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Uvod 

„[...] v zvezi s prostim gibanjem državljanov EU in njihovih družinskih članov ostaja le ena 

praktična ovira, tj. upravne težave, povezane s pridobivanjem osebne številke, ki jo izda 

švedski davčni organ, kar znatno ovira vsakdanje življenje v švedski družbi.“1 

 

Prejete peticije so povezane z domnevno kršitvijo prostega gibanja državljanov EU in zlasti 

določb Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici 

državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju 

držav članic. Natančneje, vlagatelji peticij niso bili registrirani v švedskem registru 

prebivalstva, zato niso prejeli osebne identifikacijske številke, ki je potrebna za dostop do 

številnih storitev, pomembnih za vsakodnevne dejavnosti državljanov na Švedskem. 

 

O nekaterih peticijah so razpravljali na seji odbora 14. julija 2015. Odločeno je bilo, da 

peticije ostanejo odprte, dokler Evropska komisija ne predloži dodatnih informacij. Evropski 

parlament je po tej seji prejel še tri peticije z enako vsebino. Ko je Odbor za peticije prejel 

nove informacije Komisije (glej prilogo), se je odločil, da bo organiziral obisk za ugotavljanje 

dejstev v Stockholmu. 

Poleg peticij, ki jih je prejel Evropski parlament, je Komisija prejela številne pritožbe 

državljanov EU o tej zadevi, poleg tega se s tem redno ukvarjata tudi mreža SOLVIT in 

spletno mesto Tvoja Evropa – nasveti. 

Službe Komisije so pripravile celovito oceno združljivosti švedskega sistema za registracijo 

prebivalstva s pravili EU o temeljnih svoboščinah, zlasti s členi 21, 22, 45, 49 in 56 PDEU, 

ter ustrezno sekundarno zakonodajo, vključno z Direktivo 2004/38/ES. Komisija je 

januarja 2015 začela razprave s Švedsko glede osebnih identifikacijskih številk, oktobra 2016 

pa se je začel postopek EU Pilot. 

Kot opozarjajo člani delegacije, je pravica državljanov EU in njihovih družin do prostega 

gibanja in prebivanja v kateri koli državi EU ena od štirih temeljnih svoboščin iz pogodb o 

EU ter osnovni pogoj za dobro delovanje notranjega trga. 

Države članice morajo poiskati praktične rešitve, da bi zagotovile spoštovanje temeljnih 

pravic državljanov EU, v tem okviru pa je bistvena vzajemnost med državami članicami. 

 

                                                 
1Ovire za pravico do prostega gibanja in prebivanja državljanov EU in njihovih družin: Poročilo o državi za 

Švedsko, Evropski parlament, junij 2016, na voljo na spletnem naslovu: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf (ni na 
voljo v slovenskem jeziku)  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
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Švedski sistem osebne identifikacije 

Osebna identifikacijska številka (tj. personnummer), švedska nacionalna identifikacijska 

številka, je bila uvedena leta 1947. Številke izdaja švedska davčna agencija (tj. Skatteverket) 

v okviru registra prebivalstva (Folkbokföring).  

Povezava med osebo in identifikacijsko številko se vzpostavi prek civilnega registra in 

osebnih dokumentov ter sekundarno prek razširjene uporabe številke v različnih stikih z 

organi, šolami in univerzami ter podjetji (tj. bankami, zavarovalnicami itd.). 

Državljani in druge osebe, rojene na Švedskem, prejmejo identifikacijsko številko kmalu po 

tem, ko (običajno) starši in zdravstveno osebje prijavijo rojstvo otroka. V izjemnih primerih 

se lahko številka pozneje v življenju spremeni, običajno zaradi napačnega datuma rojstva ali 

registracije spola otroka. Če oseba pozneje v življenju prestane operativni postopek, s katerim 

spremeni spol, se serijska številka spremeni, da je v skladu z novim fizičnim spolom (tj. 

sprememba devete števke, da ustreza spolu).  

Oseba, ki ima pravico do prebivanja, lahko na Švedskem živi brez dovoljenja za prebivanje. 

