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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1646/2009, внесена от Rickard Karlsson, с шведско гражданство, 
относно приемането на еврото в Швеция

1. Резюме на петицията

Съгласно Договора от Маастрихт всички държави-членки са задължени да приемат 
единната валута, когато изпълнят критериите за конвергенция. Две държави-членки —
Обединеното кралство и Дания — си издействаха освобождаване от това правило. 
Швеция организира референдум през 2003 г., на който беше отхвърлено 
присъединяването към еврозоната. Оттогава правителството отбягва въпроса, въпреки 
че от няколко години страната без проблеми е изпълнила критериите за конвергенция. 
Вносителят на петицията счита, че Швеция нарушава задълженията си по Договора и 
че се нарушава личното му право да използва общата валута в ежедневието си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква
Комисията да докладва на Съвета поне веднъж на всеки две години относно напредъка, 
постигнат от държавите-членки в изпълнението на техните задължения, във връзка с 
постигането на икономическия и паричен съюз. Договорът изисква този доклад да 
включва преглед на съвместимостта между националните законодателства на 
държавите-членки, включително устройствените закони на техните национални 
централни банки с Договора и Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ. Докладите също така трябва 
да установят дали в съответната държава-членка е постиганата висока степен на
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устойчиво сближаване според изпълнението на критериите за конвергенция: ценова 
стабилност, устойчивост на държавната финансова позиция, стабилност на обменните
курсове, дългосрочни лихвени проценти.

Последният доклад на Комисията за конвергенцията беше приет през май 2008 г. и 
включва цялостна оценка на ситуацията в Швеция. Докладът за сближаването от 2008 
г. заключава, че „с оглед на оценката си на правната съвместимост и изпълнението 
на критериите за конвергенция и отчитайки допълнителните фактори, Комисията 
смята, че Швеция не изпълнява условията за приемане на еврото“.

Това заключение е основано на два основни аргумента:

- Липса на пълна правна хармонизация

В доклада за конвергенцията от 2006 г. оценката на сближаването в правната сфера 
доведе до заключението, че законодателството в Швеция не е напълно съвместимо с 
членове 108 и 109 от Договора за ЕО и с Устава на ЕСЦБ/ЕЦБ. Законът за централната 
банка – Закон за Sveriges Riksbank – беше изменен през 2006 г. и 2007 г., без обаче да 
бъдат отстранени несъответствията, посочени в Доклада за конвергенцията от 2006 г., и 
по-точно по отношение на независимостта на централната банка. Продължават да са 
налице няколко недостатъка по отношение на целите на Sveriges Riksbank, както и на
забраната за парично финансиране. Шведското законодателство не е напълно 
съвместимо с Договора.

- Неизпълнение на критерия за обменните курсове

Шведската крона не участва в Европейския механизъм на обменните курсове II (МОК II). 
От началото на деветдесетте години на двадесети век Швеция прилага режим на
плаващи обменни курсове и инфлация. Швеция не изпълнява критерия за обменните 
курсове.

Комисията е на мнение, че Швеция не е нарушила Договора, тъй като страната никога не 
е изпълнявала всички условия за въвеждане на еврото. Актуализиране на оценката на 
ситуацията в Швеция ще бъде извършено в доклада за конвергенцията от 2010 г., който 
предстои да бъде приет на 12 май 2010 г.

Комисията не споделя мнението на вносителя на петицията, че е нарушено личното му 
право да използва общата валута.


