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Úvod 

„[...] pokiaľ ide o voľný pohyb občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, pretrváva len jedna 

praktická bariéra, a to administratívne ťažkosti spojené so získaním osobného čísla od 

švédskeho daňového úradu, čo predstavuje vážnu prekážku pre každodenný život vo švédskej 

spoločnosti.“1 

 

Doručené petície sa týkajú údajného porušenia slobody pohybu občanov Európskej únie, 

konkrétnejšie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 

29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a 

zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Konkrétne, predkladatelia petícií nie sú 

registrovaní vo švédskom registri obyvateľov a nedostali preto osobné identifikačné číslo, 

ktoré je nevyhnutné na prístup k početným službám dôležitým pre činnosti každodenného 

života občanov vo Švédsku. 

 

Niektoré petície boli prerokované na schôdzi výboru 14. júla 2015. Rozhodlo sa, že petície 

zostanú otvorené až do získania ďalších informácií od Európskej komisie. EP po tejto schôdzi 

prijal ďalšie tri petície s rovnakým predmetom. Výbor pre petície sa po získaní nových 

informácií od Komisie (pozri prílohu) rozhodol zorganizovať inšpekčnú návštevu Štokholmu.   

Okrem toho, že Európsky parlament prijal na túto tému petície, Komisia dostala od občanov 

Európskej únie množstvo sťažností s rovnakým predmetom, a takisto sa ním pravidelne 

zaoberajú aj SOLVIT a Vaša Európa – Poradenstvo. 

Útvary Komisie vypracovali komplexné posúdenie zlučiteľnosti švédskeho systému 

registrácie obyvateľov s pravidlami EÚ týkajúcimi sa základných práv, najmä s článkami 21, 

22, 45, 49 a 56 ZFEÚ a s príslušnými sekundárnymi právnymi predpismi vrátane 

smernice 2004/38/ES. Komisia začala so Švédskom diskusiu o osobných identifikačných 

číslach v januári 2015, následne sa v októbri 2016 otvoril postup v rámci projektu EU Pilot. 

Ako pripomenuli členovia delegácie, právo občanov Európskej únie a ich rodinných 

príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v ktorejkoľvek krajine EÚ je jednou 

zo štyroch základných slobôd zakotvených v zmluvách o EÚ a nevyhnutnou podmienkou 

pre dobré fungovanie vnútorného trhu.    

Členské štáty musia poskytnúť praktické riešenia, aby zabezpečili dodržiavanie základných 

práv občanov Európskej únie, v rámci čoho je nevyhnutná reciprocita medzi členskými 

štátmi.   

                                                 
1Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families: Country report for 

Sweden (Prekážky práva na voľný pohyb a pobyt pre občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov: 

Správa o Švédsku), Európsky parlament, jún 2016, k dispozícii na adrese: 

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

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf.
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Švédsky systém osobnej identifikácie 

Osobné identifikačné číslo (personnummer), švédske národné identifikačné číslo, sa 

zaviedlo v roku 1947. Čísla vydáva švédsky daňový úrad (Skatteverket) ako súčasť zápisu 

do registra obyvateľov (Folkbokföring).  

Spojenie medzi osobou a identifikačným číslom sa vytvára prostredníctvom evidencie 

obyvateľstva a dokladov totožnosti a v druhom rade prostredníctvom rozsiahleho využívania 

čísla pri rôznych stykoch s orgánmi, so školami a s univerzitami, podnikmi (banky, poisťovne 

atď.).  

V prípade občanov a iných osôb narodených vo Švédsku sa identifikačné číslo vydáva krátko 

po tom, ako (obvykle) rodičia a zdravotnícki pracovníci oznámia narodenie dieťaťa. 

Vo výnimočných prípadoch sa toto číslo môže neskôr v živote zmeniť, zvyčajne v dôsledku 

nesprávneho dátumu narodenia alebo zápisu pohlavia dieťaťa. Ak osoba neskôr v živote 

podstúpi úplnú chirurgickú operáciu zmeny pohlavia, sériové číslo sa zmení, aby sa 

zosúladilo s jej novým fyzickým pohlavím (zmena 9. číslice, ktorá zodpovedá pohlaviu).  

