej niż o dwa punkty procentowe 
stopy procentowej w co najwyżej trzech 
Państwach Członkowskich o najbardziej 
stabilnych cenach.
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2. Dołączony do Aktu Przystąpienia Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (2001) 

Artykuł Zamiast: Powinno być: 

Artykuł 1 punkt 5 dotyczący 
zmiany artykułu 25 akapit 
trzeci Traktatu o Unii Euro
pejskiej 

Rada może upoważnić Komitet do 
podjęcia, w celu i na czas trwania 
operacji zarządzania kryzysami, określo
nych przez Radę decyzji dotyczących 
kontroli politycznej i kierownictwa stra
tegicznego nad operacją, bez uszczerbku 
dla artykułu 47 

Rada może upoważnić Komitet do 
podjęcia, w celu i na czas trwania operacji 
zarządzania kryzysowego, określonych 
przez Radę decyzji dotyczących kontroli 
politycznej i kierownictwa strategicznego 
nad operacją, bez uszczerbku dla artykułu 
47
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