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Introduzzjoni 

"[...] ostaklu prattiku wieħed biss jippersisti fir-rigward tal-moviment liberu taċ-ċittadini tal-

UE u l-membri tal-familja tagħhom, id-diffikultajiet amministrattivi relatati mal-ksib ta' 

numru personali mill-Awtorità tat-Taxxa Żvediża, li jirrappreżenta impediment serju fil-ħajja 

ta' kuljum fis-soċjetà Żvediża"1. 

 

Il-petizzjonijiet riċevuti huma relatati ma' ksur allegat tal-libertà ta' moviment taċ-ċittadini tal-

UE u b'mod partikolari tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-

membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati 

Membri. B'mod konkret, il-petizzjonanti ma ġewx irreġistrati fir-Reġistru Żvediż tal-

Popolazzjoni, u għalhekk ma rċevewx Numru tal-Identifikazzjoni Personali (PIN) li huwa 

meħtieġ għall-aċċess għal diversi servizzi relevanti għall-attivitajiet tal-ħajja ta' kuljum taċ-

ċittadini fl-Iżvezja. 

 

Uħud mill-petizzjonijiet ġew diskussi matul il-laqgħa tal-Kumitat tal-14 ta' Lulju 2015. Ġie 

deċiż li l-petizzjonijiet se jibqgħu miftuħa sa ma tasal aktar informazzjoni mill-Kummissjoni 

Ewropea. Wara din il-laqgħa, il-PE rċieva tliet petizzjonijiet oħra dwar l-istess kwistjonijiet. 

Ladarba l-informazzjoni l-ġdida waslet mill-Kummissjoni (ara l-abbozz). il-Kumitat għall-

Petizzjonijiet iddeċieda li jorganizza żjara għal ġbir ta' informazzjoni fi Stokkolma.   

Barra mill-petizzjonijiet riċevuti mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni rċeviet ħafna 

lmenti minn ċittadini tal-UE dwar l-istess kwistjoni, u dan is-suġġett qed jiġi ttrattat ukoll fuq 

bażi regolari minn SOLVIT u l-Pariri tal-Ewropa Tiegħek. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni implementaw valutazzjoni komprensiva tal-kompatibbiltà tas-

sistema Żvediża ta' reġistrazzjoni tal-Popolazzjoni mar-regoli tal-UE fuq il-libertajiet 

fundamentali, b'mod partikolari l-Artikoli 21, 22, 45, 49 u 56 tat-TFUE kif ukoll il-

leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti li tinkludi d-Direttiva 2004/38/KE. Il-Kummissjoni bdiet 

diskussjonijiet mal-Iżvezja dwar il-kwistjoni tan-numri tal-PIN f'Jannar 2015, u wara dan 

infetħet proċedura EU Pilot f'Ottubru 2016. 

Kif imfakkar mill-Membri tad-Delegazzjoni, id-dritt taċ-ċittadini tal-UE u l-familji tagħhom li 

jiċċaqilqu b'mod liberu u jgħixu fi kwalunkwe pajjiż tal-UE huwa wieħed mill-erba' libertajiet 

fundamentali minquxin fit-Trattati tal-UE u huwa prerekwiżit essenzjali għall-funzjonament 

tajjeb tas-Suq Intern.    

L-Istati Membri jridu jagħmlu provvediment għal soluzzjonijiet prattiċi sabiex jiġi żgurat ir-

rispett tad-dritt taċ-ċittadini tal-UE u f'dak ir-rigward ir-reċiproċità bejn l-Istati Membri hija 

                                                 
1Ostakli għad-dritt ta' moviment liberu u ta' residenza għaċ-ċittadini tal-UE u l-familji tagħhom: Ir-rapport tal-

pajjiż għall-Iżvezja, il-Parlament Ewropew, Ġunju 2016, disponibbli fuq: 

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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kruċjali.   

 

Is-sistema Żvediża tal-identifikazzjoni personali 

In-numru tal-identità personali (personnummer), in-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali 

Żvediż, ġie introdott fl-1947. In-numri jinħarġu mill-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża 

(Skatteverket) bħala parti mir-reġistru tal-popolazzjoni (Folkbokföring).  