Osoba s právom na pobyt môže žiť vo Švédsku bez povolenia na pobyt. Účelom je 

zjednodušiť voľný pohyb v rámci EÚ. Povolenie na pobyt a možnosť zápisu do registra 

obyvateľov a získania osobného identifikačného čísla sa ponúka každému občanovi 

Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý spĺňa ktorékoľvek z týchto kritérií: 

• osoba pracuje, poskytuje služby alebo vlastní spoločnosť vo Švédsku, 

• osoba je zapísaná ako študent uznanej švédskej vzdelávacej inštitúcie a má komplexné 

zdravotné poistenie, 

• osoba má dostatočné prostriedky na podporu seba a svojej rodiny, ako aj komplexné 

zdravotné poistenie, ktoré sa vzťahuje na ňu i na členov jej rodiny s bydliskom 

vo Švédsku. 

Navyše je nutné preukázať, že práca alebo vzdelávanie by mali trvať najmenej jeden rok. 

V niektorých prípadoch je predloženie dôkazu pre občanov Európskej únie zložité.  

Občan Európskej únie hľadajúci si prácu môže mať právo na pobyt vo Švédsku, nemôže byť 

však na tomto základe zapísaný do švédskeho registra obyvateľov. Je to z dôvodu, 

že v takomto prípade má občan Európskej únie len absolútne právo pobytu vo Švédsku 

na najviac šesť mesiacov. 

Rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru s právom na pobyt môžu 

mať vlastné právo na pobyt. V takom prípade nepotrebujú povolenie na pobyt. 

Teoreticky existuje aj iný typ identifikačného čísla pre tých jednotlivcov, ktorí sa vo Švédsku 

zdržia menej ako rok a nemôžu byť zapísaní do švédskych záznamov obyvateľstva pomocou 

osobného identifikačného čísla: koordinačné číslo (samordningsnummer). Aj toto číslo 

vydáva daňový úrad, ale len na žiadosť inštitucionálneho orgánu. Používa sa pri styku medzi 

osobou a úradom, kedy by sa inak vyžadovalo použitie osobného identifikačného čísla, 
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napríklad pre ľudí, ktorí majú v krajine hlavné bydlisko menej ako rok alebo v nej nebývajú 

vôbec, ale potrebujú byť v kontakte s orgánmi, napr. ľudia, ktorí vlastnia letné sídlo, alebo 

švédski občania, ktorí nikdy neboli obyvateľmi Švédska. Praktické problémy sa však objavujú 

hlavne v dôsledku obmedzujúcich ustanovení tohto koordinačného čísla.  

Ľudia, ktorých švédske osobné identifikačné číslo alebo koordinačné číslo nie je známe 

a ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, napr. zahraniční turisti, ľudia v bezvedomí, 

novonarodené dieťa vyžadujúce si zvláštnu starostlivosť (zdraví novorodenci sú zapísaní 

v zdravotnej dokumentácii matky) a niektoré ďalšie osoby (napr. z dôvodu osobitnej ochrany 

súkromia v prípadoch ako testovanie na HIV), dostanú rezervné číslo (reservnummer), ktoré 

je dočasné a používa sa len v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou.  

Inšpekčná návšteva ponúkla príležitosť vymeniť si s príslušnými švédskymi orgánmi 

informácie týkajúce sa otázok, ktorým čelia niektorí občania Európskej únie, pokiaľ ide o ich 

právo na pobyt vo Švédsku a príležitosti zlepšenia vyššie uvedeného systému, s cieľom lepšie 

dodržiavať základnú slobodu pohybu občanov Európskej únie vo Švédsku.   

Petície a autori petícií 

Petícia č. 1098/2010, ktorú predložil nemecký štátny príslušník, o diskriminácii občanov 

Európskej únie švédskymi orgánmi;  

č. 1183/2010, ktorú predložil nemecký štátny príslušník, o potrebe osobného registračného 

čísla vo Švédsku; 

č. 1289/2012, ktorú predložila britská predkladateľka, o porušení jej práva na voľný pohyb a 

pobyt v EÚ; 

č. 0902/2015, ktorú predložil španielsky predkladateľ, o požiadavkách na občanov členských 

štátov EÚ, ktorí sa zdržiavajú na území Švédska; 

č. 0299/2016, ktorú predložil nemecký štátny príslušník, o diskriminácii občanov Európskej 

únie vo Švédsku v dôsledku toho, že orgány odmietajú vydávať osobné identifikačné číslo;  

č. 1323/2016, ktorú predložil nemecký štátny príslušník, o elektronickej identifikácii 

vo Švédsku. 