Namen tega je olajšati prosto gibanje po EU. Pravica do prebivanja ter možnost vnosa v 

register prebivalstva in pridobitve osebne identifikacijske številke sta na voljo vsakemu 

državljanu EGP, ki izpolnjuje katero od naslednjih meril: 

• oseba dela, zagotavlja storitve ali ima svoje podjetje na Švedskem; 

• oseba je registrirana kot študent priznane švedske izobraževalne ustanove in ima 

celovito zdravstveno zavarovanje; 

• oseba ima zadostna sredstva za preživljanje sebe in svoje družine ter celovito 

zdravstveno zavarovanje, ki velja zanjo in za družinske člane, ki bivajo na Švedskem. 

Poleg tega mora biti ugotovljeno, da naj bi zaposlitev ali izobraževanje trajala najmanj eno 

leto. V nekaterih primerih državljani EU težko pridobijo takšen dokaz. 

Državljan EU, ki išče zaposlitev, ima morda res pravico do prebivanja na Švedskem, vendar 

ga zato ni mogoče vnesti v švedski register prebivalstva. Razlog za to je, da lahko absolutna 

pravica državljana EU do prebivanja na Švedskem v tem primeru traja le šest mesecev. 

Družinski člani državljanov EGP s pravico do prebivanja imajo lahko tudi sami pravico do 

prebivanja, v tem primeru pa ne potrebujejo dovoljenja za prebivanje. 

Teoretično za posameznike, ki na Švedskem ostanejo manj kot eno leto in jih ni mogoče 

registrirati v švedskem registru prebivalstva z osebno identifikacijsko številko, obstaja 

drugačna oblika identifikacijske številke, tj. koordinacijska številka (samordningsnummer). 

Tudi to številko izda davčna agencija, a le na zahtevo institucionalnega organa. Uporablja se 

za stike med osebo in agencijo, za katere bi bila sicer potrebna osebna identifikacijska 

številka, na primer za osebe, ki v državi prebivajo manj kot eno leto ali pa v njej sploh ne 

prebivajo, vendar morajo biti v stiku z organi, npr. osebe, ki imajo v lasti počitniško hišo, ali 

švedski državljani, ki niso nikoli prebivali na Švedskem. Vendar se praktična vprašanja 

pojavijo zlasti zaradi omejujočega dodeljevanja te koordinacijske številke. 

Osebe, ki nimajo znane švedske osebne identifikacijske številke ali koordinacijske številke, 
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vendar potrebujejo zdravstveno oskrbo, npr. tuji turisti, nezavestne osebe, novorojenčki, ki 

potrebujejo posebno nego (zdravi novorojenčki so registrirani v materini zdravniški 

kartoteki), in nekatere druge kategorije oseb (npr. za namene posebnega varstva zasebnosti, 

kot pri testiranju okuženosti z virusom HIV), dobijo rezervno številko (reservnummer), ki je 

začasna in se uporablja le za zdravstveno oskrbo. 

Obisk za ugotavljanje dejstev je bil priložnost za pogovor s pristojnimi švedskimi organi o 

težavah, ki jih imajo nekateri državljani EU glede pravice do prebivanja na Švedskem, in 

možnostmi za izboljšanje zgoraj predstavljenega sistema, da bi bolje upošteval temeljno 

pravico do prostega gibanja državljanov EU na Švedskem. 

Peticije in njihovi vlagatelji 

Peticije št. 1098/2010, ki jo je vložil državljan Nemčije, o diskriminaciji državljanov EU s 

strani švedskih organov, 

št. 1183/2010, ki jo je vložil državljan Nemčije, o potrebi po osebni registracijski številki na 

Švedskem, 

št. 1289/2012, ki jo je vložila državljanka Združenega kraljestva, o kršitvi njene pravice do 

prostega gibanja in prebivanja v EU, 

št. 0902/2015, ki jo je vložil državljan Španije, o zahtevah za državljane držav članic EU, da 

bi lahko prebivali na Švedskem, 

št. 0299/2016, ki jo je vložil državljan Nemčije, o diskriminaciji državljanov EU na 

Švedskem, ker jim švedski organi nočejo izdati osebnih identifikacijskih številk, 

in št. 01323/2016, ki jo vlaga državljan Nemčije, o elektronski identifikaciji na Švedskem. 

