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Introducere 

„[...] persistă o singură barieră practică în calea liberei circulații a cetățenilor UE și a 

membrilor familiilor acestora, și anume dificultățile administrative legate de obținerea unui 

cod personal de la autoritatea fiscală suedeză, ceea ce reprezintă un impediment grav în viața 

de zi cu zi în societatea suedeză.”1 

 

Petițiile primite se referă la o presupusă încălcare a libertății de circulație a cetățenilor UE și, 

în special, a dispozițiilor Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 

pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. În mod concret, petiționarii nu au fost 

înregistrați în Registrul suedez de evidență a populației și, prin urmare, nu au primit un cod 

numeric personal (CNP), care este necesar pentru accesarea a numeroase servicii relevante 

pentru activitățile cotidiene ale cetățenilor în Suedia. 

 

Unele petiții au fost dezbătute pe parcursul reuniunii comisiei din 14 iulie 2015. S-a decis ca 

petițiile să rămână deschise până la primirea de informații suplimentare din partea Comisiei 

Europene. După această reuniune, PE a primit încă trei petiții pe aceeași temă. În urma 

primirii de noi informații din partea Comisiei (a se vedea anexa), Comisia pentru petiții a 

hotărât să organizeze o vizită de informare la Stockholm.  

În plus față de petițiile primite de Parlamentul European, Comisia a primit numeroase 

plângeri de la cetățeni UE cu privire la aceeași chestiune, care, de asemenea, este tratată în 

mod regulat inclusiv în cadrul SOLVIT și „Europa ta - Consiliere”. 

Serviciile Comisiei au inițiat o evaluare amplă a compatibilității sistemului suedez de evidență 

a populației cu normele UE privind libertățile fundamentale, în special cu articolele 21, 22, 

45, 49 și 56 din TFUE și cu legislația secundară relevantă, inclusiv Directiva 2004/38/CE. 

Comisia a început discuțiile cu Suedia privind chestiunea problematică a CNP-urilor în 

ianuarie 2015, în urma cărora a fost deschisă o procedură EU Pilot în octombrie 2016. 

După cum au reamintit membrii delegației, dreptul cetățenilor UE și al familiilor lor de a 

circula liber și de a locui în orice țară din UE reprezintă una dintre cele patru libertăți 

fundamentale consacrate în tratatele UE și o condiție prealabilă esențială pentru buna 

funcționare a pieței interne.  

Statele membre trebuie să prevadă soluții practice pentru a asigura respectarea drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor UE, iar în acest cadru reciprocitatea între statele membre este 

esențială.  

                                                 
1Obstacole în calea dreptului de liberă circulație și de ședere al cetățenilor UE și al familiilor acestora: raport de 

țară pentru Suedia, Parlamentul European, iunie 2016, disponibil la adresa: 

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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Sistemul suedez de evidență a persoanelor 

Codul numeric personal (personnummer), numărul de identificare național suedez, a fost 

introdus în 1947. Codurile sunt emise de către Agenția fiscală suedeză (Skatteverket), care 

face parte din Registrul de evidență a populației (Folkbokföring).  

Legătura dintre o persoană și codul numeric este stabilită prin intermediul registrului de stare 

civilă și al documentelor de identitate și în al doilea rând prin folosirea pe scară largă a 

codului în cadrul diferitelor contacte cu autoritățile, cu școlile și universitățile, cu 

întreprinderile (bănci, societăți de asigurări etc.).  

Pentru cetățeni și alte persoane născute în Suedia, codul numeric este emis la scurt timp după 

declararea de către (în mod normal) părinți și cadre medicale a nașterii unui copil. În cazuri 

excepționale, codul poate fi schimbat mai târziu în viață, de regulă pentru că data nașterii sau 

sexul copilului a fost greșit înregistrat. În cazul în care o persoană este supusă unei intervenții 

chirurgicale de schimbare totală de sex mai târziu în viață, numărul de serie este modificat 

pentru a corespunde noului gen al persoanei (schimbarea celei de a 9-a cifre, corespunzând 

sexului).  