Predkladatelia petícií sú buď vlastníkmi nehnuteľnosti vo Švédsku, ale bez trvalého pobytu, 

alebo sú manželmi/manželkami či partnermi občana Švédska. Nemôžu získať osobné 

identifikačné číslo, v dôsledku čoho nemajú prístup k niekoľkým službám a nemôžu plne 

uplatňovať svoje práva rovnako ako osoby s riadnym pobytom.   

Stručná správa o stretnutiach 

Inšpekčná návšteva sa konala v utorok 21. februára a trvala od 9.00 do 17.00 h. Jej cieľom 

bolo ponúknuť členom delegácie inšpekčnej návštevy Výboru pre petície lepší prehľad o 

situácii prostredníctvom konzultácií so zástupcami rôznych služieb vo švédskej správe. Tí sa 

otvorene podelili o svoje skúsenosti a postoje.  

 

I. Otázka informácií  
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Ako sa spomína v úvode, identifikačné čísla vydáva švédsky daňový úrad (Skatteverket) ako 

súčasť zápisu do registra obyvateľov (Folkbokföring), a ten je závislý od ministerstva 

financií.  

 

Delegácia sa stretla so zástupcami ministerstva financií a rôznych agentúr ministerstva 

financií, ktoré pracujú s otázkami uvedenými v petíciách. Najskôr sa stretli s pani Mariou 

Åhrlingovou a pánom Frankom Waltersonom z ministerstva a s pánom Håkanom Nilssonom 

a pani Ingegerd Widellovou z daňového úradu. Stretli sa tiež s pani Monikou Johanssonovou, 

zástupkyňou riaditeľa bankovej divízie finančných inštitúcií a trhov, s cieľom konkrétnejšie 

prediskutovať otázku prístupu k bankovým účtom vo Švédsku.     

 

Švédsky systém dobre funguje, pokiaľ ide o identifikáciu osôb s trvalým pobytom. Pokiaľ 

niekto spĺňa vyššie uvedené kritériá, bez problémov získa číslo a následne rovnaký prístup 

ku všetkým službám, ako má každý občan Švédska. Hlavným problémom zostáva dôkaz 

o pobyte dlhšom ako jeden rok a pre osoby, ktoré nie sú ekonomicky činné, preukázanie ich 

schopnosti samy si zabezpečiť finančnú podporu (v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) 

smernice „Všetci občania Únie majú právo pobytu na území iného členského štátu počas 

obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak majú dostatočné zdroje pre samých seba a svojich 

rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského 

členského štátu počas obdobia ich pobytu, a ak majú komplexné krytie zdravotného poistenia 

v hostiteľskom členskom štáte“).  

 

Pokiaľ však ide o identifikáciu osôb bez trvalého pobytu a občanov krajín mimo EÚ, 

fungovanie nie je optimálne a je potrebné zlepšiť postup poskytovania a uplatnenia 

koordinačných čísel. Narastajúca mobilita občanov Európskej únie čiastočne vysvetľuje 

neadekvátnosť tohto systému.      

 

Pokiaľ sa občanovi Európskej únie zamietne zápis do registra, neznamená to, že sa nemôže 

zdržiavať na území Švédska. Register obyvateľov nekontroluje právo na pobyt. Táto osoba 

však nebude mať prístup k množstvu služieb a nebude mať rovnaké podmienky pre pobyt 

vo Švédsku ako ktorýkoľvek iný občan Švédska.  
   

Orgány po oboznámení sa s niektorými konkrétnymi ťažkosťami, ktorým čelia predkladatelia 

petícií (napr.: získanie bankového účtu, získanie mobilného telefónneho čísla, registrácia 

v športovom stredisku alebo v knižnici...), objasnili, že prístup k tomuto typu služieb 

nepodlieha osobitným právnym požiadavkám v súvislosti s osobným identifikačným číslom. 