Ir-rabta bejn persuna u n-numru tal-identità jiġi stabbilit permezz tar-reġistru ċivili u tad-

dokumenti tal-identità u b'mod sekondarju permezz tal-użu mifrux tan-numru f'diversi 

kuntatti mal-awtoritajiet, skejjel u universitajiet, negozji (kumpaniji tal-assigurazzjoni eċċ).  

Fil-każ ta' ċittadini u persuni oħra li twieldu fl-Iżvezja, in-numru tal-identità jinħareġ ftit wara 

r-reġistrazzjoni tat-twelid ta' tarbija (normalment) mill-ġenituri u l-professjonisti mediċi. 

F'każijiet eċċezzjonali, in-numru jista' jinbidel aktar tard fil-ħajja, ġeneralment meta d-data 

tat-twelid jew ir-reġistrazzjoni tas-sess tat-tfal kien fihom xi żball. Jekk persuna tagħmel 

operazzjoni kirurġika biex tibdel is-sess kompletament aktar tard fil-ħajja, in-numru tas-serje 

jinbidel biex jikkonforma mas-sess fiżiku l-ġdid tagħhom (bdil fid-9 numru li jikkorrispondi 

mas-sess).  

Persuna bid-dritt ta' residenza tista' tgħix fl-Iżvezja mingħajr permess ta' residenza. L-iskop ta' 

dan huwa li jiġi faċilitat il-moviment liberu fi ħdan l-UE. Id-dritt ta' residenza u l-possibbiltà 

li tiddaħħal fir-reġistru tal-popolazzjoni u li tikseb Numru tal-Identifikazzjoni Personali (PIN) 

huwa offrut lil kull ċittadin taż-ŻEE li jissodisfa kwalunkwe kriterju minn dawn li ġejjin: 

• il-persuna taħdem, tipprovdi servizzi jew għandha l-kumpannija tagħha fl-Iżvezja; 

• il-persuna tkun irreġistrata bħala student(a) f'istituzzjoni edukattiva rikonoxxuta fl-

Iżvezja u għandha assigurazzjoni medika komprensiva; 

• il-persuna għandha biżżejjed assi biex issostni lilha nnifisha u l-familja tagħha kif 

ukoll assigurazzjoni medika komprensiva applikabbli għaliha u għall-membri tal-

familja tagħha biex tgħix fl-Iżvezja. 

Barra minn hekk, għandu jiġi stabbilit li huwa mistenni li l-persuna se taħdem jew tistudja 

mill-inqas sena. F'ċerti każijiet huwa diffiċli għaċ-ċittadini tal-UE biex jistabbilixxu tali 

evidenza.  

Ċittadin tal-UE li qed ifittex impjieg jista' jkollu dritt ta' residenza fl-Iżvezja, iżda ma jistax 

jidħol fir-Reġistru Żvediż tal-Popolazzjoni fuq din il-bażi. Ir-raġuni għal dan hija li, f'dan il-

każ, ċittadin tal-UE għandu biss id-dritt assolut li jgħix fl-Iżvezja għal massimu ta' sitt xhur. 

Il-membri tal-familja taċ-ċittadini taż-ŻEE li għandhom dritt ta' residenza jistgħu huma stess 

ikollhom id-dritt ta' residenza, u f'dak il-każ m'għandhomx bżonn permess ta' residenza. 

Fit-teorija, hemm tip ieħor ta' numru tal-identifikazzjoni għal dawk l-individwi li se joqogħdu 

fl-Iżvezja għal anqas minn sena u ma jistgħux jiġu rreġistrati fir-rekords tal-Popolazzjoni 

Żvediżi b'PIN: in-numru ta' koordinazzjoni (samordningsnummer). Dan in-numru jinħareġ 
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mill-Aġenzija tat-Taxxa iżda biss fuq it-talba ta' awtorità istituzzjonali. Jintuża għal kuntatt 

bejn persuna u aġenzija li, għajr hekk, teħtieġ l-użu ta' numru tal-identità personali, 

pereżempju għal persuni li jkollhom ir-residenza prinċipali tagħhom għal anqas minn sena fil-

pajjiż jew mhumiex residenti iżda jeħtieġu kuntatti tal-awtorità, pereżempju, persuni li 

għandhom dar tas-sajf, jew għaċ-ċittadini Żvediżi li qatt ma kienu residenti fl-Iżvezja. 

