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EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE
av 7 maj 2010
om förnyelse av sedel- och myntserien
(CON/2010/38)

Inledning och rättslig grund
Den 29 mars 2010 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Sveriges riksbank om ett
yttrande över ett förslag om ändring av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (nedan kallat förslaget).
ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt och artikel 2.1 andra strecksatsen i rådets beslut 98/415/EG av den 29 juni 1998
om nationella myndigheters samråd med Europeiska centralbanken rörande förslag till rättsregler1,
eftersom förslaget 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 förslaget

Enligt förslaget ges Riksbanken rätt att ge ut mynt med valörerna 2 och 20 kronor samt sedlar med
valören 200 kronor. Eftersom 50-öresmyntet upphör att vara lagligt betalningsmedel den 30 september
2010 föreslås även att Riksbankens rätt att ge ut 50-öresmynt upphör.

2.

Allmänna kommentarer

Enligt 9 kap. 14 § regeringsformen har Sveriges riksbank ensamrätt att ge ut sedlar och mynt. Av
5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank framgår att sedlar och mynt som ges ut av Sveriges
riksbank är lagliga betalningsmedel. Allmänna regler om penning- och betalningsväsendet, såsom beslut
om att vissa svenska sedlar och mynt ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel ska däremot meddelas
genom lag som antagits av Sveriges riksdag.
ECB noterar att Riksbanken gjort en ingående granskning av behovet att förnya sedel- och myntserien där
man beaktat användningen och efterfrågan på olika valörer samt kostnaden för olika alternativ. Man har
även beaktat synpunkter från allmänheten, banker samt handeln.
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Detta yttrande kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 maj 2010.
[Namnteckning]
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