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Dotyczy: Petycji 1646/2009, którą złożył Rickard Karlsson (Szwecja) w sprawie 
przyjęcia euro jako waluty w Szwecji

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z traktatem z Maastricht wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do 
przyjęcia jednolitej waluty po spełnieniu kryteriów konwergencji. Dwa państwa członkowskie 
– Wielka Brytania i Dania – wynegocjowały wyłączenie z zakresu stosowania tej zasady. 
W Szwecji w 2003 r. odbyło się referendum, w którym odrzucono przyjęcie euro. Od tamtej 
pory rząd unika podejmowania tej kwestii, choć kraj od kilku lat bez problemu spełnia 
kryteria konwergencji. Składający petycję uważa, że Szwecja narusza swoje zobowiązania 
traktatowe oraz że łamane jest jego osobiste prawo do korzystania ze wspólnej waluty 
w życiu codziennym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Art. 140 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga, by co najmniej co dwa 
lata Komisja składała Radzie sprawozdanie w sprawie postępów dokonanych przez państwa 
członkowskie w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie urzeczywistnienia unii gospodarczej 
i walutowej. Traktat wymaga, by sprawozdanie takie obejmowało analizę zgodności 
ustawodawstwa krajowego, w tym statutów krajowego banku centralnego, z traktatem oraz ze 
statutem ESBC i EBC. Sprawozdania te określają również, czy w danym państwie 
członkowskim osiągnięty został wysoki poziom trwałej konwergencji, analizując spełnienie 
kryteriów konwergencji: stabilności cen, sytuacji budżetowej, stabilności kursu walutowego, 
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długoterminowych stóp procentowych. 

Ostatnie sprawozdanie z konwergencji sporządzone przez Komisję zostało przyjęte w maju 
2008 roku i zawierało dogłębną ocenę sytuacji Szwecji. W opracowanym przez KE 
sprawozdaniu z konwergencji za rok 2008 stwierdza się, że „w świetle oceny zgodności 
prawnej oraz spełnienia kryteriów konwergencji, a także uwzględniając dodatkowe kryteria, 
Komisja jest zdania, że Szwecja nie spełnia warunków przyjęcia euro”.

Są dwa główne powody leżące u podstaw tego wniosku: 

- Brak pełnej zgodności prawnej

W sprawozdaniu z konwergencji za rok 2006 w ramach oceny konwergencji prawnej 
stwierdzono, że ustawodawstwo w Szwecji nie jest w pełni zgodne z art. 108 i 109 traktatu 
WE oraz ze statutem ESBC/EBC. Ustawę o banku centralnym (ustawę o Sveriges Riksbank) 
zmieniono w 2006 i 2007 roku, nie podejmując niezgodności opisanych w sprawozdaniu 
z konwergencji za rok 2006, szczególnie w odniesieniu do niezależności banku centralnego. 
Utrzymuje się kilka uchybień dotyczących celów Sveriges Riksbank czy zakazu finansowania 
ze środków banku centralnego. Szwedzkie ustawodawstwo nie jest w pełni zgodne 
z traktatem.

- Nieprzestrzeganie kryterium kursu walutowego

Szwedzka korona nie należy do europejskiego mechanizmu kursów walutowych II (ERM II). Od 
początku lat dziewięćdziesiątych Szwecja stosuje mechanizm płynnego kursu walutowego oraz
strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. Szwecja nie spełnia kryterium kursu walutowego.

Komisja dochodzi do wniosku, że Szwecja nie narusza traktatu, ponieważ nigdy nie spełniła 
wszystkich warunków przyjęcia euro. Aktualizacja oceny sytuacji Szwecji zostanie dokonana 
w sprawozdaniu z konwergencji za rok 2010, który zostanie przyjęty w dniu 12 maja 2010 r. 

Komisja nie odniosła się do wniosku składającego petycję, iż naruszane jest jego osobiste prawo 
do korzystania ze wspólnej waluty. 