Madankollu, huwa prinċipalment minħabba d-dispożizzjoni restrittiva ta' dan in-numru ta' 

koordinazzjoni li jitfaċċaw kwistjonijiet prattiċi.  

Persuni li m'għandhom l-ebda numru tal-identità personali Żvediż magħruf jew numru ta' 

koordinazzjoni iżda għandhom bżonn kura tas-saħħa, pereżempju turisti barranin, persuni 

mitlufin minn sensihom, trabi tat-twelid li jkollhom bżonn kura speċjali (trabi tat-twelid 

b'saħħithom huma rreġistrati fir-rekord mediku tal-omm) u xi oħrajn (pereżempju, għal 

protezzjoni speċjali tal-ħajja privata bħat-testijiet tal-HIV), jirċievu numru ta' riżerva 

(reservnummer) li huwa temporanju u jintuża biss għall-kura tas-saħħa.  

Iż-Żjara għal Ġbir ta' Informazzjoni offriet opportunità ta' skambju mal-awtoritajiet 

kompetenti Żvediżi dwar il-problemi li jiffaċċjaw xi ċittadini tal-UE f'dak li jikkonċerna d-

dritt tagħhom li jgħixu fl-Iżvezja u dwar il-possibilitajiet li jtejbu is-sistema ppreżentata hawn 

fuq biex tiġi rrispettata aħjar il-libertà fundamentali tal-moviment taċ-ċittadini tal-UE fl-

Iżvezja.   

Il-petizzjonijiet u l-petizzjonanti 

Petizzjoni 1098/2010 imressqa minn persuna ta' ċittadinanza Ġermaniża dwar id-

diskriminazzjoni ta' ċittadini tal-UE mill-awtoritajiet Żvediżi;  

1183/2010 imressqa minn persuna ta' ċittadinanza Ġermaniża dwar il-ħtieġa ta' numru tar-

reġistrazzjoni personali fl-Iżvezja. 

1289/2012 imressqa minn petizzjonanta Britannika dwar ksur tad-dritt tagħha għall-moviment 

liberu u residenza fl-UE; 

0902/2015 imressqa minn petizzjonant Spanjol, dwar ir-rekwiżiti għaċ-ċittadini tal-Istati 

Membri tal-UE biex jgħixu fl-Iżvezja 

0299/2016 imressqa minn petizzjonant Ġermaniż, dwar diskriminazzjoni taċ-ċittadini tal-UE 

fl-Iżvezja minħabba r-rifjut min-naħa tal-awtoritajiet li joħorġu numru tal-identità personali;  

1323/2016 imressqa minn petizzjonant Ġermaniż, dwar il-leġittimizzazzjoni elettronika fl-

Iżvezja. 

Il-petizzjonanti jew huma sidien ta' proprjetà fl-Iżvezja iżda ma jgħixux hemm b'mod 

permanenti jew inkella huma miżżewġin jew sħab ta' ċittadin Żvediż. Ma jistgħux jiksbu 

numru tal-identifikazzjoni personali u b'konsegwenza ta' dan ma jistax ikollhom aċċess għal 

diversi servizzi u ma jistgħux jibbenefikaw bis-sħiħ mid-drittijiet tagħhom bħala residenti 

legali.   

Sommarju tar-rendikont tal-laqgħat 

Iż-żjara għal ġbir ta' informazzjoni damet mid-9.00 sal-17.00 nhar it-Tlieta 21 ta Frar. L-għan 
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taż-żjara kien li joffri lill-Membri tal-Kumitat PETI tad-delegazzjoni taż-żjara għal ġbir ta' 

informazzjoni stampa aħjar dwar is-sitwazzjoni billi jkunu kkonsultati ir-rappreżentanti ta' 

servizzi differenti tal-amministrazzjoni Żvediża li qasmu kollha l-esperjenzi u l-pożizzjonijiet 

tagħhom b'mod liberu.  

 

I. Ħruġ ta’ informazzjoni.  

 

Kif intqal fl-introduzzjoni, in-numri ta' identifikazzjoni jinħarġu mill-Aġenzija tat-Taxxa 

Żvediża (Skatteverket) li hija parti mir-reġistru tal-popolazzjoni (Folkbokföring) u tiddependi 

fuq il-Ministeru għall-Finanzi.  