To vedie k záveru, že na oboch stranách chýbajú informácie o právnych predpisoch: ako 

na strane občanov Európskej únie, tak i na strane švédskych súkromných subjektov, ako sú 

banky alebo telefónni operátori. Súkromné subjekty nemôžu v prípade neexistujúceho 

zodpovedajúceho právneho predpisu požadovať praktické využitie osobného identifikačného 

čísla na identifikáciu jednotlivca/zákazníka. Treba informovať poskytovateľov služieb, 

že preukaz totožnosti na identifikáciu postačuje.  Takisto treba lepšie informovať súkromné 

subjekty o existencii a platnosti koordinačného čísla, ktoré sa od osobného identifikačného 

čísla mierne líši. 

 

Bolo pripomenuté, že neexistuje žiadny osobitný právny predpis, na základe ktorého by sa 

súkromným subjektom udeľovali sankcie v prípade nezákonného požadovania osobného 

identifikačného čísla na získanie prístupu k ich službám.  
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Existuje jasná potreba usmerniť občanov, verejné orgány a súkromné subjekty s cieľom 

zlepšiť ich spoluprácu a následne i fungovanie celého systému, a tak uľahčiť voľný pohyb 

občanov Európskej únie. Je potrebné zlepšiť, objasniť a rozšíriť informácie o koordinačnom 

čísle, keďže zloženie čísla, ktoré je v porovnaní s osobným identifikačným číslom mierne 

odlišné, viackrát viedlo k pochybnostiam o jeho pravosti. 

 

Je potrebné poskytnúť informácie nielen o tom, kedy sa „personnummer“ vyžaduje, ale tiež 

o koordinačnom čísle a o prostriedkoch dosiahnutia nápravy v prípade nezákonnej 

požiadavky alebo oneskorenej registrácie.      

 

Pokiaľ ide o prostriedky, pomocou ktorých môžu občania Európskej únie dosiahnuť nápravu 

v prípade konfrontácie s nezákonnou žiadosťou, existuje niekoľko možností. Občania by mali 

mať v takých prípadoch možnosť využiť interný postup dotknutého súkromného subjektu, ako 

sú oddelenia spotrebiteľov v bankách. Jednou z citovaných možností boli tiež švédsky 

ombudsman pre spotrebiteľov spolu s Národným výborom pre spotrebiteľské sťažnosti 

(ARN)1.  Prijatie rozhodnutia o sťažnosti zvyčajne trvá približne šesť mesiacov. Je preto 

nevyhnutné zlepšiť dĺžku trvania riešenia pre obyvateľov s krátkodobým pobytom alebo 

bez trvalého pobytu, ktorí nemajú osobné identifikačné číslo.              
 

II. Prístup k zdravotnej starostlivosti    

 

Uplatňovanie slobody pohybu nie je možné bez ochrany práv sociálneho zabezpečenia 

občanov.  

 

Členovia delegácie sa stretli tiež s Malin Skäringerovou a Christinou Janzonovou 

z ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí s cieľom prediskutovať otázku prístupu 

k švédskej zdravotnej starostlivosti v európskom kontexte.    

 

Každý členský štát má svoj vlastný systém sociálneho zabezpečenia, ktorý je na úrovni EÚ 

koordinovaný s ostatnými systémami vďaka nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia2. Švédsky 

systém zdravotnej starostlivosti je založený na pobyte, t. j. všetky osoby s pobytom (ktoré sú 

registrované v registri obyvateľov) vo Švédsku, majú prístup k rovnakej zdravotnej 

starostlivosti. 3.  V praxi existovali vo Švédsku problémy týkajúce sa kombinácie ustanovení 

o voľnom pohybe a smernice o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.   

 

Pokiaľ nie ste registrovaní vo Švédsku, mala by existovať možnosť využitia európskeho 

preukazu zdravotného poistenia pre prístup k základnej pohotovostnej starostlivosti.  

                                                 
1 Verejný orgán, ktorý pôsobí zhruba ako súd a jeho hlavnou úlohou je riešiť spory medzi spotrebiteľmi a 

prevádzkovateľmi podnikov na základe sťažností zo strany spotrebiteľov. Prevádzkovateľ podnikov musí pred 

podaním sťažnosti ARN sťažnosť čiastočne alebo úplne zamietnuť (alebo ju vôbec nevybaviť). Jej prešetrenie je 

bezplatné.  
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&qid=1493200628096&from=SK  

3 Treba poznamenať, že každá krajská rada, miestny orgán alebo samospráva sú zodpovedné za správu a 

prioritné poskytovanie zdrojov zdravotnej starostlivosti. V dôsledku toho sa môže typ dostupných 

zdravotníckych služieb líšiť. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&qid=1493200628096&from=SK.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&qid=1493200628096&from=SK.
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Jeden z predkladateľov petície sa sťažoval, že príslušné orgány Švédska odmietli akceptovať 

jeho európsky preukaz zdravotného poistenia.  

