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euró svédországi fizetőeszközként való elfogadásáról

1. A petíció összefoglalása

A Maatsrichti Szerződés szerint a konvergenciakritériumok teljesítése esetén minden tagállam 
köteles csatlakozni a közös valutához. Két tagállam – az Egyesült Királyság és Dánia –
tárgyalás útján felmentést kapott a szabály alól. Svédországban népszavazást tartottak 2003-
ban, amely során elutasították az euroövezethez való csatlakozást. Azóta a kormány kitér a 
kérdés elől, bár az ország több éve könnyedén teljesíti a konvergenciakritériumokat. A petíció 
benyújtója úgy gondolja, hogy Svédország megsérti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, 
valamint a petíció benyújtójának a közös valuta hétköznapi életben való használatára 
vonatkozó személyes joga is sérül. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a 
Bizottságot, hogy legalább kétévente egyszer jelentést tegyen a Tanácsnak a tagállamok által 
a gazdasági és monetáris unió megvalósítására vonatkozó kötelezettségeik teljesítésében 
megtett előrehaladásról. A Szerződésben előírtak szerint ez a jelentés kiterjed annak 
vizsgálatára is, hogy ezen tagállamok nemzeti jogszabályai – nemzeti központi bankjaik 
statútumait is beleértve – összeegyeztethetőek-e a Szerződéssel, valamint a KBER és az EKB 
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alapokmányával. Az ilyen jelentéseknek továbbá azt is vizsgálniuk kell, hogy megvalósult-e a 
fenntartható konvergencia magas fokának elérése az érintett tagállamban, az alábbi 
konvergenciakritériumok teljesítésével összefüggésben: árstabilitás, költségvetési egyenleg, 
árfolyam-stabilitás, hosszú távú kamatlábak. 

A Bizottság legutóbbi konvergenciajelentését 2008 májusában fogadták el, amely a 
svédországi helyzet átfogó elemzésére is kiterjed. A Bizottság 2008. évi 
konvergenciajelentése megállapítja, hogy „a jogszabályok összeegyeztethetőségére és a 
konvergenciakritériumok teljesítésére vonatkozó értékelésre figyelemmel és az egyéb 
tényezőket is tekintetbe véve a Bizottság úgy ítéli meg, hogy Svédország nem teljesítette az 
euró bevezetésére vonatkozó feltételeket.”

A fenti következtetés hátterében két fő ok húzódik: 

- A teljes körű jogszabályi megfelelőség hiánya

A 2006. évi konvergenciajelentés a jogi konvergencia vizsgálatánál arra a következtetésre 
jutott, hogy Svédországban a jogszabályok nem teljes mértékben összeegyeztethetők a 
Szerződés 108. és 109. cikkével és a KBER/EKB-alapokmánnyal. A központi bankról szóló 
törvényt – a Sveriges Riksbankról szóló törvényt – 2006-ban és 2007-ben anélkül 
módosították, hogy a 2006. évi konvergenciajelentésben kiemelt – nevezetesen a központi 
bank függetlenségéhez kapcsolódó – összeegyeztethetetlenségeket megoldották volna. Több 
hiányosság is fennáll a Sveriges Riksbank célkitűzéseivel, illetve a monetáris finanszírozás 
tilalmával összefüggésben. Svédország jogszabályai nem teljes mértékben összeegyeztethetők 
a Szerződésben foglaltakkal.

- Az árfolyam-kritérium tiszteletben tartásának elmulasztása

A svéd korona nem vesz részt az európai árfolyam-mechanizmus II-ben (ERM II).
Svédország az 1990-es évek eleje óta lebegtetett árfolyam- és inflációs célkövető rendszert 
alkalmaz. Svédország nem teljesíti az árfolyam-kritériumot.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Svédország nem sérti a Szerződésben foglaltakat, 
mivel sosem teljesítette az euró bevezetésére vonatkozó valamennyi feltételt. A svédországi 
helyzet naprakész értékelését a 2010. évi konvergenciajelentés tartalmazza majd, amelynek 
elfogadására 2010. május 12-én kerül sor. 

A Bizottság nem osztja a petíció benyújtójának véleményét, miszerint megsértették a közös 
valuta használatára vonatkozó személyes jogát.