 

Id-delegazzjoni ltaqgħet ma' rappreżentanti tal-Ministeru għall-Finanzi u diversi aġenziji tal-

Ministeru għall-Finanzi li jaħdmu fuq il-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjonijiet. L-ewwel nett, 

mill-Ministeru, is-Sinjura Maria Åhrling u s-Sur Frank Walterson u mill-Aġenzija tat-Taxxa, 

is-Sur Håkan Nilsson u s-Sinjura Ingegerd Widell. Id-delegazzjoni ltaqgħet wkoll mas-

sinjura Monika Johansson, Viċi Direttur tal-Istituzzjonijiet u tas-Swieq Finanzjarji , tad-

Diviżjoni Bankarja biex jiddiskutu b'mod aktar speċifiku l-kwistjoni tal-aċċess għall-kontijiet 

bankarji fl-Iżvezja.     

 

Is-sistema Żvediża tiffunzjona b'mod tajjeb għall-identifikazzjoni ta' resident permanenti. 

Sakemm wieħed jissodisfa l-kriterji stabbiliti hawn fuq, ma jkun hemm l-ebda problema biex 

jirċievi numru u konsegwentement ikollu aċċess għas servizzi kollha fuq l-istess bażi bħal 

kwalunkwe ċittadin Żvediz. Id-diffikultà ewlenija tibqa' il-prova ta' soġġorn ta' aktar minn 

sena u għal persuni li mhumiex ekonomikament attivi biex juru l-abilità tagħhom li jsostnu 

lilhom innifishom finanzjarjament (b'konformità mal-Artikolu 7(1)(b) tad-Direttiva:"Iċ-

ċittadini kollha ta' l-Unjoni għandhom id-dritt ta' residenza fit-territorju ta' Stat Membru ieħor 

għal perjodu ta' aktar minn tliet xhur jekk huma jkollhom biżżejjed riżorsi għalihom u għall-

membri tal-familja tagħhom biex ma jkunux ta' piż fuq is-sistema tal-għajnuna soċjali tal-Istat 

Membru ospitanti matul il-perjodu tagħhom ta' residenza u għandhom assigurazzjoni ta' mard 

komprensiva fl-Istat Membru ospitanti").  

 

Madankollu, f'dak li jikkonċerna l-identifikazzjoni ta' residenti mhux permanenti u ċittadini 

mhux tal-UE il-funzjonament mhuwiex ottimu u jeħtieġ li tittejjeb l-proċedura fejn jingħataw 

in-numri ta' koordinazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom. Iż-żieda fil-mobilità taċ-ċittadini tal-

UE tispjega inparti l-inadegwatezza tas-sistema.      

 

Jekk ċittadin tal-UE jinċaħad milli jidħol fir-reġistru, dan ma jfissirx li ma jkunx jista' 

jirrisjedi fl-Iżvezja, peress li r-reġistru tal-popolazzjoni ma jikkontrollax id-dritt ta' residenza. 

Iżda b'mod konkret, din il-persuna mhux se jkollha aċċess għal numru ta' servizzi u mhux se 

tkun tista' tgawdi l-permanenza tagħha fl-Iżveżja bħal kull ċittadin Żvediż.  
   

Meta jiġu infurmati dwar xi diffikultajiet konkreti li qed jiffaċċjaw il-petizzjonanti (eż.: biex 

jiftħu kont bankarju, numru tat-telefon ċellulari, biex jirreġistraw f'ċentru sportiv jew 

librerija...), l-awtoritajiet għamluha ċara li m'hemm l-ebda rekwiżit legali speċifiku għal 

numru tal-identifikazzjoni personali biex dawn ikollhom aċċess għal dawn it-tipi ta' servizzi . 

Dan iwassal għall-konklużjoni li hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet 

legali fiż-żewġ naħat: iċ-ċittadini tal-UE u l-atturi privati Żvediżi bħal banek jew operaturi tat-

telefon. L-użu prattiku tal-atturi pubbliċi tal-PIN biex jidentifikaw individwu/klijent ma 

għandu qatt jiġi aċċettat bħala rekwiżit, meta ma jkunx hemm l-ebda dispożizzjonijiet legali, 
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u l-fornituri ta' servizz għandhom ikunu avżati li karta tal-identità hija biżżejjed għall-

identifikazzjoni.  L-atturi privati għandhom ikunu infurmati aħjar dwar l-eżistenza tan-numru 

ta' koordinazzjoni, li jidher kemxejn differenti mill-PIN u mill-validità tiegħu. 