 

Komisia kontaktovala švédske orgány v súvislosti s ťažkosťami, s ktorými sa občania EÚ a 

ich rodinní príslušníci stretli pri zabezpečovaní prístupu k systému verejného zdravotníctva 

predtým, ako získali osobné identifikačné číslo.  V novembri 2012 Komisia v danej veci 

otvorila so Švédskom postup v rámci projektu EU Pilot.  Nakoniec Švédsko po podrobných 

diskusiách a dialógoch o tejto otázke uskutočnilo zmeny vnútroštátneho práva, ktoré 

nadobudli účinnosť 1. februára 2016. Osoba, na ktorú sa vzťahujú švédske právne predpisy 

v súlade s nariadením č. 883/2004 odvtedy môže získať osvedčenie, ktoré umožňuje rovnaký 

prístup k zdravotnej starostlivosti, aký majú osoby evidované vo Švédsku.  Osvedčenie je 

možné používať, až kým osoba nezíska osobné identifikačné číslo.  

 

III. Nadobudnutie nehnuteľností 

 

Registráciu vlastníctva nehnuteľného majetku vo Švédsku spravujú útvary švédskeho úradu 

pre mapovanie a registráciu katastrálnych a pozemkových informácií (Lantmäteriet), ktorý 

spadá pod ministerstvo pre podnikanie a inovácie. Členovia delegácie sa stretli s Magdalenou 

Andersonovou, odborníčkou úradu na oblasť tzv. business development, a Rogerom 

Ekmanom, osobitným poradcom na ministerstve.   

 

Pokiaľ máte osobné identifikačné číslo, v oblasti nadobudnutia a registrácie vlastníctva sa 

opäť nevyskytuje žiadny špecifický problém.  Je možné jednoducho získať rôzne informácie 

potrebné pri registrácii nového vlastníka. Ak občan Európskej únie nemá osobné identifikačné 

číslo, nie je to prekážkou získania vlastníctva, môžu sa však vyskytnúť praktické ťažkosti.  

 

Bolo poukázané na rôzne nedostatky súčasného systému, konkrétne: rôzne identifikačné čísla 

existujúce v oblasti nehnuteľného majetku (napr. číslo okresu) a ťažkosti s prístupom k adrese 

kupujúcich bez osobného identifikačného čísla (alebo keď nie sú z členského štátu Severskej 

rady, ktoré majú niekoľko centier). 

 

Ako možné riešenie bol uvedený zjednodušený systém, ktorý sa dosiahne koordináciou 

rôznych registrov a rozvojom koordinačného čísla ako jedinej referencie.  Lepšia osobná 

registrácia kupujúcich by jednoznačne pomohla zlepšiť kvalitu registračného systému 

nehnuteľností.  Možno predpokladať aj možnosť prepojenia medzi nadobudnutím vlastníctva 

nehnuteľnosti a získaním koordinačného čísla.     

 

Jednou z hlavných prekážok rozvoja koordinačného čísla ako nástroja zjednodušenia systému 

je však to, že jednotlivec nemôže žiadať o číslo priamo. Žiadosť musí podať verejný orgán.  

Závery a odporúčania 

Závery  

Per Åsling a Jörgen Hellman, predseda a podpredseda Výboru švédskeho parlamentu 

(Riksdag) pre zdaňovanie spolu s Ann-Marie Wallinovou a Olofom Åkereénom, 
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zastupujúcimi sekretariát výboru, potvrdili politickú vôľu vyriešiť otázky nastolené 

v petíciách. Uznali potrebu systému, ktorý by bol flexibilnejší a menej časovo náročný.  

Peter Gerlach, vedúci zamestnancov ministerstva financií, potvrdil počas výmeny s členmi 

delegácie vôľu švédskych orgánov pokročiť v otázkach uvedených v petíciách a vyjadril 

poľutovanie nad problémami, s ktorými sa európski občania stretli pri využívaní práv 

na voľný pohyb v EÚ.   