O persoană cu drept de ședere poate locui în Suedia fără permis de ședere. Acest lucru are 

scopul de a facilita libera circulație pe teritoriul UE. Dreptul de ședere și posibilitatea de a fi 

înscris în registrul de evidență a populației și de a obține un cod numeric personal (CNP) sunt 

oferite fiecărui cetățean al SEE care îndeplinește oricare dintre următoarele criterii: 

• lucrează, furnizează servicii sau are propria societate comercială în Suedia; 

• este înscris ca student la o instituție de învățământ suedeză recunoscută și are o 

asigurare medicală cuprinzătoare; 

• are suficiente mijloace pentru a se întreține și pentru a-și întreține familia, precum și o 

asigurare medicală cuprinzătoare adaptată situației sale și a membrilor familiei sale în 

vederea locuirii în Suedia. 

În plus, trebuie să se constate că perioada de muncă sau de studiu este prevăzută să dureze cel 

puțin un an. În unele cazuri este dificil pentru cetățenii UE să prezinte o astfel de dovadă.  

Un cetățean al UE în căutarea unui loc de muncă poate avea drept de ședere în Suedia, dar nu 

poate fi înscris pe această bază în registrul suedez de evidență a populației. Motivul este că, în 

acest caz, un cetățean al UE are dreptul absolut de a locui în Suedia pentru o perioadă maximă 

de doar șase luni. 

Membrii de familie ai cetățenilor SEE cu drept de ședere pot avea ei înșiși drept de ședere și, 

în acest caz, nu au nevoie de permis de ședere. 

Teoretic, pentru persoanele care rămân în Suedia mai puțin de un an și nu pot fi înregistrate cu 

un CNP în registrul suedez de evidență a populației, există un alt tip de număr de identificare: 

numărul de coordonare (samordningsnummer). Acest număr este emis tot de Agenția 

fiscală, dar numai la cererea unei autorități instituționale. Acesta este utilizat în cadrul 
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contactelor dintre o persoană și o agenție care, în caz contrar, ar necesita utilizarea unui cod 

numeric personal, de exemplu pentru persoanele care își au reședința principală timp de mai 

puțin de un an în Suedia sau care nu își au reședința acolo dar au nevoie de contacte cu 

autoritățile (de exemplu, persoanele care dețin o casă de vacanță) sau pentru cetățenii suedezi 

care nu au avut niciodată reședința în Suedia. Cu toate acestea, apar probleme practice în 

principal din cauza alocării restrictive a acestui număr de coordonare.  

Persoanele cărora nu li se cunoaște codul numeric personal sau numărul de coordonare 

suedez, dar care au nevoie de îngrijiri medicale, de exemplu turiști străini, persoane aflate în 

stare de inconștiență, nou-născuți care au nevoie de îngrijiri speciale (nou-născuții sănătoși 

sunt înregistrați în dosarul medical al mamei) și alte cazuri (de exemplu, pentru o protecție 

specială a confidențialității, ca în cazul testelor HIV) primesc un număr de rezervă 

(reservnummer) care este temporar și se folosește exclusiv pentru asistența medicală.  

Vizita de informare a oferit posibilitatea unui schimb de opinii cu autoritățile suedeze 

competente referitor la problemele cu care se confruntă unii cetățeni ai UE în ceea ce privește 

dreptul lor de ședere în Suedia și la posibilitățile de ameliorare a sistemului prezentat mai sus, 

în vederea unei mai bune respectări a libertății fundamentale de circulație a cetățenilor UE în 

Suedia.  

Petiții și petiționari 

Petițiile sunt următoarele: nr. 1098/2010 adresată de un cetățean german cu privire la 

discriminarea cetățenilor UE de către autoritățile suedeze;  

nr. 1183/2010 adresată de un cetățean german cu privire la necesitatea unui număr personal de 

înregistrare în Suedia; 

nr. 1289/2012 adresată de o petiționară britanică cu privire la încălcarea dreptului său la liberă 

circulație și ședere în UE; 

nr. 0902/2015 adresată de un petiționar spaniol cu privire la cerințele impuse cetățenilor 

statelor membre ale UE pentru a locui în Suedia; 

nr. 0299/2016 adresată de un petiționar german cu privire la discriminarea cetățenilor UE în 

Suedia ca urmare a refuzului autorităților de a emite un cod numeric personal;  

nr. 1323/2016 adresată de un petiționar german cu privire la legitimarea electronică în Suedia. 

