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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1646/2009, adresată de Rickard Karlsson, de cetățenie suedeză, privind 
adoptarea euro ca monedă în Suedia

1. Rezumatul petiției

În conformitate cu Tratatul de la Maastricht, toate statele membre sunt obligate să adere la 
moneda unică atunci când îndeplinesc criteriile de convergență. Două state membre – Regatul 
Unit și Danemarca – au negociat o derogare de la această regulă. Suedia a organizat un 
referendum în 2003, care a respins aderarea la moneda euro. De atunci, guvernul a evitat 
chestiunea, cu toate că țara a îndeplinit cu ușurință criteriile de convergență, timp de mai mulți 
ani. Petiționarul consideră că Suedia a încălcat obligațiile sale care îi revin în temeiul 
tratatului și că dreptul său personal de a folosi moneda unică în viața de zi cu zi este încălcat. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

În conformitate cu articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cel puțin la fiecare doi ani Comisia trebuie să prezinte Consiliului un raport privind 
progresele statelor membre în îndeplinirea obligațiilor care le revin pentru realizarea uniunii 
economice și monetare. Tratatul prevede că raportul trebuie să includă o examinare a 
compatibilității legislației naționale, inclusiv a statutului băncii centrale naționale, cu tratatul 
și Statutul SEBC și al BCE. Rapoartele examinează, de asemenea, dacă a fost realizat un grad 
înalt de convergenţă durabilă în statul membru respectiv, analizând în ce măsură acesta a 
îndeplinit criteriile de convergență: stabilitatea prețurilor, situația finanțelor publice, 
stabilitatea cursului de schimb, ratele dobânzilor pe termen lung. 
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Ultimul Raport de convergență al Comisiei a fost adoptat în mai 2008 şi a inclus o evaluare 
detaliată a situației Suediei. Raportul de convergență al Comisiei din 2008 concluzionează că 
„în lumina evaluării sale privind compatibilitatea juridică și îndeplinirea criteriilor de 
convergență și luând în considerare factorii suplimentari, Comisia consideră că Suedia nu 
îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro”.

Există două motive principale care stau la baza acestei concluzii: 

- Lipsa respectării depline a legislației

În Raportul de convergență din 2006, evaluarea convergenței juridice a condus la concluzia că 
legislația suedeză nu era pe deplin compatibilă cu articolele 108 și 109 din Tratatul CE și cu 
Statutul SEBC/BCE. Legea privind banca centrală, Sveriges Riksbank Act, a fost modificată 
în 2006 și 2007 fără a aborda incompatibilitățile subliniate în Raportul de convergență din 
2006, mai ales în ceea ce privește independența băncii centrale. Există în continuare câteva 
imperfecțiuni cu privire la obiectivele Sveriges Riksbank sau la interdicția privind finanțarea 
monetară. Legislația suedeză nu este pe deplin compatibilă cu tratatul.

- Nerespectarea criteriului privind cursul de schimb

Coroana suedeză nu participă la mecanismul european al ratei de schimb II (MCS II). Suedia a 
practicat un regim de flotare liberă a cursului de schimb și a țintei de inflație încă de la începutul 
anilor 1990. Suedia nu respectă criteriul privind cursul de schimb.

Concluzia Comisiei este că Suedia nu a încălcat tratatul, din moment ce nu a îndeplinit niciodată 
toate condițiile pentru adoptarea monedei euro. O actualizare a evaluării în ceea ce privește 
situația din Suedia va fi realizată în Raportul de convergență care va fi adoptat la 12 mai 2010. 

Comisia nu este de acord cu concluzia petiționarului, conform căreia dreptul său personal de a 
folosi moneda unică este încălcat. 