Vlagatelji peticij so bodisi lastniki nepremičnin na Švedskem, vendar tam ne prebivajo stalno, 

bodisi zakonci ali partnerji švedskih državljanov. Ne morejo pridobiti osebne identifikacijske 

številke, zato ne morejo uporabljati več storitev in v celoti izkoristiti svojih pravic, ki jih 

imajo kot zakoniti rezidenti. 

Kratko poročilo o sestankih 

Obisk za ugotavljanje dejstev je potekal v torek, 21. februarja, od 9.00 do 17.00. Njegov 

namen je bil članom delegacije obiska za ugotavljanje dejstev odbora PETI omogočiti, da bi 

po posvetovanju s predstavniki različnih služb švedske uprave, ki so vsi delili svoje izkušnje 

in stališča, bolje razumeli položaj. 

 

I. Zagotavljanje informacij. 

 

Kot je bilo navedeno že v uvodu, identifikacijske številke izdaja švedska davčna agencija 

(Skatteverket), ki je del registra prebivalstva (Folkbokföring) in je odvisna od ministrstva za 

finance.  

 

Delegacija se je srečala s predstavniki ministrstva za finance in različnih agencij ministrstva 
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za finance, ki obravnavajo vprašanja iz peticij. Ministrstvo sta zastopala Maria Åhrling in 

Frank Walterson, davčno agencijo pa Håkan Nilsson in Ingegerd Widell. Delegacija se je 

srečala tudi z namestnico direktorja finančnih institucij in trgov (bančni sektor) Moniko 

Johansson, da bi bolj podrobno razpravljali o zagotavljanju dostopa do bančnih računov na 

Švedskem. 

 

Švedski sistem je uspešen pri identifikaciji rezidentov za neomejen čas. Dokler oseba 

izpolnjuje zgoraj navedena merila, nima težav pri pridobivanju številke in tako dobi dostop do 

vseh storitev, in sicer enakovredno z vsemi švedskimi državljani. Glavna težava ostaja dokaz 

o bivanju, daljšem od enega leta, in dokazovanje oseb, ki niso ekonomsko aktivne, da so se 

sposobne same finančno preživljati (v skladu s členom 7(1)(b) Direktive: „Vsi državljani 

Unije imajo pravico prebivati na ozemlju druge države članice v obdobju, daljšem od treh 

mesecev[,] če [...] imajo dovolj sredstev zase in za svoje družinske člane, da med njihovim 

prebivanjem ne bodo postali breme sistema socialne pomoči v državi članici gostiteljici[,] in 

če imajo celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v državi članici gostiteljici.“). 

 

Kar zadeva identifikacijo rezidentov za omejen čas in nedržavljanov EU, delovanje sistema ni 

optimalno, postopek za izdajo koordinacijskih številk in njegovo uporabo pa je treba 

izboljšati. Vse večja mobilnost državljanov EU delno pojasnjuje neustreznost sistema. 

 

Če se državljanu EU zavrne vnos v register, to ne pomeni, da ne sme prebivati na Švedskem, 

saj register prebivalstva ne nadzoruje pravice do prebivanja. Vendar ta oseba dejansko ne bo 

imela dostopa do več storitev in med bivanjem na Švedskem ne bo imela enakih pravic kot vsi 

drugi švedski državljani. 
 