Petiționarii sunt fie proprietari de bunuri imobile în Suedia, dar fără a avea acolo reședința 

permanentă, fie căsătoriți sau în parteneriat civil cu un cetățean suedez. Aceștia nu pot obține 

un cod numeric personal și, în consecință, nu pot avea acces la o serie de servicii și nu pot 

beneficia pe deplin de drepturile lor ca rezidenți legali.  

Rezumat al întâlnirilor 

Vizita de informare s-a desfășurat marți, 21 februarie, între orele 9.00-17.00. Scopul a fost ca 

membrii delegației PETI aflați în această vizită de informare să obțină o perspectivă mai bună 

asupra situației, prin consultarea reprezentanților diferitelor servicii ale administrației suedeze, 

care și-au prezentat deschis experiențele și pozițiile.  
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I. Aspectul problematic al informării.  

 

După cum s-a menționat în introducere, codurile numerice sunt emise de către Agenția fiscală 

suedeză (Skatteverket), care face parte din Registrul de evidență a populației (Folkbokföring) 

și este subordonată Ministerului de Finanțe.  

 

Delegația s-a întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului de Finanțe și ai diferitelor agenții din 

cadrul acestuia responsabile de aspectele care fac obiectul petițiilor: mai întâi, din partea 

ministerului, cu dna Maria Åhrling și dl Frank Walterson, iar din partea Agenției fiscale cu dl 

Håkan Nilsson și dna Ingegerd Widell. De asemenea, delegația s-a întâlnit cu dna Monika 

Johansson, director adjunct Instituții și Piețe Financiare, Departamentul Bănci, pentru a 

discuta în mod mai detaliat problema accesului la conturi bancare în Suedia.  

 

Sistemul suedez funcționează bine în cazul identificării rezidenților permanenți. Atât timp cât 

aceștia îndeplinesc criteriile menționate mai sus, nu este nicio problemă să primească un cod 

și, în consecință, să aibă acces la toate serviciile pe picior de egalitate cu orice cetățean 

suedez. Principala dificultate rămâne aceea de a prezenta o dovadă a unei șederi mai mari de 

un an, iar în cazul persoanelor care nu sunt active din punct de vedere economic, o dovadă a 

capacității lor de a se întreține financiar [potrivit articolului 7 alineatul (1) litera (b) din 

directivă, „Toți cetățenii Uniunii au dreptul de ședere pe teritoriul altui stat membru pentru o 

perioadă mai mare de trei luni în cazurile în care dispun de suficiente resurse pentru ei și 

pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu devină o sarcină pentru sistemul de asistență 

socială al statului membru gazdă în cursul șederii și dețin asigurări medicale complete în 

statul membru gazdă”].  

 

Cu toate acestea, în cazul identificării rezidenților și a cetățenilor din afara UE fără ședere 

permanentă, funcționarea sistemului nu este optimă, fiind necesară îmbunătățirea procedurii 

de eliberare a numerelor de coordonare și a aplicării acesteia. Mobilitatea din ce în ce mai 

mare a cetățenilor UE explică parțial inadecvarea sistemului.  

 

Dacă unui cetățean al UE i se refuză înscrierea în registru, nu înseamnă că nu poate locui în 

Suedia; Registrul de evidență a populației nu controlează dreptul de ședere. Cu toate acestea, 

în mod concret, această persoană nu va avea acces la o serie de servicii și nu va putea să 

beneficieze de șederea sa în Suedia la fel ca orice alt cetățean suedez.  
  

