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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1646/2009, imressqa minn Rickard Karlsson, ta’ nazzjonalità Svediża, 
dwar l-adozzjoni tal-ewro bħala l-munita tal-Isvezja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont it-Trattat ta’ Maastricht, l-Istati Membri kollha huma obbligati jdaħħlu l-ewro ladarba 
jissodisfaw il-kriterji ta’ konverġenza. Żewġ Stati Membri – ir-Renju Unit u d-Danimarka –
innegozjaw eżenzjoni minn din ir-regola. Fl-Isvezja sar referendum fl-2003, fejn il-poplu 
vvota kontra s-sħubija fiż-żona tal-ewro. Minn dakinhar, il-gvern evita l-kwistjoni, minkejja l-
fatt li l-pajjiż ilu jissodisfa, bil-kif, il-kriterji ta’ konverġenza għal numru ta’ snin. Il-
petizzjonant jikkunsidra li l-Isvezja qed tikser l-obbligi tagħha skont it-Trattat u li d-dritt 
personali tiegħu li juża l-munita komuni fil-ħajja tiegħu ta’ kuljum qed jinkiser. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

‘L-Artikolu  140(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jitlob lill-
Kummissjoni tirrapporta lill-Kunsill mill-anqas kull sentejn dwar il-progress li sar mill-Istati 
Membri fit-twettiq tal-obbligi tagħhom dwar it-twettiq ta’ unjoni ekonomika u monetarja. It-
Trattat jitlob li r-rapport għandu jinkludi eżami tal-kompatibilità  bejn il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, inklużi l-istatuti tal-banek ċentrali tagħhom u t-Trattat u l-Istatut tas-SEBĊ u tal-
BĊE. Ir-rapport għandu jeżamina wkoll jekk ikunx intlaħaq grad għoli ta’ konverġenza 
sostenibbli fl-Istati Membri kkonċernati b’referenza għall-fatt jekk dawn il-kriterji ta’ 
konverġenza ikunux ġew sodisfati: l-istabilità fil-prezzijiet, il-pożizzjoni baġitarja tal-gvern, l-
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istabilità tar-rata tal-kambju, il-livelli ta’ rati ta’ mgħax f’perjodi fit-tul. 

L-aħħar Rapport ta’ Konverġenza tal-Kummissjoni ġie adottat f’Mejju 2008 u inkluda 
evalwazzjoni bir-reqqa tas-sitwazzjoni tal-Isvezja. Ir-rapport tal-2008 ta’ konverġenza tal-
Kummissjoni jikkonkludi li “fid-dawl tal-evalwazzjoni tagħha tal-kompatibilità legali u tas-
sodisfar tal-kriterji ta’ konverġenza, u filwaqt li qieset il-fatturi addizzjonali, il-Kummissjoni 
tikkunsidra li l-Isvezja ma tissodisfax il-kundizzjonjiet għall-adozzjoni tal-euro.”

Hemm żewġ raġunijiet ewlenin wara din il-konklużjoni: 

- Nuqqas ta’ konformità legali sħiħa

Fir-Rapport ta’ Konverġenza tal-2006, l-evalwazzjoni dwar il-konverġenza legali kkonkludiet 
li l-leġiżlazzjoni fl-Isvezja ma kinitx konformi għalkollox mal-Artikolu 108 u 109 tat-Trattat 
KE u l-Istatut tal-SEBĊ/BĊE. L-Att tal-Bank Ċentrali, - l-Att tas-Sveriges Riksbank- ġie 
emendat fl-2006 u fl-2007, mingħajr ma indirizza l-inkompatibilitajiet enfasizzati fir-Rapport 
ta’ Konverġenza tal-2006, b’mod partikolari fir-rigward tal-indipendenza tal-bank ċentrali.  
Għad hemm bosta nuqqasijiet fir-rigward tal-objettivi tas-Sveriges Riksbank jew il-
projbizzjoni tal-finanzjament monetarju. Il-leġiżlazzjoni tal-Isvezja mhijiex kumpatibbli 
għalkollox mat-Trattat.

- Nuqqas ta’ rispett tal-kriterju tar-rata tal-kambju

Il-krona Svediża mhijiex qed tipparteċipa fil-Mekkaniżmu tar-Rata tal-Kambju Ewropea II 
(ERM II). L-Isvezja segwiet sistema ta’ rata tal-kambju varjabbli u l-kontroll tal-inflazzjoni sa 
mill-bidu tal-1990. L-Isvezja ma tissodisfax il-kriterju tar-rata tal-kambju.

Il-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li l-Isvezja mhijiex qed tikser it-Trattat minħabba li qatt 
ma ssodisfat il-kundizzjonijiet kollha għall-adozzjoni tal-ewro. Se jsir aġġornament tal-
evalwazzjoni tas-sitwazzjoni Svediża fir-Rapport ta’ Konverġenza tal-2010, liema rapport se jiġi 
adottat fit-12 ta’ Mejju 2010. 

Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-konklużjoni tal-petizzjonant li d-dritt personali tiegħu li juża l-
munita komuni qed jinkiser. 