V zvezi s konkretnimi težavami, ki jih imajo vlagatelji peticij (npr. odpreti bančni račun, 

pridobiti številko mobilnega telefona, včlaniti se v športni center ali knjižnico ...), so organi 

poudarili, da ni posebne pravne zahteve, da je za dostop do teh storitev potrebna osebna 

identifikacijska številka. Zato je mogoče sklepati, da obstaja pomanjkanje informiranosti o 

pravnih določbah pri obeh straneh, tj. pri državljanih EU in švedskih zasebnih akterjih, kot so 

banke ali telefonski operaterji. Praktična uporaba osebne identifikacijske številke s strani 

zasebnih akterjev za identifikacijo posameznika/stranke ne bi smela biti nikoli sprejeta kot 

zahteva, če ni takih pravnih določb, ponudniki storitev pa bi morali biti obveščeni, da je 

osebna izkaznica dovolj za identifikacijo. Zasebni akterji morajo biti tudi bolje obveščeni o 

obstoju koordinacijske številke, ki se nekoliko razlikuje od osebne identifikacijske številke, in 

o njeni veljavnosti. 

 

Izrečena je bila pripomba, da ni posebne pravne določbe za sankcioniranje zasebnih akterjev, 

kadar neupravičeno zahtevajo osebno identifikacijsko številko za dostop do svojih storitev. 

 

Očitno so potrebne smernice za državljane, javne organe in zasebne akterje, da bi izboljšali 

svoje sodelovanje in posledično delovanje celotnega sistema ter tako olajšali prosto gibanje 

državljanov EU. Informacije o koordinacijski številki je treba izboljšati, pojasniti in široko 

razširiti, saj so se zaradi rahlo drugačne sestave te številke v primerjavi z osebno 

identifikacijsko številko večkrat pojavili dvomi o njeni pristnosti. 

 

Boljše informacije niso potrebne le o tem, kdaj je potrebna t. i. personnummer, ampak tudi o 

koordinacijski številki in pravnih sredstvih v primeru neupravičenih zahtev ali zamude pri 

registraciji. 
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V zvezi s pravnimi sredstvi za državljane EU, če se od njih neupravičeno zahteva osebna 

identifikacijska številka, obstaja več možnosti. V takih primerih bi morali imeti državljani 

dostop do notranjega postopka zadevnega zasebnega akterja, kot so oddelki za varstvo 

potrošnikov v bankah. Poleg nacionalnega odbora za potrošniške spore (ARN)1 je bil kot 

možna rešitev naveden tudi švedski varuh pravic potrošnikov. Običajno se odločitev v zvezi z 

zahtevkom sprejme v približno šestih mesecih. Zato je treba izboljšati časovni okvir reševanja 

zahtevkov za rezidente za krajši čas ali omejen čas, ki nimajo osebne identifikacijske številke. 
 

II. Dostop do zdravstvenega varstva. 

 

Izvajanje pravice do prostega gibanja ni mogoče brez varstva pravic socialne varnosti 

državljanov, ki se selijo. 

 

Člani delegacije so se srečali tudi z Malin Skäringer in Christino Janzon z ministrstva za 

zdravje in socialne zadeve, da bi razpravljali o vprašanju dostopa do švedskega zdravstvenega 

varstva v evropskem okviru. 

 

Vsaka država članica ima svoj sistem socialne varnosti, ki ga usklajuje z drugimi na ravni EU 

po zaslugi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 

koordinaciji sistemov socialne varnosti2. Švedska ima sistem zdravstvenega varstva, ki temelji 

na prebivanju, tj. vse osebe, ki prebivajo (so registrirane v registru prebivalstva) na 

Švedskem, imajo dostop do enakega zdravstvenega varstva. 3. V praksi so bile na Švedskem 

težave pri kombiniranju določb o prostem gibanju in določb uredbe o koordinaciji sistemov 

socialne varnosti. 

 

Za osebe, ki niso registrirane na Švedskem, bi morala obstajati možnost, da za dostop do 

osnovnega nujnega zdravstvenega varstva uporabijo evropsko kartico zdravstvenega 

zavarovanja. 

 

Eden od vlagateljev peticij se je pritožil, da švedski pristojni organi niso hoteli sprejeti 

njegove evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. 