Atunci când au fost informate cu privire la unele dintre dificultățile concrete întâmpinate de 

petiționari (de exemplu, obținerea unui cont bancar, a unui număr de telefon mobil, a unui 

abonament la un centru sportiv sau o bibliotecă etc.), autoritățile au menționat clar că nu 

există nicio obligație juridică specifică de a avea cod numeric personal pentru a accesa acest 

tip de servicii. De aici se desprinde concluzia că există o lipsă de informare cu privire la 

dispozițiile juridice atât în rândul cetățenilor UE, cât și al actorilor suedezi din sectorul privat, 

precum băncile sau operatorii de telefonie. Utilizarea practică de către actorii privați a CNP-

ului pentru a identifica o persoană/un client nu ar trebui niciodată acceptată ca o condiție 

necesară în cazurile în care nu există astfel de dispoziții juridice, iar furnizorii de servicii ar 

trebui să fie informați că o carte de identitate este suficientă pentru identificare. De asemenea, 

actorii privați trebuie să fie mai bine informați cu privire la existența unui număr de 

coordonare, care arată ușor diferit de CNP, precum și la valabilitatea acestuia. 
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S-a remarcat faptul că nu există nicio dispoziție juridică specifică pentru sancționarea 

actorilor privați atunci când solicită în mod abuziv un cod numeric personal pentru accesul la 

serviciile lor.  

 

Există o nevoie clară de îndrumare a cetățenilor, a autorităților publice și a actorilor din 

sectorul privat pentru a îmbunătăți cooperarea dintre aceștia și, prin urmare, funcționarea 

întregului sistem, facilitând astfel libera circulație a cetățenilor UE. Informațiile privind 

numărul de coordonare trebuie să fie îmbunătățite, clarificate și difuzate pe scară largă 

deoarece alcătuirea ușor diferită a acestui număr, comparativ cu CNP-ul, a dus în mai multe 

rânduri la îndoieli cu privire la autenticitatea sa. 

 

Este necesară o mai bună informare nu numai atunci când se solicită un „personnummer”, ci 

și cu privire la numărul de coordonare și la mijloacele de a obține despăgubiri în caz de 

solicitare abuzivă sau de întârziere a înregistrării.  

 

În ceea ce privește mijloacele pentru cetățenii UE de a obține despăgubiri atunci când se 

confruntă cu o solicitare abuzivă, există mai multe posibilități. În astfel de cazuri, cetățenii ar 

trebui să recurgă la procedura internă a actorului privat respectiv, cum ar fi departamentele 

pentru consumatori din cadrul băncilor. Alte posibilități evocate au fost Avocatul Poporului 

responsabil cu protecția consumatorului în Suedia, precum și Consiliul național pentru 

soluționarea litigiilor în materie de consum (ARN)1. De obicei, durează aproximativ șase luni 

între introducerea reclamației și adoptarea unei decizii. Este necesar, prin urmare, să se 

îmbunătățească termenul de soluționare în cazul rezidenților pe termen scurt sau fără ședere 

permanentă care nu dispun de CNP.  
 

II. Accesul la asistența medicală.  

 

Exercitarea libertății de circulație este imposibilă fără protejarea drepturilor de securitate 

socială ale cetățenilor care circulă.  

 

Membrii delegației s-au întâlnit, de asemenea, cu Malin Skäringer și Christina Janzon de la 

Ministerul Sănătății și Afacerilor Sociale, pentru a discuta chestiunea accesului la asistența 

medicală suedeză în context european.  

 

Fiecare stat membru dispune de propriul sistem de securitate socială, coordonat cu celelalte 

state la nivelul UE datorită Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială2. Suedia 

are un sistem de asistență medicală bazat pe reședință, adică toate persoanele care au reședința 

în Suedia (sunt înregistrate în registrul de evidență a populației) au acces la aceleași servicii 

de asistență medicală3. În practică, au existat unele probleme în Suedia în ceea ce privește 

                                                 
1 Autoritate publică a cărei funcționare seamănă cu cea a unei instanțe și a cărei sarcină principală este de a 

soluționa litigiile dintre consumatori și operatorii comerciali, în urma reclamațiilor introduse de consumatori. 

Înainte ca o plângere să fie depusă la ARN, trebuie ca aceasta să fi fost respinsă parțial sau în totalitate de 

operatorul economic (sau să fi rămas fără răspuns din partea acestuia). Anchetarea cazului se face gratuit.  
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&qid=1493040813601&from=RO  

3 Trebuie remarcat faptul că fiecare consiliu de comitat, autoritate locală sau municipiu răspunde de gestionarea 

propriilor resurse de asistență medicală și de stabilirea priorităților în ceea ce le privește. Drept rezultat, tipurile 

de servicii de asistență medicală disponibile pot varia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&qid=1493040813601&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&qid=1493040813601&from=RO
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combinarea dispozițiilor privind libera circulație cu Regulamentul privind coordonarea 

sistemelor de securitate socială.  