Vnútroštátne orgány uznali praktické ťažkosti, s ktorými sa stretli niektorí občania Európskej 

únie, a začali s procesom hľadania účinných spôsobov zlepšenia systému.  

Ako je uvedené vyššie, existuje v prvom rade potreba lepšej informovanosti občanov 

Európskej únie v oblasti mobility i švédskych súkromných subjektov, pokiaľ ide o právne 

ustanovenia týkajúce sa osobného identifikačného čísla. . Súkromné subjekty by mali byť 

informované, že rutinne používané osobné identifikačné číslo sa z právneho hľadiska 

v mnohých situáciách nevyžaduje. Mala by sa tiež zlepšiť komunikácia a koordinácia medzi 

rôznymi príslušnými administratívnymi útvarmi s cieľom skrátiť vybavovanie a čakaciu 

lehotu pri poskytovaní identifikačných čísel, ktorá sa v posledných rokoch predĺžila.    

Ako potenciálny zdroj riešenia bola uvedená aj možná výmena najlepších postupov 

s členskými štátmi Severskej rady. Keďže väčšina krajín, ktoré sú členmi Severskej rady, 

používa porovnateľný systém osobných identifikačných čísel, navrhlo sa zrealizovať v rámci 

Severskej rady výmenu názorov s cieľom určiť, akým spôsobom sa ostatným krajinám darí 

vyhnúť sa rovnakým problémom, aké má Švédsko.      

Rozvoj koordinačného čísla a zjednodušený a zrýchlený prístup k nemu boli nakoniec 

navrhnuté ako riešenie na účinné odstránenie prekážok, s ktorými sa občania Európskej únie, 

ktorí nemajú v Švédsku trvalý pobyt, doteraz stretávali.  V záujme tohto rozvoja orgány 

uvažujú o možnej úprave zákona, čo by väčšiemu počtu jednotlivcov umožnilo získať 

koordinačné číslo od daňového úradu. 

 

Všeobecnejšie k otázke osobnej identifikácie, ak by do februára 2018 došlo k vykonávaniu 

nariadenia (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu, tiež by sa tým zlepšil prístup k identifikačným 

číslam. Hlavným účelom tohto nariadenia je riešiť problém nedostatočnej cezhraničnej 

interoperability, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu, ktorý doteraz bránil občanom a 

podnikom plne využívať digitálny jednotný trh a ponúknuť členským štátom spoločný právny 

základ. Medzi členskými štátmi bola v záujme dosiahnutia interoperability a bezpečnosti ich 

systémov elektronickej identifikácie vytvorená sieť spolupráce ako mechanizmus 

pre spoluprácu. Poskytuje fórum s pravidelnými stretnutiami, na ktorých majú členské štáty 

možnosť vymieňať si dôležité informácie, skúsenosti a osvedčené postupy. 

Odporúčania  

Vzhľadom na všetky uvedené úvahy a uznávajúc, že sloboda pohybu občanov Únie je 

pilierom Európskej únie, Výbor pre petície predkladá zodpovedným vnútroštátnym orgánom 

a Komisii tieto odporúčania: 
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1. víta politickú vôľu nájsť riešenia otázok uvedených v petíciách, ktorú švédske orgány 

prejavili počas inšpekčnej návštevy, a vyzýva švédske orgány, aby zintenzívnili svoj dialóg s 

Komisiou; 

2. víta právne zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1. februára 2016 a ktoré zjednodušujú prístup 

občanov Európskej únie k švédskej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom národného 

osvedčenia pre nich a ich rodinných príslušníkov pred získaním osobného identifikačného 

čísla; 

3. vyzýva švédske orgány, aby bez akéhokoľvek ďalšieho odkladu navrhli a realizovali 

konkrétne administratívne a právne riešenia problémov týkajúcich sa voľného pohybu, ktoré 

občania EÚ opisujú vo svojich petíciách adresovaných Európskemu parlamentu a v 

sťažnostiach adresovaných Európskej komisii; 

4. nabáda švédske orgány, aby pokračovali v snahe o jednoduchší a efektívnejší systém 

prideľovania identifikačných čísel, ako je koordinačné číslo, najmä pre obyvateľov s 

krátkodobým pobytom alebo bez trvalého pobytu; 