 

Komisija je bila v stiku s švedskimi organi glede težav, ki so jih imeli državljani EU in 

njihovi družinski člani pri uporabi sistema javnega zdravstvenega varstva na Švedskem, 

preden so pridobili osebno identifikacijsko številko. Komisija je novembra 2012 v zvezi s tem 

s Švedsko odprla postopek EU Pilot. Po podrobnih razpravah in dialogu o tem vprašanju je 

Švedska sčasoma spremenila svojo nacionalno zakonodajo, spremembe pa so začele veljati 

1. februarja 2016. Oseba, za katero v skladu z Uredbo št. 883/2004 velja švedska zakonodaja, 

                                                 
1 Javni organ, ki deluje približno tako kot sodišče, njegova glavna naloga pa je reševanje sporov med potrošniki 

in nosilci poslovnih dejavnosti, ko potrošniki vložijo zahtevke. Pred vložitvijo pritožbe pri organu ARN mora 

nosilec poslovne dejavnosti delno ali v celoti zavrniti zahtevek (ali pa se nanj sploh ne odzvati). Njegova 

poizvedba je na voljo brezplačno.  
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883  

3 Opozoriti je treba, da je vsak okrožni svet, lokalni organ ali občina odgovorna za upravljanje in določanje 

prednostnih nalog svojih virov zdravstvenega varstva. Zato se lahko vrsta storitev zdravstvenega varstva, ki je na 

voljo, razlikuje. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883
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lahko od takrat pridobi potrdilo, ki ji omogoča enako zdravstveno varstvo, kot se zagotavlja 

osebam, ki so registrirane na Švedskem. Potrdilo je mogoče uporabljati, dokler oseba ne 

pridobi osebne identifikacijske številke. 

 

III. Pridobitev nepremičnin. 

 

Registracijo lastništva nepremičnin na Švedskem upravljajo službe organa za kartografijo, 

zemljiški kataster in registracijo zemljišč (Lantmäteriet) pri ministrstvu za podjetništvo in 

inovacije. Člani delegacije so se srečali z Magdaleno Anderson, ki skrbi za poslovni razvoj v 

tem organu, in Rogerjem Ekmanom, posebnim svetovalcem na ministrstvu. 

 

Tudi na področju pridobitve in registracije lastništva ni posebnih težav, če imate osebno 

identifikacijsko številko. Različne informacije, potrebne za registracijo kot nov lastnik, je 

mogoče z lahkoto pridobiti. Če gre za državljana EU, ki nima osebne identifikacijske številke, 

mu to ne preprečuje lastništva, vendar lahko pride do praktičnih težav. 

 

V sedanjem sistemu so bile izpostavljene različne pomanjkljivosti, natančneje: različne 

identifikacijske številke, ki obstajajo na področju nepremičnin (npr. okrožna številka), in 

težava pri dostopu do naslova kupcev, ko nimajo osebne identifikacijske številke (ali ko ne 

prihajajo iz države članice Nordijskega sveta, ki imajo določene zmogljivosti). 

 

Kot morebitna rešitev se je omenjal poenostavljen sistem, kar bi dosegli z usklajevanjem 

različnih registrov in razvojem koordinacijske številke kot enolične referenčne številke. 

Boljša osebna registracija kupcev bi nedvomno pomagala izboljšati kakovost sistema za 

registracijo nepremičnin. Predvideli bi lahko tudi možnost povezave med pridobitvijo 

lastništva nad nepremičnino in pridobitvijo koordinacijske številke. 

 

Vendar je ena glavnih ovir za razvoj koordinacijske številke kot orodja za poenostavitev 

sistema nezmožnost, da bi posameznik neposredno zaprosil za koordinacijsko številko. 

Zahtevek mora vložiti javni organ. 

Zaključki in priporočila 

Zaključki  

Per Åsling in Jörgen Hellman, ki sta predsednik in podpredsednik odbora za obdavčevanje 

švedskega parlamenta (Riksdag), tj. nacionalnega parlamenta, ter Ann-Marie Wallin in Olof 

Åkereén, ki predstavljata sekretariat tega odbora, so potrdili politično pripravljenost za 

reševanje vprašanj iz peticij. Priznavajo, da je potreben prožnejši in manj zamuden sistem. 