 

Saret rimarka li ma hemm l-ebda dispożizzjoni legali speċifika li tissanzjona atturi privati 

meta dawn b'mod abbużiv jitolbu numru tal-identifikazzjoni personali biex tkun tista' tuża s-

servizzi tagħhom.  

 

Hemm ħtieġa ċara ta' gwida għaċ-ċittadini, awtoritajiet pubbliċi u atturi privati sabiex itejbu l-

kooperazzjoni tagħhom u konsegwentement il-funzjonament tas-sistema kollha, biex b'hekk 

jiġi ffaċilitat il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE. L-informazzjoni dwar in-numru ta' 

koordinazzjoni jeħtiġilha tittejjeb, tiġi ċċarata u mifruxa sew peress li l-kostruzzjoni tan-

numru kemxejn differenti, meta mqabbla mal-PIN, f'diversi okkażjonijiet wasslet għal dubji 

dwar l-awtentiċità tagħha. 

 

Jeħtieġ informazzjoni aħjar mhux biss meta "personnummer" huwa meħtieġ iżda anke meta n-

numru ta' koordinazzjoni u l-mezz sabiex jinkiseb rimedju fil-każ ta' rikjesta abbużiva jew 

dewmien tar-reġistrazzjoni.      

 

Jeżistu ħafna possibiltajiet, dwar il-mezz sabiex jinkiseb rimedju għaċ-ċittadini tal-UE meta 

jiġu kkonfrontati b'rikjesta abbużiva. F'każijiet bħal dawn, iċ-ċittadini għandhom ikunu 

jistgħu jirrikorru għall-proċedura interna tal-attur privat ikkonċernat, bħad-diviżjonijiet tal-

konsumaturi fil-banek. L-ombudsman tal-konsumatur Żvediz ġie msemmi wkoll bħala 

possibbiltà flimkien mal-Bord Nazzjonali għat-Tilwim tal-Konsumaturi (ARN)1.  

Ġeneralment, dan jieħu madwar sitt xhur mill-allegazzjoni sad-deċiżjoni. Għaldaqstant jeħtieġ 

li jittejjeb iż-żmien tar-riżoluzzjoni għall-persuni li jinsabu fil-pajjiż għal terminu qasir ta' 

żmien jew residenti mhux permanenti li m'għandhomx PIN.              
 

II. L-aċċess għal kura tas-saħħa.    

 

L-eżerċizzju tal-libertà ta' moviment huwa impossibbli mingħajr l-protezzjoni tad-drittijiet 

tas-sigurtà soċjali taċ-ċittadini li jiċċaqalqu.  

 

Il-membri tad-delegazzjoni ltaqgħu wkoll ma' Malin Skäringer u Christina Janzon mill-

Ministeru tas-Saħħa u l-Affarijiet Soċjali biex jiddiskutu l-kwistjoni tal-aċċess għal kura tas-

saħħa Żvediza f'kuntest Ewropew.    

 

Kull Stat Membru għandu s-sistema tiegħu tas-sigurtà soċjali kkoordinata mal-oħrajn fil-livell 

tal-UE, grazzi għar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali2. L-Iżvezja għandha 

sistema tal-kura tas-saħħa bbażata fuq residenza, jiġifieri l-persuni kollha li jgħixu (li huma 

rreġistrati fir-reġistru tal-populazzjoni) fl-Iżvezja għandhom aċċess għall-istess kura tas-

                                                 
1 Awtorità pubblika tiffunzjona bejn wieħed u ieħor bħal qorti u l-kompitu prinċipali tagħha hi 

li ssolvi t-tilwim bejn il-konsumaturi u l-operaturi tan-negozji wara li l-ilmenti jitressqu mill-

konsumatur. Qabel ma l-ilment jiġi rreġistrat mal-ARN, l-operatur tan-negozji jrid ikun irrifjuta l-ilment fl-

intier tiegħu jew parzjalment (jew ma jkun ta l-ebda tweġiba) L-inkjesta tkun mingħajr ħlas.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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saħħa. 1.  Fil-prattika, kien hemm xi problema fl-Iżvezja fil-kombinazzjoni tad-

dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu u r-regolament dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi 

tas-sigurtà soċjali.   