 

În cazul în care o persoană nu este înregistrată în Suedia, ar trebui să existe posibilitatea de a 

utiliza cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de îngrijiri de 

urgență de bază.  

 

Unul dintre petiționari a reclamat faptul că autoritățile suedeze competente au refuzat să-i 

accepte cardul european de asigurări sociale de sănătate.  

 

Comisia s-a aflat în contact cu autoritățile suedeze în legătură cu dificultățile întâmpinate de 

cetățenii UE și de membrii familiilor lor în ceea ce privește asigurarea accesului la sistemul 

public de sănătate din Suedia înainte de a fi obținut un CNP. Comisia a deschis o procedură 

EU Pilot cu Suedia pe această temă în noiembrie 2012. În urma unor discuții amănunțite și a 

dialogului cu privire la chestiunile respective, Suedia a adus în cele din urmă modificări în 

legislația sa națională, care au intrat în vigoare la 1 februarie 2016. De atunci, o persoană care 

intră sub incidența legislației suedeze în conformitate cu Regulamentul 883/2004 poate să 

obțină un certificat care oferă acces la aceleași servicii de asistență medicală ca cele furnizate 

persoanelor înregistrate în Suedia. Certificatul poate fi utilizat până când persoana obține un 

CNP.  

 

III. Achiziționarea de bunuri imobile. 

 

De înregistrarea proprietarilor de bunuri imobile în Suedia se ocupă serviciile Autorității de 

cartografiere, cadastru și înregistrare a terenurilor (Lantmäteriet) sub responsabilitatea 

Ministerului Întreprinderilor și Inovării. Membrii delegației s-au întâlnit cu Magdalena 

Anderson, dezvoltator de afaceri în cadrul autorității menționate, și cu Roger Ekman, consilier 

special în cadrul ministerului.  

 

În domeniul achiziționării și înregistrării proprietății, din nou, nu există nicio problemă 

specifică dacă persoana are CNP. Diferitele informații necesare în vederea înregistrării ca nou 

proprietar pot fi obținute ușor. Faptul de a nu avea CNP, în cazul cetățenilor UE, nu este un 

impediment în calea obținerii proprietății, însă pot apărea dificultăți de ordin practic.  

 

Au fost evidențiate diferite neajunsuri ale sistemului actual, mai exact: numerele de 

identificare diferite care există în domeniul proprietăților imobiliare (de exemplu, numărul 

districtului) și dificultatea de a avea acces la adresa cumpărătorilor în cazul în care aceștia nu 

au CNP (sau nu sunt dintr-un stat membru al Consiliului nordic și deci nu pot beneficia de 

unele facilități). 

 

Un sistem simplificat, datorat coordonării diferitelor registre și transformării numărului de 

coordonare într-un element unic de referință, a fost evocat ca o posibilă soluție. Eficientizarea 

înregistrării datelor personale ale cumpărătorilor ar contribui în mod cert la îmbunătățirea 

calității sistemului de înregistrare a bunurilor imobile. De asemenea, ar putea fi luată în 

considerare posibilitatea stabilirii unei legături între achiziționarea unei proprietăți imobiliare 

și alocarea unui număr de coordonare.  
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Cu toate acestea, unul dintre principalele obstacole în calea utilizării numărului de coordonare 

ca instrument pentru simplificarea sistemului este imposibilitatea ca o persoană să solicite în 

mod direct un număr de coordonare. Cererea trebuie să fie lansată de o autoritate publică.  

Concluzii și recomandări 

Concluzii  

Per Åsling și Jörgen Hellman, președintele și, respectiv, vicepreședintele Comisiei pentru 

fiscalitate a Parlamentului național suedez (Riksdag), împreună cu Ann-Marie Wallin și Olof 

Åkereén din partea secretariatului comisiei, au confirmat voința politică de a rezolva aspectele 

problematice ridicate în petiții. Ei au recunoscut necesitatea unui sistem mai flexibil și cu 

termene mai scurte.  