Peter Gerlach, vodja osebja ministrstva za finance, je med razpravo s člani delegacije potrdil 

pripravljenost švedskih organov na reševanje vprašanj iz peticij in obžaluje težave, ki so jih 

imeli evropski državljani pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja v EU. 

Nacionalni organi priznavajo praktične težave, ki so jih imeli nekateri državljani EU na 

Švedskem, in so začeli postopek iskanja učinkovitih načinov za izboljšanje sistema. 

Najprej, kot je bilo že omenjeno, je potrebno boljše informiranje državljanov EU v zvezi z 
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mobilnostjo in švedskih zasebnih akterjev v zvezi s pravnimi določbami o osebni 

identifikacijski številki. . Zasebne akterje bi bilo treba obvestiti, da se rutinsko uporabljana 

osebna identifikacijska številka v številnih primerih ne zahteva z zakonom. Izboljšati bi bilo 

treba tudi komunikacijo in usklajevanje med različnimi vključenimi upravnimi službami, 

zlasti z namenom, da bi skrajšali čas obravnavanja in čakalno dobo za zagotavljanje 

identifikacijskih številk, ki sta v zadnjih letih vse daljša. 

Kot morebiten vir rešitve je bila omenjena tudi možna izmenjava najboljše prakse z 

državami članicami Nordijskega sveta. Ker večina držav članic Nordijskega sveta uporablja 

primerljiv sistem osebnih identifikacijskih številk, je bila predlagana izmenjava stališč v 

okviru Nordijskega sveta, da bi ugotovili, zakaj druge države nimajo takih težav kot Švedska. 

Nazadnje naj bi razvoj koordinacijske številke z lažjim in hitrejšim dostopom postal rešitev za 

učinkovito zmanjšanje ovir, s katerimi so se do zdaj srečevali državljani EU, ki niso rezidenti 

za neomejen čas na Švedskem. Da bi dosegli tak razvoj, organi razmišljajo o morebitni 

prilagoditvi zakonodaje, ki bi več posameznikom omogočila, da od davčnega organa 

pridobijo koordinacijsko številko. 

 

Splošneje, v zvezi z vprašanjem osebne identifikacije bi izvedba Uredbe (EU) št. 910/2014 o 

elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu do 

februarja 2018 morda olajšala tudi dostop do identifikacijskih številk. Glavni namen te uredbe 

je rešiti vprašanje neustrezne čezmejne interoperabilnosti nacionalne elektronske 

identifikacije, ki je državljanom in podjetjem do zdaj preprečevala, da bi v celoti izkoristili 

enotni digitalni trg, in državam članicam zagotoviti skupno pravno podlago. Vzpostavljeno je 

bilo omrežje sodelovanja kot mehanizem za sodelovanje med državami članicami, da bi 

dosegle interoperabilnost in varnost svojih shem elektronske identifikacije. Omrežje 

zagotavlja forum z rednimi srečanji, na katerih si lahko države članice izmenjajo ustrezne 

informacije, izkušnje in dobro prakso. 

Priporočila  

Odbor za peticije ob upoštevanju vseh navedenih pomislekov in ob priznavanju prostega 

gibanja državljanov EU kot temelja Evropske unije podaja naslednja priporočila za odgovorne 

nacionalne organe in Komisijo: 

1. pozdravlja politično pripravljenost, ki so jo med obiskom za ugotavljanje dejstev pokazali 

švedski organi za iskanje rešitev za vprašanja iz peticij, ter jih poziva, naj okrepijo dialog s 

Komisijo; 

2. pozdravlja pravne spremembe, ki so začele veljati 1. februarja 2016 in lajšajo dostop do 

švedskega zdravstvenega varstva za državljane EU, in sicer z nacionalnim potrdilom, ki ga 

državljani EU in njihovi družinski člani prejmejo, preden pridobijo osebno identifikacijsko 

številko; 