 

F'każ li persuna ma tkunx irreġistrata fl-Iżvezja, għandu jkun hemm il-possibbiltà li tintuża l-

Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea biex tibbenefika minn kura ta' 

emerġenza bażiċi.  

 

Wieħed mill-petizzjonanti lmenta li l-awtoritajiet kompetenti Żvedizi rrifjutaw li jaċċettaw il-

Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħu.  

 

Il-Kummissjoni ilha f'kuntatt mal-awtoritajiet Żvediżi b'relazzjoni mad-diffikultajiet li 

ltaqgħu magħhom iċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom biex jiżguraw l-aċċess 

għas-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika fl-Iżvezja qabel ma jkunu kisbu n-numru PIN.  Il-

Kummissjoni fetħet proċedura EU Pilot mal-Iżvezja dwar dan is-suġġett f'Novembru 2012.  

Wara diskussjonijiet dettaljati u djalogu dwar din il-kwistjoni, l-Iżvezja eventwalment 

għamlet tibdiliet fil-liġi nazzjonali tagħha, li daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2016. Minn dak iż-

żmien 'l hawn, persuna li hija suġġetta għal-leġiżlazzjoni Żvediża skont ir-

Regolament 883/2004 tista' tikseb ċertifikat li jagħti aċċess għall-istess kura tas-saħħa kif 

huwa pprovdut lil persuni li huma reġistrati fl-Iżvezja.  Iċ-ċertifikat jista' jintuża sakemm il-

persuna tkun kisbet numru ta' PIN.  

 

III. L-akkwist ta' proprjetà immobbli 

 

Ir-reġistrazzjoni ta' sjieda ta' proprjetajiet immobbli fl-Iżvezja hija mmaniġġjata mis-servizzi 

tal-Awtorità tal-Immappjar, tal-Katast u tar-Reġistrazzjoni tal-Art (Lantmäteriet) fl-ambitu 

tar-responsabilità tal-Ministeru tal-Intrapriża u l-Innovazzjoni. Il-Membri tad-Delegazzjoni 

ltaqgħu ma' Magdalena Anderson, responsabbli mill-iżvilupp tan-negozju fi ħdan l-awtorità u 

Roger Ekman, kunsulent speċjali fil-Ministeru.   

 

Fil-qasam tal-akkwist tas-sjieda u reġistrazzjoni, m'hemm l-ebda problema speċifika jekk 

persuna jkolha n-numru PIN.  L-informazzjoni differenti meħtieġa sabiex persuna tirreġistra 

bħala sid ġdid tista' tinkiseb faċilment. Fil-każ ta' ċittadin tal-UE li m'għandux PIN, dan 

mhuwiex impediment biex ikollu sjieda, iżda jista' jkun hemm diffikultajiet prattiċi.  

 

Nuqqasijiet differenti ġew indikati fis-sistema attwali, b'mod speċifiku: In-numri ta' 

identifikazzjoni differenti li jeżistu fil-qasam ta' proprjetajiet immobbli (pereżempju n-numru 

tad-Distrett) u d-diffikultà biex wieħed ikollu aċċess għall-indirizz tax-xerrejja meta ma 

jkollhomx numru PIN (jew meta ma jkunx minn Stat Membru tal-Kunsill Nordiku li 

għandhom ċerti faċilitajiet). 

 

Sistema simplifikata bis-saħħa tal-koordinazzjoni tar-reġistri differenti u l-iżvilupp tan-numru 

ta' koordinazzjoni bħala referenza unika ssemmiet bħala soluzzjoni possibbli.  Reġistrazzjoni 

personali ta' xerrejja aħjar żgur li tgħin sabiex tittejjeb il-kwalità tas-sistema ta' reġistrazzjoni 

                                                 
1 Għandu jiġi nnutat li kull kunsil lokali , awtorità lokali jew muniċipalità huwa responsabbli għall-ġestjoni biex 

jiġu prijoritizzati r-riżorsi tal-kura tas-saħħa tagħhom. Bħala riżultat, it-tip ta' servizzi tal-kura tas-saħħa 

disponibbli jista' jvarja. 