5. zdôrazňuje potrebu posilnenia prostriedkov priameho dialógu s občanmi a nabáda švédske 

orgány, aby konali v tomto zmysle, a to v rámci stratégie riešenia potreby účinnej diskusie;  

6. vyzýva švédske orgány, aby sa angažovali v skrátení čakacej lehoty pre osoby, ktoré prišli 

do Švédska, na získanie identifikačného čísla; 

7. naliehavo vyzýva švédske orgány, aby posilnili svoje odhodlanie tým, že čo najskôr začnú 

informačné kampane pre švédsku verejnosť a súkromné subjekty, ktoré prichádzajú do styku s 

novými prisťahovalcami; 

8. naliehavo vyzýva švédske orgány, aby občanom Európskej únie, ktorí sa pohybujú alebo 

bývajú vo Švédsku, objasnili všetky príslušné informácie o tom, kto a akým spôsobom môže 

získať identifikačné číslo, a aby boli tieto informácie ľahko prístupné;   

9. odporúča zlepšiť informovanosť občanov Európskej únie o spôsoboch, ako podať sťažnosť 

alebo odvolanie proti rozhodnutiu súkromných subjektov, ktoré od občanov Európskej únie 

nesprávne požadujú osobné identifikačné číslo; 

10. podporuje myšlienku povoliť, aby mohli jednotlivci sami podať žiadosť o koordinačné 

číslo bez verejného orgánu ako sprostredkovateľa, s cieľom umožniť jeho získanie väčšiemu 

počtu jednotlivcov;  

11. podnecuje výmenu informácií o najlepších postupoch súvisiacich s identifikačnými 

číslami medzi švédskymi orgánmi a členskými štátmi Severskej rady;   

12. žiada Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní právnych a praktických zlepšení, ktoré sa 

týkajú systému švédskeho osobného identifikačného čísla pre občanov Európskej únie, a aby 

informovala Výbor pre petície o príslušnom vývoji voľného pohybu občanov Európskej únie; 

13. zdôrazňuje význam usmernení, ktoré Komisia vydala s ohľadom na komplexné zdravotné 

poistenie1, v ktorých sa uvádza: „Každé krytie nemocenského poistenia, súkromné alebo 

                                                 
1 COM(2009) 313. 
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verejné, ktoré bolo uzavreté v hostiteľskom členskom štáte alebo inde, je v zásade prijateľné, 

pokiaľ poskytuje komplexné krytie a nezaťažuje verejné financie v hostiteľskom členskom 

štáte. Členské štáty, chrániac svoje verejné financie pri posudzovaní komplexnosti krytia 

nemocenského poistenia, musia konať v súlade s obmedzeniami stanovenými v práve 

Spoločenstva a v súlade so zásadou primeranosti;“  

 

14. víta návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, 

ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/20041;  

 

15. víta nadobudnutie účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. 

júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o 

prístupe k platobným účtom so základnými funkciami, ktorá je zameraná na zjednodušenie 

prístupu a uľahčenie výkonu základnej slobody pohybu občanov Európskej únie.   

 

Príloha č. 1: Zhrnutie prijatých petícií 

• Petícia č. 1098/2010, ktorú predložil nemecký štátny príslušník, o diskriminácii 

občanov Európskej únie švédskymi orgánmi 

Predkladateľ petície vlastní nehnuteľnosť lesného hospodárstva vo Švédsku, ale v krajine 

trávi len polovicu kalendárneho roka. Orgány mu preto nepridelili normálne registračné číslo 

obyvateľa. Toto číslo je nevyhnutné pri akomkoľvek úradnom akte vo Švédsku, 

napr. pri otvorení bankového účtu, predplatenej telefónnej službe, aj pri prístupe na webové 

sídlo orgánu správy lesného hospodárstva, čo má pre predkladateľa petície zásadný význam. 

Predkladateľ petície poukazuje na to, že je tým dotknutá jeho sloboda pohybu a podnikania. 