3. poziva švedske organe, naj brez dodatnega oklevanja predlagajo in izvajajo konkretne 

upravne in zakonske rešitve za težave v zvezi s svobodnim gibanjem, o katerih državljani EU 

govorijo v peticijah Evropskemu parlamentu in pritožbah Evropski komisiji; 
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4. spodbuja švedske organe, naj si še naprej prizadevajo za enostavnejši in učinkovitejši 

sistem zagotavljanja identifikacijskih številk, kot je koordinacijska številka, zlasti za rezidente 

za krajši ali omejen čas; 

5. poudarja, da je treba okrepiti neposredna sredstva za dialog z državljani kot strategijo za 

obravnavanje potrebe po učinkovitem pogovoru, ter spodbuja švedske organe, naj to storijo;  

6. poziva švedske organe, naj poskušajo skrajšati čakalno dobo, po kateri prišleki pridobijo 

identifikacijsko številko; 

7. poziva švedske organe, naj okrepijo svoje zaveze, tako da karseda hitro začnejo 

informacijske kampanje, ki bodo švedskim javnim in zasebnim akterjem koristile pri stikih s 

prišleki; 

8. poziva švedske organe, naj za državljane EU, ki se preselijo na Švedsko ali tam prebivajo, 

zagotovijo razumljivost in preprost dostop do vseh ustreznih informacij o tem, kdo lahko 

pridobi identifikacijsko številko in na kakšen način; 

9. priporoča izboljšanje informacij, ki se zagotovijo državljanom EU glede načinov za 

pritožbo ali ugovor zoper odločitve zasebnih akterjev, ki od državljanov EU neupravičeno 

zahtevajo osebno identifikacijsko številko; 

10. podpira zamisel, da bi posameznikom omogočili, da za koordinacijsko številko zaprosijo 

sami, tj. brez posrednika javnega organa, da bi jo lahko pridobilo več posameznikov; 

11. spodbuja švedske organe k izmenjavi najboljših praks, povezanih z identifikacijskimi 

številkami, z državami članicami Nordijskega sveta; 

12. poziva Komisijo, naj še naprej spremlja pravne in praktične izboljšave v zvezi s švedskim 

osebnim identifikacijskim sistemom za državljane EU in naj Odbor za peticije obvešča o 

ustreznem razvoju v zvezi s prostim gibanjem državljanov EU; 

13. opozarja na pomen smernic, ki jih je Komisija izdala v zvezi s celovitim zdravstvenim 

zavarovanjem1, v katerih je navedeno: „Načeloma je sprejemljivo vsako zasebno ali javno 

zavarovalno kritje, sklenjeno v državi članici gostiteljici ali drugje, ki zagotavlja celovito 

kritje in ne obremenjuje javnih financ države članice gostiteljice. Države članice morajo pri 

zaščiti svojih javnih financ ob ocenjevanju celovitosti zdravstvenega zavarovanja ravnati v 

skladu z omejitvami, ki jih določa pravo Skupnosti, in v skladu z načelom 

sorazmernosti[...].“; 

 

14. pozdravlja predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 

št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi 

podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/20042; 

 

15. pozdravlja začetek veljavnosti Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi 

plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov, ki je namenjena poenostavitvi 

                                                 
1 COM (2009)0313 
2 COM (2016)0815 
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dostopa in bi morala olajšati izvajanje temeljne pravice do prostega gibanja državljanov EU. 

 

Priloga 1: Povzetek prejetih peticij 

• Peticija št. 1098/2010, ki jo je vložil državljan Nemčije, o diskriminaciji državljanov 

EU s strani švedskih organov 

Vlagatelj peticije ima na Švedskem v lasti nepremičnino v obliki pogozdenega zemljišča, 

vendar v državi preživi le polovico koledarskega leta. Organi mu zato niso dodelili običajne 

številke za registracijo prebivalstva. Ta številka je nujno potrebna za vsa uradna dejanja na 

Švedskem, npr. odpiranje bančnega računa, naročilo na telefonske storitve, celo dostop do 

spletišča gozdne uprave, ki je za vlagatelja ključnega pomena. Vlagatelj peticije poudarja, da 

je zato okrnjena njegova pravica do prostega gibanja in poslovanja. 

