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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1646/2009 af Rickard Karlsson, svensk statsborger, om indførelsen 
af euroen som valuta i Sverige

1. Sammendrag

I henhold til Maastrichttraktaten skal alle medlemsstater tilslutte sig den fælles valuta, når de 
opfylder konvergenskriterierne. To medlemsstater - Det Forenede Kongerige og Danmark -
forhandlede sig frem til en undtagelse fra reglen. Sverige afholdt en folkeafstemning i 2003, 
hvor indførelse af euroen blev forkastet. Lige siden er regeringen veget uden om emnet, selv 
om landet i flere år har opfyldt konvergenskriterierne uden problemer. Andrageren mener, at 
Sverige ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til traktaten, og at hans personlige ret til at 
anvende den fælles valuta til daglig bliver krænket.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Det kræves i artikel 140, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
Kommissionen mindst hvert andet år skal aflægge rapport om, hvor langt medlemsstaterne er 
i forhold til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til at nå Den Økonomiske og Monetære 
Union. Traktaten kræver, at rapporten skal indeholde en undersøgelse af den nationale 
lovgivnings kompatibilitet, herunder den nationale centralbanks vedtægters kompatibilitet 
med traktaten og vedtægterne for ESCB og ECB. Rapporterne skal endvidere undersøge, om 
der er opnået en høj grad af vedvarende konvergens i medlemsstaterne med hensyn til 
opfyldelsen af følgende konvergenskriterier: prisstabilitet, regeringens budgetmålsætning, 
valutakursstabilitet og langfristede renter. 
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Kommissionens seneste konvergensberetning blev vedtaget i maj 2008 og indeholdt en 
grundig undersøgelse af situationen i Sverige. Kommissionens konvergensrapport fra 2008 
konkluderer, at "i lyset af vurderingen af den retlige kompatibilitet og opfyldelsen af 
konvergenskriterierne og under hensynstagen til de yderligere faktorer, mener Kommissionen 
ikke, at Sverige opfylder betingelserne for vedtagelsen af euroen".

Der er to hovedårsager til denne konklusion: 

- Manglende fuld retlig overholdelse

I konvergensrapporten fra 2006 blev det i vurderingen af den retlige konvergens konkluderet, 
at lovgivningen i Sverige ikke var fuldt kompatibel med EF-traktatens artikel 108 og 109 samt 
ESCB-statutten. Den svenske centralbanklov, loven om Sveriges Riksbank, blev ændret i 
2006 og 2007, uden at de uoverensstemmelser, der blev fremhævet i konvergensrapporten fra 
2006, blev taget op, navnlig hvad angår centralbankens uafhængighed. Der er stadig adskillige 
mangler med hensyn til målene for Sveriges Riksbank eller forbuddet mod monetær 
finansiering. Den svenske lovgivning er ikke fuldt kompatibel med traktaten.

- Manglende overholdelse af valutakurskriteriet

Den svenske krone deltager ikke i den europæiske valutakursmekanisme II (ERM II). Sverige 
har anvendt en valutakursordning med styret flydning og inflationsbekæmpelse siden starten af 
1990'erne. Sverige opfylder ikke valutakurskriteriet.

Kommissionen konkluderer, at Sverige ikke overtræder traktaten, eftersom det aldrig har opfyldt 
alle betingelser for vedtagelsen af euroen. Vurderingen af situationen i Sverige vil blive opdateret 
i konvergensrapporten 2010, som vil blive vedtaget den 12. maj 2010. 

Kommissionen kan ikke følge andragerens konklusion om, at hans personlige ret til at 
anvende den fælles valuta bliver krænket."


