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Angående: Framställning 1646/2009, ingiven av Rickard Karlsson (svensk medborgare), om 
införande av euro som valuta i Sverige

1. Sammanfattning av framställningen

Enligt Maastrichtfördraget är alla medlemsstater skyldiga att ansluta sig till den gemensamma 
valutan när de uppfyller konvergenskriterierna. Två medlemsstater – Storbritannien och 
Danmark – förhandlande till sig undantag från den bestämmelsen. Sverige höll en 
folkomröstning 2003 där euroanslutningen avvisades. Sedan dess har regeringen undvikit
frågan trots att landet gott och väl har uppfyllt konvergenskriterierna i flera år. Framställaren 
anser att Sverige inte fullgör sina skyldigheter enligt fördraget och att hans rätt att använda 
den gemensamma valutan i sin vardag kränks.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 februari 2010. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 april 2010.

Enligt artikel 140.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen 
rapportera till rådet minst en gång vartannat år om hur medlemsstaterna fullgör sina 
förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen. I fördraget 
krävs att rapporten ska innehålla en granskning av i vilken utsträckning som den nationella 
lagstiftningen, inklusive stadgan för dess centralbank, är förenlig med fördraget och med 
stadgan för ECBS och ECB. I rapporterna ska också granskas om en hög grad av varaktig
konvergens har uppnåtts i den berörda medlemsstaten genom en analys av i vad mån 
medlemsstaten uppfyller konvergenskriterierna: prisstabilitet, den offentliga sektorns 
finansiella ställning, stabil växelkurs, den långfristiga räntenivån.
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Kommissionens senaste konvergensrapport antogs i maj 2008 och innehöll en grundlig 
granskning av situationen i Sverige. Kommissionen drar följande slutsats i 2008 års 
konvergensrapport: ”Mot bakgrund av bedömningen av lagstiftningens förenlighet och av 
uppfyllandet av konvergenskriterierna, samt med beaktande av de ytterligare faktorerna, 
anser kommissionen att Sverige inte uppfyller villkoren för att införa euron”.

Det finns två huvudskäl till denna slutsats:

– Lagstiftningen överensstämmer inte med fördraget

I 2006 års konvergensrapport visade bedömningen av lagstiftningskonvergensen att 
lagstiftningen i Sverige inte var helt förenlig med artiklarna 108 och 109 i EG-fördraget och 
ESCB/ECB-stadgan. Centralbanksakten – riksbankslagen – ändrades 2006 och 2007, utan att 
man gjorde något åt de oförenligheter som konstaterades i 2006 års konvergensrapport, 
framför allt när det gäller centralbankens oberoende. Flera brister kvarstår när det gäller 
målen för Sveriges Riksbank och förbudet mot monetär finansiering. Den svenska 
lagstiftningen är inte helt förenlig med fördraget.

– Växelkurskriteriet uppfylls inte

Den svenska kronan deltar inte i den europeiska växelkursmekanismen (ERM2). Sverige har 
sedan början av 1990-talet bedrivit en valuta- och penningpolitik med flytande växelkurs. 
Sverige uppfyller inte växelkurskriteriet.

Kommissionen drar slutsatsen att Sverige inte bryter mot fördraget eftersom landet aldrig har 
uppfyllt alla villkor för införandet av euron. I 2010 års konvergensrapport, som kommer att antas 
den 12 maj 2010, görs en förnyad bedömning av den svenska situationen.

Kommissionen instämmer inte i framställarens slutsats att hans personliga rätt att använda den 
gemensamma valutan kränks.