• Peticija št. 1183/2010, ki jo je vložil državljan Nemčije, o potrebi po osebni 

registracijski številki na Švedskem 

Vlagatelj peticije se pritožuje zaradi dejstva, da na Švedskem, kjer ima v lasti nepremičnino, 

ne more pridobiti osebne registracijske številke. Brez osebne registracijske številke ne more 

odpreti bančnega računa ali se naročiti na stacionarne ali mobilne telefonske storitve. 

• Peticija št. 1289/2012, ki jo je vložila državljanka Združenega kraljestva, o kršitvi 

njene pravice do prostega gibanja in prebivanja v EU 

Vlagateljica peticije je državljanka Združenega kraljestva, ki živi na Švedskem in je poročena 

s švedskim državljanom. Obsoja dejstvo, da je švedska davčna agencija (Skatteverket) noče 

registrirati, domnevno zaradi upravne napake. To vlagateljici peticije preprečuje, da bi se 

registrirala pri švedski agenciji za socialno zavarovanje (Försäkringskassan) in se tako 

vključila v švedski sistem zdravstvenega varstva. Meni, da gre za kršitev pravice državljanov 

Unije do prostega gibanja in prebivanja v Evropski uniji (Direktiva 2004/38/ES). Vložila je 

več pritožb, in sicer pri evropskem varuhu človekovih pravic in Evropski komisiji (navedla je 

referenčni številki SOLVIT in CHAP). 

• Peticija št. 0902/2015, ki jo je vložil državljan Španije, o zahtevah za državljane držav 

članic EU, da bi lahko prebivali na Švedskem 

Vlagatelj peticije se je pritožil, da so švedske oblasti uvedle niz zahtev za prosilce za 

dovoljenje za prebivanje, ki so po njegovem mnenju v nasprotju s pravom EU. Vlagatelj, ki 

živi na Švedskem, saj ima švedskega partnerja, je organom predložil svojo evropsko kartico 

zdravstvenega zavarovanja, izdano v Španiji, vendar je ti niso hoteli sprejeti, ampak so 

zahtevali obrazec S1 (ki se uporablja za ljudi, ki se vozijo na delo v Švedsko, ali upokojence). 

• Peticija št. 0299/2016, ki jo je vložil državljan Nemčije, o diskriminaciji državljanov 

EU na Švedskem, ker jim švedski organi nočejo izdati osebnih identifikacijskih številk 

Vlagatelj peticije, ki je državljan Nemčije, navaja, da je žrtev diskriminacije na Švedskem, ker 

ne more pridobiti švedske osebne identifikacijske številke, čeprav ima v tej državi že od 

leta 1997 v lasti počitniške domove. Leta 2013 je dobil dovoljenje za stalno prebivanje na 
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Švedskem, številke pa kljub temu ne more dobiti. Ker je nima, ne more prijaviti predplačniške 

kartice SIM, uporabljati nekaterih spletnih portalov švedskih organov in podjetij ali prevzeti 

pošte. Vlagatelj navaja, da zaradi te domnevne diskriminacije ne more v celoti izkoriščati 

svojih pravic v skladu z direktivo o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, 

zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (2013/0139). To je 

ugotovil, ko je poskusil odpreti plačilni račun pri banki FOREX in se nato obrnil še na več 

drugih bank, vendar so ga zavrnile, ker nima švedske osebne identifikacijske številke ter 

izkaznice. Vlagatelj meni, da švedski organi direktive EU v domači zakonodaji ne izvajajo. 

 Peticija št. 1323/2016, ki jo je vložil državljan Nemčije, o elektronski identifikaciji na 

Švedskem 

Vlagatelj peticije ima na Švedskem v lasti zemljišče, za katerega je obvezan plačevati davke, 

poleg tega pa mora ohranjati stike tudi z različnimi organi. Ker nima švedske osebne 

identifikacijske številke, ne more prejeti elektronske identifikacije, ki bi mu omogočila 

komuniciranje z organi prek spleta. Zaradi tega je izključen iz številnih storitev, kot so spletni 

dostop do švedskih davčnih organov, spletno bančništvo itd., in meni, da je diskriminiran. 

 

 