În cadrul dialogului său cu membrii delegației, Peter Gerlach, șeful personalului Ministerului 

de Finanțe, a confirmat voința autorităților suedeze de a avansa în ceea ce privește aspectele 

problematice ridicate în petiții și a regretat problemele pe care le-au întâmpinat cetățenii 

europeni în utilizarea dreptului lor de liberă circulație în UE.  

Recunoscând dificultățile practice întâmpinate de unii cetățeni ai UE în Suedia, autoritățile 

naționale au demarat procesul de identificare a unor modalități eficace de îmbunătățire a 

sistemului.  

În primul rând, după cum s-a menționat mai sus, este nevoie de o mai bună informare atât a 

cetățenilor UE care își exercită dreptul la mobilitate, cât și a actorilor suedezi din sectorul 

privat cu privire la dispozițiile juridice referitoare la codul numeric personal. Acești actori ar 

trebui să fie informați că, în multe situații, CNP-ul utilizat în mod curent nu este obligatoriu 

din punct de vedere legal. De asemenea, ar trebui îmbunătățite comunicarea și coordonarea 

între diferitele servicii administrative implicate, în special pentru a reduce timpul de 

soluționare și de așteptare necesar pentru alocarea numerelor de identificare, timp care a 

crescut în ultimii ani.  

Un posibil schimb de bune practici cu statele membre ale Consiliului nordic a fost, de 

asemenea, evocat ca sursă a unor potențiale soluții. Deoarece majoritatea statelor membre ale 

Consiliului nordic utilizează un sistem comparabil de coduri numerice personale, s-a propus 

să se lanseze un schimb de opinii în cadrul Consiliului Nordic pentru a identifica modalitățile 

prin care celelalte state reușesc să evite problemele cu care se confruntă Suedia.  

În cele din urmă, evoluția numărului de coordonare, inclusiv accesarea sa mai ușoară și mai 

rapidă, este considerată o soluție pentru reducerea în mod eficient a obstacolelor întâlnite până 

în prezent de cetățenii UE care nu au reședința permanentă în Suedia. Pentru a obține această 

evoluție, autoritățile iau în considerare o posibilă ajustare a legislației, care ar permite unui 

număr mai mare de persoane să obțină un număr de coordonare de la autoritatea fiscală. 

 

La un nivel mai general, în domeniul evidenței persoanelor, punerea în aplicare până în 

februarie 2018 a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și 

serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă ar putea, de asemenea, 

facilita accesul la numere de identificare. Obiectivul principal al acestui regulament este de a 
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rezolva chestiunea interoperabilității transfrontaliere insuficiente a documentelor de identitate 

electronice naționale, care a împiedicat până în prezent cetățenii și întreprinderile să 

beneficieze pe deplin de piața unică digitală, precum și de a oferi un temei juridic comun 

statelor membre. A fost instituită o rețea de cooperare ca mecanism pentru cooperarea dintre 

statele membre, în vederea obținerii interoperabilității și securității sistemelor de identificare 

electronică ale acestora. Rețeaua include un forum cu reuniuni periodice, în care statele 

membre pot face schimb de informații relevante, de experiență și de bune practici. 

Recomandări  

Având în vedere toate considerațiile de mai sus și recunoscând faptul că libera circulație a 

cetățenilor UE este un pilon al Uniunii Europene, Comisia pentru petiții prezintă autorităților 

naționale responsabile și Comisiei următoarele recomandări: 

1. Salută voința politică, demonstrată de autoritățile suedeze în cursul vizitei de informare, de 

a identifica soluții la aspectele problematice ridicate în petiții și solicită autorităților suedeze 

să se angajeze într-un dialog mai strâns cu Comisia; 

2. Salută modificările juridice intrate în vigoare la 1 februarie 2016, care facilitează accesul 

cetățenilor UE la asistența medicală suedeză prin intermediul unui certificat național eliberat 

acestora și membrilor familiilor acestora înainte de obținerea CNP-urilor; 

3. Invită autoritățile suedeze să propună și să pună în aplicare, fără întârziere, soluții 

administrative și juridice concrete la dificultățile privind libera circulație descrisă de cetățenii 