• Petícia č. 1183/2010, ktorú predložil nemecký štátny príslušník, o potrebe osobného 

registračného čísla vo Švédsku 

Predkladateľ petície sa sťažuje na to, že nie je schopný získať osobné registračné číslo 

vo Švédsku, kde vlastní nehnuteľnosť. Bez osobného registračného čísla si nemôže otvoriť 

bankový účet, predplatiť si telefónnu linku ani mobilné číslo. 

• Petícia č. 1289/2012, ktorú predložila britská predkladateľka, o porušení jej práva 

na voľný pohyb a pobyt v EÚ 

Predkladateľka petície je britskou štátnou príslušníčkou, ktorá žije vo Švédsku a je vydatá 

za švédskeho občana. Kritizuje, že ju švédsky daňový úrad (Skatteverket) odmieta evidovať, 

zjavne v dôsledku administratívnej chyby. Švédska sociálna poisťovňa bez toho nemôže 

predkladateľku petície evidovať, preto sa na ňu nevzťahuje švédsky systém zdravotnej 

starostlivosti. Predkladateľka petície sa domnieva, že sa tak porušuje právo občanov Únie 

voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území Európskej únie (smernica 2004/38/ES). Podala 

množstvo sťažností adresovaných najmä ombudsmanovi a Európskej komisii (poskytuje 

referenčné čísla SOLVIT a CHAP).   

                                                 
1 COM(2016) 815. 
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• Petícia č. 0902/2015, ktorú predložil španielsky predkladateľ, o požiadavkách Švédska 

na udelenie povolenia na pobyt občanom členských štátov EÚ 

Predkladateľ petície sa sťažuje, že švédske orgány stanovujú pri podávaní žiadosti o trvalý 

pobyt vo Švédsku súbor požiadaviek, ktoré sú podľa neho v rozpore s právnymi predpismi 

EÚ. Predkladateľ petície, ktorý sa zdržiava vo Švédsku, keďže má švédskeho partnera, 

predložil orgánom svoj európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný v Španielsku. Tie ho 

odmietli akceptovať a požadovali formulár S1 (ktorý sa uplatňuje pre ľudí, ktorí dochádzajú 

do Švédska za prácou alebo pre dôchodcov). 

• Petícia č. 0299/2016, ktorú predložil nemecký predkladateľ, o diskriminácii občanov 

Európskej únie vo Švédsku v dôsledku toho, že orgány odmietajú vydávať osobné 

identifikačné číslo 

Predkladateľ petície, nemecký štátny príslušník, uvádza, že sa vo Švédsku stal obeťou 

diskriminácie, pretože nie je schopný získať prístup k švédskemu osobnému identifikačnému 

číslu aj napriek tomu, že v krajine vlastní od roku 1997 rekreačné domy. V roku 2013 mu 

bolo udelené povolenie na trvalý pobyt, ale stále nemá prístup k tomuto číslu. V dôsledku 

toho si nemohol zaregistrovať predplatenú mobilnú kartu, využívať určité internetové portály 

švédskych orgánov a spoločností, či dokonca vybrať si poštu. Predkladateľ petície uvádza, 

že v dôsledku tejto údajnej diskriminácie nebol schopný riadne si uplatniť svoje práva v rámci 

smernice o platobných účtoch: porovnateľnosti poplatkov, presune účtov a o prístupe k účtom 

so základnými funkciami (2013/0139). Vyšlo to najavo, keď sa pokúsil otvoriť si platobný 

účet v banke FOREX Bank a skontaktoval niekoľko ďalších, ale odmietli ho z dôvodu, že 

nemá švédske osobné identifikačné číslo a preukaz totožnosti. Nazdáva sa, že švédske orgány 

nezaviedli smernice EÚ do svojho vnútroštátneho práva. 

 Petícia č. 1323/2016, ktorú predložil nemecký štátny príslušník, o elektronickej 

identifikácii vo Švédsku 

Predkladateľ petície vlastní vo Švédsku nehnuteľnosť, za ktorú je povinný odvádzať dane, 

a musí tiež udržiavať kontakty s rôznymi orgánmi. Nemá však švédske osobné identifikačné 

číslo, v dôsledku čoho nemôže získať elektronickú identifikáciu, ktorá by mu umožnila 

komunikovať s orgánmi online. Je preto vylúčený z mnohých služieb, ako je online prístup 

k švédskym daňovým orgánom, elektronické bankovníctvo atď., a má pocit, že je 

diskriminovaný.  

 


