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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens het Verdrag van Maastricht zijn alle lidstaten verplicht om toe te treden tot de 
eenheidsmunt wanneer zij aan de convergentiecriteria voldoen. Twee lidstaten – het VK en 
Denemarken – hebben onderhandeld over een vrijstelling van deze regel. In 2003 hebben de 
Zweden zich in een referendum uitgesproken tegen de toetreding tot de euro. Sindsdien is de 
regering de kwestie uit de weg gegaan, zelfs al voldoet het land al verschillende jaren 
ruimschoots aan de convergentiecriteria. Indiener is van mening dat Zweden hiermee verzaakt 
aan zijn verplichtingen uit het Verdrag en dat hierdoor zijn persoonlijk recht om de 
eenheidsmunt te gebruiken in zijn dagelijkse leven, met voeten wordt getreden. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

In artikel 140, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald 
dat de Commissie ten minste eens per twee jaar verslag moet uitbrengen bij de Raad over de 
voortgang die door de lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het 
oog op de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie. Het Verdrag stelt dat 
deze verslagen een onderzoek dienen te bevatten naar de verenigbaarheid van de nationale 
wetgeving van elk van deze lidstaten, met inbegrip van de statuten van zijn nationale centrale 
bank, met artikel 130 en artikel 131 en de statuten van het ESCB en van de ECB. In deze 
verslagen moet ook worden nagegaan of een hoge mate van duurzame convergentie is bereikt, 
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aan de hand van de mate waarin elke lidstaat aan de volgende convergentiecriteria voldoet: 
prijsstabiliteit, de situatie van de overheidsfinanciën, wisselkoersstabiliteit en de rentevoet 
voor de lange termijn.

Het laatste convergentieverslag van de Commissie is goedgekeurd in mei 2008 en bevatte een 
uitgebreide analyse van de situatie van Zweden. Het convergentieverslag van de Commissie 
van 2008 concludeert het volgende: “in het licht van haar beoordeling van de 
verenigbaarheid van de wetgeving en van de mate waarin aan de convergentiecriteria is 
voldaan, alsook rekening houdend met aanvullende factoren, is de Commissie van mening dat 
Zweden niet voldoet aan de voorwaarden voor de aanneming van de euro”.

Er liggen twee belangrijke redenen ten grondslag aan deze conclusie:

- Onvoldoende naleving van de wetgeving

In het convergentieverslag 2006 werd bij de beoordeling van de juridische convergentie 
geconcludeerd dat de wetgeving van Zweden niet volledig verenigbaar was met de artikelen 
108 en 109 van het Verdrag en met de ESCB/ECB-statuten. In 2006 en 2007 is de wet op de 
Sveriges Riksbank gewijzigd, zonder dat evenwel de in het convergentieverslag 2006 
gesignaleerde onverenigbaarheden werden opgeheven, met name wat de onafhankelijkheid 
van de centrale bank betreft. Er is nog steeds sprake van tal van onvolkomenheden ten 
aanzien van de doelstellingen van de Sveriges Riksbank en het verbod op monetaire 
financiering. De Zweedse wetgeving is niet volledig verenigbaar met het Verdrag.

- Niet voldoen aan het wisselkoerscriterium

De Zweedse kroon neemt niet deel aan het Europese wisselkoersmechanisme II (WKM II). 
Sinds het begin van de jaren negentig hanteert Zweden een inflatiedoelstelling in combinatie 
met een zwevende wisselkoers. Zweden voldoet niet aan het wisselkoerscriterium.

De Commissie concludeert dat Zweden geen inbreuk pleegt op het Verdrag, aangezien het nooit 
aan alle voorwaarden voor invoering van de euro heeft voldaan. Het convergentieverslag over 
2010, dat op 12 mei 2010 zal worden aangenomen, zal een herziene beoordeling van de Zweedse 
situatie bevatten.

De Commissie is het niet eens met de conclusie van indiener dat zijn persoonlijk recht om de 
eenheidsmunt te gebruiken met voeten wordt getreden.