UE în petițiile lor către Parlamentul European și în plângerile către Comisia Europeană; 

4. Încurajează autoritățile suedeze să își continue eforturile de obținere a unui sistem mai 

simplu și mai eficient de eliberare a numerelor de identificare, precum numărul de 

coordonare, în special pentru rezidenții pe termen scurt sau fără ședere permanentă; 

5. Subliniază necesitatea unui dialog direct cu cetățenii și încurajează autoritățile suedeze să 

consolideze mijloacele directe de realizare a acestuia, ca o strategie pentru a satisface nevoia 

de dialog efectiv;  

6. Solicită autorităților suedeze să ia măsuri de reducere a timpului de așteptare pentru nou-

veniți în vederea obținerii unui număr de identificare; 

7. Îndeamnă autoritățile suedeze să-și intensifice angajamentul prin lansarea în cel mai scurt 

timp posibil a unor campanii de informare adresate actorilor suedezi publici și privați care 

intră în contact cu persoane nou-venite; 

8. Îndeamnă autoritățile suedeze să asigure claritatea și să faciliteze accesul cetățenilor UE 

care se deplasează sau au reședința în Suedia la toate informațiile relevante despre cine și cum 

poate obține un număr de identificare;  

9. Recomandă îmbunătățirea informațiilor furnizate cetățenilor UE cu privire la mijloacele de 

introducere a unei plângeri sau a unei căi de atac împotriva deciziilor actorilor din sectorul 

privat care le solicită în mod necuvenit un cod numeric personal; 
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10. Sprijină ideea de a permite persoanelor să solicite un număr de coordonare pe cont 

propriu, fără intervenția unei autorități publice, pentru a da mai multor persoane posibilitatea 

de a-l obține;  

11. Încurajează autoritățile suedeze să facă schimb de bune practici cu statele membre ale 

Consiliului nordic referitor la numerele de identificare;  

12. Solicită Comisiei să monitorizeze în continuare îmbunătățirile de ordin juridic și practic 

aduse sistemului suedez de evidență a persoanelor în cazul cetățenilor UE și să asigure 

informarea Comisiei pentru petiții cu privire la eventualele evoluții relevante referitoare la 

libera circulație a cetățenilor UE; 

13. Subliniază importanța orientărilor emise de Comisie cu privire la asigurarea globală de 

sănătate1, în care se afirmă următoarele: „Orice asigurare, privată sau publică, contractată în 

statul membru gazdă sau în alt stat, este acceptabilă, în principiu, dacă oferă o acoperire 

globală și nu creează o sarcină asupra finanțelor statului membru gazdă. Protejându-și 

finanțele publice, în timp ce analizează globalitatea asigurării de sănătate, statele membre 

trebuie să acționeze în conformitate cu principiile proporționalității și respectând limitele 

impuse de dreptul comunitar.”;  

 

14. Salută propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 

socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 883/20042;  

 

15. Salută intrarea în vigoare a Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de 

plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, care 

vizează simplificarea accesului și ar trebui să faciliteze exercitarea libertății fundamentale de 

circulație a cetățenilor UE.  

 

Anexa 1: Rezumatul petițiilor primite 

• Petiția nr. 1098/2010 adresată de un cetățean german cu privire la discriminarea 

cetățenilor UE de către autoritățile suedeze 

Petiționarul deține o proprietate forestieră în Suedia, dar petrece doar câte jumătate de an 

calendaristic în această țară. Prin urmare, autoritățile nu îi atribuie un cod numeric personal 

obișnuit. Acest cod este absolut necesar pentru orice acțiune oficială în Suedia, de exemplu 

pentru deschiderea unui cont bancar, pentru un abonament telefonic și chiar pentru accesarea 

site-ului web al administrației silvice, ceea ce este extrem de important pentru acest petiționar. 

Petiționarul subliniază că îi este afectată astfel libertatea de circulație și de a desfășura o 

activitate comercială. 

