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Temats: Lūgumraksts Nr. 1646/2009, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais Rickard 
Karlsson, par eiro pieņemšanu kā maksāšanas līdzekli Zviedrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar Māstrihtas līgumu visām dalībvalstīm ir jāpievienojas vienotās valūtas zonai, kad 
tās ir izpildījušas konverģences kritērijus. Divas dalībvalstis — Apvienotā Karaliste un Dānija 
— sarunās ir panākušas atbrīvojumu no šā noteikuma izpildes. Zviedrija 2003. gadā rīkoja 
referendumu, kurā pievienošanās eiro zonai tika noraidīta. Kopš tā laika valdība no šā 
jautājuma ir izvairījusies, kaut arī konverģences kritērijus valsts bez problēmām izpilda jau 
vairākus gadus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Zviedrija nepilda līgumā paredzētās 
saistības un ka viņa personiskās tiesības ikdienā izmantot vienoto valūtu ir pārkāptas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta 1. punktu Komisija vismaz 
reizi divos gados sniedz ziņojumus Padomei par panākumiem, ko guvušas dalībvalstis, pildot 
saistības attiecībā uz ekonomiskās un monetārās savienības izveidi. Līgums prasa ziņojumā 
ietvert vērtējumu par to, kā katras dalībvalsts tiesību akti, tostarp centrālo banku statūti, sader 
ar līgumu, ESCB un ECB statūtiem. Ziņojumos arī jāizvērtē tas, vai augstais ilgtspējīgas 
konverģences līmenis sasniegts, ņemot vērā katras dalībvalsts atbilstību konverģences 
kritērijiem: cenu stabilitāte, valsts finanšu stāvokļa stabilitāte, valūtas kursa stabilitāte, 
ilgtermiņa procentu likmes. 



PE441.127v01-00 2/2 CM\814522LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Pēdējā Komisijas Konverģences ziņojumā, ko pieņēma 2008. gada maijā, ir ietverts 
visaptverošs Zviedrijas situācijas novērtējums. 2008. gada Komisijas konverģences ziņojumā 
secināts, ka „ņemot vērā tās veikto novērtējumu par juridisko atbilstību un konverģences 
kritēriju izpildi un papildu faktorus, Komisija uzskata, ka Zviedrija neizpilda nosacījumus 
attiecībā eiro ieviešanu.

Šī secinājuma pamatā ir divi galvenie iemesli:

- Nepilnīga tiesību aktu ievērošana

2006. gada Konverģences ziņojumā tiesiskās konverģences novērtējumā secināja, ka 
Zviedrijas tiesību akti tikai daļēji atbilst EK līguma 108. un 109. pantam un ECBS/ECB 
statūtiem. Likums par centrālo banku — Sveriges Riksbank — tika grozīts 2006. un 
2007. gadā, taču netika risinātas 2006. gada Konverģences ziņojumā norādītās neatbilstības, 
īpaši attiecībā uz centrālās bankas neatkarību. Vairākas neatbilstības attiecas uz Sveriges 
Riksbank mērķiem un monetārās finansēšanas aizliegumu. Zviedrijas tiesību akti tikai daļēji 
atbilst līgumam.

- Neatbilstība valūtas maiņas kursa kritērijam

Zviedrijas krona nav Eiropas valūtas kursa II mehānisma (ERM II) dalībniece. Zviedrija izmanto 
mainīgā valūtas maiņas kursa režīmu un inflācijas kontrolēšanu kopš 90. gadu sākuma. Zviedrija 
neatbilst valūtas maiņas kursa kritērijam.

Komisija secina, ka Zviedrija nepārkāpj līgumu, jo tā nekad nav izpildījusi visus nosacījumus 
eiro ieviešanai. Novērtējuma par Zviedrijas situāciju atjauninājums tiks ietverts 2010. gada 
Konverģences ziņojumā, kuru pieņems 2010. gada 12. maijā.

Komisija nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja secinājumam, ka ir pārkāptas viņa personiskās 
tiesības izmantot kopējo valūtu.”


