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Inledning och rättslig grund
Den 28 mars 2014 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Sveriges riksbank om ett
yttrande över två relaterade lagförslag, dels ett lagförslag om vissa sedlars upphörande som lagliga
betalningsmedel och dels ett lagförslag om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel (nedan
tillsammans kallade lagförslagen).
ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt och artikel 2.1 andra strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 98/4151
eftersom lagförslagen rör betalningsmedel. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen
för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.

Syftet med lagförslagen

Enligt lagförslagen ska de aktuella sedlarna med valörerna SEK 20, SEK 50 och SEK 1 000 upphöra som
lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2016 och de aktuella sedlarna med valörerna SEK 100 och
SEK 500 kommer att upphöra som lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2017. Därutöver stadgar
förslagen att de nu gällande mynten med valörerna SEK 1, SEK 2 och SEK 5 ska upphöra som lagliga
betalningsmedel vid utgången av juni 2017.

2.

Allmänna kommentarer

Sveriges riksbank började planeringen för att införa nya sedel- och myntserier 2010. De nya sedlarna och
mynten kommer att introduceras i två steg. ECB har förstått att de första nya sedlarna med valörerna
SEK 20, SEK 50, SEK 200 och SEK 1 000 kommer att ges ut i oktober 2015, och de nya sedlarna med
valörerna SEK 100 och SEK 500 kommer att ges ut i oktober 2016. De aktuella versionerna av sedlar
med samma valörer kommer att upphöra som lagliga betalningsmedel nio månader efter det att
motsvarande nya sedelserier getts ut.
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Mot bakgrund av den information som ECB erhållit har ECB förstått att den korta period under vilken
både de aktuella och de nya sedlarna av samma valör är i omlopp parallellt har valts för att minimera
onödiga kostnader för samhället. Av detta skäl har Sveriges riksbank försökt minimera den period då två
sedelserier med samma valörer är i omlopp parallellt.

3.

Specifika kommentarer

Sveriges riksbank är behörig myndighet och har ensamrätt att ge ut sedlar och mynt samt besluta om
utformningen av dessa, inklusive valet av valörer. ECB välkomnar att Sveriges riksbank haft en ingående
dialog med kontantmarknadens aktörer och beaktat de synpunkter som bl.a. banker, handel och
värdetransportföretag framfört när Riksbanken bestämt om längden på den övergångsperiod om nio
månader efter vars utgång de sedlar och mynt som omnämns i punkt 2 ovan upphör som lagliga
betalningsmedel.
Trots att ECB anser att denna period är relativt kort så ser ECB fördelarna med att begränsa kostnaderna
för alla berörda aktörer. ECB noterar att aktörerna själva förordat denna korta övergångsperiod. Enligt
gällande svensk lagstiftning finns det heller ingen tidsmässig begränsning under vilken svenska sedlar
och mynt kan lösas in av Sveriges Riksbank även efter det att de upphört vara lagliga betalningsmedel.

Detta yttrande kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 maj 2014.

[Namnteckning]

Mario Draghi
ECB:s ordförande
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