• Petiția nr. 1183/2010 adresată de un petiționar german cu privire la necesitatea unui 

                                                 
1 COM(2009)0313. 
2 COM(2016)0815. 
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număr personal de înregistrare în Suedia 

Petiționarul deplânge faptul că nu poate să obțină un număr personal de înregistrare în Suedia, 

unde deține o proprietate. În lipsa acestui număr, nu își poate deschide un cont bancar și nu 

poate solicita abonament de telefonie fixă sau mobilă. 

• Petiția nr. 1289/2012 adresată de o petiționară britanică cu privire la încălcarea 

dreptului său la liberă circulație și ședere în UE 

Petiționara este o cetățeană britanică care locuiește în Suedia și este căsătorită cu un cetățean 

suedez. Ea denunță faptul că Agenția fiscală suedeză (Skatteverket) refuză să o înregistreze, 

aparent din cauza unei greșeli administrative. Acest lucru împiedică petiționara să se 

înregistreze la Agenția suedeză de asigurări sociale (Försäkringskassan) și, prin urmare, să fie 

acoperită de sistemul de sănătate suedez. Petiționara consideră că aceasta reprezintă o 

încălcare a dreptului cetățenilor UE de a circula și de a-și stabili reședința în mod liber în 

Uniunea Europeană (Directiva 2004/38/CE). Ea a adresat mai multe plângeri, în special 

Ombudsmanului și Comisiei Europene (menționează numere de referință SOLVIT și CHAP).  

• Petiția nr. 0902/2015 adresată de un petiționar spaniol cu privire la cerințele impuse 

cetățenilor statelor membre ale UE pentru a locui în Suedia 

Petiționarul reclamă faptul că autoritățile suedeze impun o serie de cerințe, pe care el le 

consideră contrare dreptului UE, pentru solicitarea unui permis de ședere în Suedia. 

Petiționarul, care locuiește în Suedia deoarece are un partener suedez, a prezentat autorităților 

cardul său european de asigurări sociale de sănătate emis în Spania, însă acestea au refuzat să 

îl accepte, solicitând un formular S1 (care este aplicabil persoanelor care fac naveta pentru a 

lucra în Suedia sau pensionarilor). 

• Petiția nr. 0299/2016 adresată de un petiționar german cu privire la discriminarea 

cetățenilor UE în Suedia ca urmare a refuzului autorităților de a emite un cod numeric 

personal 

Petiționarul, cetățean german, afirmă că este victima discriminării în Suedia din cauza faptului 

că nu poate obține un cod numeric personal suedez, deși deține case de vacanță acolo din 

1997. În 2013 i s-a acordat dreptul de ședere permanentă în țară, dar încă nu poate obține 

numărul respectiv. În consecință, nu poate să înregistreze o cartelă telefonică preplătită, să 

utilizeze anumite portaluri de internet ale autorităților și societăților suedeze și nici măcar să 

își ridice corespondența. Petiționarul afirmă că, drept consecință a acestei presupuse 

discriminări, nu a fost în măsură să își exercite în mod corespunzător drepturile în temeiul 

„Directivei privind conturile de plăți: comparabilitatea comisioanelor, schimbarea conturilor 

și accesul la conturile cu servicii de bază” (2013/0139). Acest lucru a devenit evident atunci 

când a încercat să deschidă un cont de plăți la Banca FOREX și la mai multe alte bănci pe 

care le-a contactat, însă a fost refuzat pe motiv că nu are cod numeric personal și document de 

identitate suedeze. Petiționarul consideră că autoritățile suedeze nu au reușit să transpună 

directiva UE în legislația națională. 

• Petiția nr. 1323/2016 adresată de un petiționar german cu privire la legitimarea 

electronică în Suedia 

Petiționarul deține o proprietate în Suedia pentru care este obligat să plătească impozit și, 



 

PE601.199v03-00 12/12 CR\1127097RO.docx 

RO 

totodată, trebuie să mențină contactul cu diferite autorități. Cu toate acestea, el nu are un cod 

numeric personal suedez și, în consecință, nu poate primi o legitimație electronică care să îi 

permită să comunice online cu autoritățile. Prin urmare, este exclus de la numeroase servicii, 

cum ar fi accesul online la autoritățile fiscale suedeze, serviciile bancare online etc., și 

consideră că este discriminat.  

 


