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1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εισαγάγουν το 
ενιαίο νόμισμα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης. Δύο κράτη μέλη –το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Δανία– διαπραγματεύτηκαν απαλλαγή από τον εν λόγω κανόνα. Η Σουηδία 
διεξήγαγε δημοψήφισμα το 2003 όπου απορρίφθηκε η συμμετοχή στο ευρώ. Από τότε, η 
κυβέρνηση αποφεύγει το ερώτημα, παρόλο που η χώρα πληροί άνετα τα κριτήρια σύγκλισης 
εδώ και αρκετά χρόνια. Ο αναφέρων εκτιμά ότι η Σουηδία παραβιάζει τις υποχρεώσεις της 
που απορρέουν από τη Συνθήκη και ότι καταπατάται το προσωπικό του δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί το κοινό νόμισμα στην καθημερινότητά του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Στο άρθρο 140, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση, τουλάχιστον ανά διετία, 
για την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
για την επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η Συνθήκη απαιτεί η έκθεση 
να εξετάζει εάν η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής 
κεντρικής τράπεζας του κράτους μέλους, συμβιβάζεται με τη Συνθήκη και με το καταστατικό 
του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Η έκθεση εξετάζει επίσης κατά πόσον έχει επιτευχθεί υψηλός 
βαθμός σταθερής σύγκλισης στο κράτος μέλος, με γνώμονα την πλήρωση των ακόλουθων 
κριτηρίων σύγκλισης: σταθερότητα τιμών, δημοσιονομική κατάσταση, σταθερότητα 
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συναλλαγματικών ισοτιμιών, μακροπρόθεσμα επιτόκια.

Η τελευταία έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής εγκρίθηκε τον Μάιο του 2008 και περιλάμβανε 
λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης στη Σουηδία. Στην έκθεση σύγκλισης του 2008 της 
Επιτροπής συνάγεται το συμπέρασμα ότι «λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγησή της σχετικά με 
τη συμβατότητα της νομοθεσίας και την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης και 
συνεκτιμώντας τους πρόσθετους παράγοντες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Σουηδία δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ».

Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε δύο βασικούς λόγους:

- Έλλειψη πλήρους νομικής συμμόρφωσης

Στην έκθεση σύγκλισης του 2006, η αξιολόγηση της νομοθετικής σύγκλισης κατέληγε στο 
συμπέρασμα ότι η νομοθεσία της Σουηδίας δεν ήταν πλήρως συμβιβάσιμη με τα άρθρα 108 
και 109 της Συνθήκης ΕΚ και το καταστατικό του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ. Ο νόμος για την κεντρική 
τράπεζα –ο νόμος για τη Sveriges Riksbank– τροποποιήθηκε το 2006 και το 2007 χωρίς να 
αντιμετωπίζονται οι ασυμβατότητες που επισημάνθηκαν στην έκθεση σύγκλισης του 2006 
κυρίως όσον αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Αρκετές ατέλειες 
εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά τους στόχους της Sveriges Riksbank ή την 
απαγόρευση της χρηματοδότησης με νομισματικά μέσα. Η σουηδική νομοθεσία δεν είναι 
πλήρως συμβιβάσιμη με τη Συνθήκη.

- Μη τήρηση του κριτηρίου της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η σουηδική κορώνα δεν συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 
ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ). Η Σουηδία εφαρμόζει καθεστώς κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας και 
σύστημα στο πλαίσιο του οποίου τίθεται ένας στόχος για τον πληθωρισμό από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990. Η Σουηδία δεν πληροί το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Σουηδία δεν παραβιάζει τη Συνθήκη καθώς ποτέ 
δεν πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ. Ενημέρωση της αξιολόγησης 
της κατάστασης της Σουηδίας θα πραγματοποιηθεί στην έκθεση σύγκλισης του 2010 που θα 
εγκριθεί στις 12 Μαΐου 2010.

Η Επιτροπή δεν υιοθετεί το συμπέρασμα του αναφέροντος ότι παραβιάζεται το προσωπικό 
του δικαίωμα να χρησιμοποιεί το κοινό νόμισμα.