 



 

PE601.199v03-00 8/12 CR\1127097MT.docx 

MT 

ta' proprjetà immobbli.  Il-possibilità ta' rabta bejn l-akkwist tas-sjieda ta' proprjetà immobbli 

u l-akkwist ta' numru ta' koordinazzjoni tista' tiġi prevista ukoll.     

 

Madankollu, wieħed mill-ostakli ewlenin għall-iżvilupp tan-numru ta' koordinazzjoni bħala 

għodda biex tiġi ssemplifikata s-sistema hija l-impossibbiltà għal individwu li jitlob numru ta' 

koordinazzjoni. It-talba trid tkun imnedija mill-awtorità pubblika.  

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

Konklużjonijiet  

Per Åsling u Jörgen Hellman, rispettivament President u Viċi President tal-Kumitat għat-

Tassazzjoni tal-Parlament Żvediż (Riksdag), Ann-Marie Wallin u Olof Åkereén li 

jirrappreżentaw is-Segretarjat ta' Kumitat, ikkonfermaw ir-rieda politika biex jissolvew il-

kwistjonijiet imqajma fil-petizzjonijiet. Irrikonoxxew il-bżonn għal sistema aktar flessibbli u 

li tikkonsma inqas ħin.  

Waqt l-iskambju tiegħu mal-Membri tad-delegazzjoni, Peter Gerlach, Kap Kmandant tal-

Ministeru tal-Finanzi, ikkonferma r-rieda tal-awtoritajiet Żvediżi biex jimxu 'l quddiem bil-

kwistjonijiet li tqajmu fil-petizzjonijiet u jiddispjaċiħ għall-problemi li ċ-ċittadini Ewropej 

iltaqgħu magħhom meta jużaw d-dritt tal-libertà tal-moviment fl-UE.   

Waqt li jirrikonoxxu d-diffikultajiet prattiċi li ltaqgħu magħhom ċittadini tal-UE fl-Iżvezja, l-

awtoritajiet nazzjonali bdew il-proċess ta' titjib tas-sistema b'modi effettivi.  

L-ewwel nett, kif intqal hawn fuq, hemm bżonn ta' tagħrif aħjar kemm għaċ-ċittadini tal-

UE li jiċċaqilqu u għall-atturi privati Żvediżi rigward id-dispożizzjonijiet legali dwar in-

numru tal-identifikazzjoni personali. . Atturi privati għandhom jkunu infurmati li l-PIN użat 

b'mod regolari mhux meħtieġ legalment f'diversi sitwazzjonijiet. Il-komunikazzjoni u l-

koordinazzjoni għandhom jittejbu fis-servizzi amministrattivi differenti li huma involuti 

b'mod partikolari sabiex jitnaqqas l-immaniġġjar u l-ħin ta' stennija għall-proviżjoni ta' numri 

ta' identifikazzjoni li żdiedu dawn l-aħħar snin.    

Il-possibbiltà ta' skambju tal-aħjar prattiki mal-Istati Membri tal-Kunsill Nordiku 

ssemmiet wkoll bħala soluzzjoni potenzjali. Billi l-biċċa l-kbira tal-Istati membri tal-Kunsill 

Nordiku jużaw sistema simili ta' numri tal-identifikazzjoni personali, ġie ssuġġerit it-tnedija 

ta' skambju ta' fehmiet fil-qafas tal-Kunsill Nordiku biex jiġi identifikat kif l-Istati l-oħrajn 

irnexxielhom jevitaw il-kwistjonijiet tal-Iżvezja.      

Fl-aħħar nett, l-iżvilupp tan-numru ta' koordinazzjoni, b'aċċess aktar faċilitat u rapidu, huwa 

previst bħala soluzzjoni biex inaqqsu b'mod effikaċi l-ostakli affaċċjati s'issa minn ċittadin 

tal-UE li mhux reżidenti permanenti fl-Iżvezja.  Sabiex jinkiseb żvilupp bħal dan, l-

awtoritajiet qed jikkunsidraw aġġustament possibbli tal-liġi li jippermetti aktar individwi 

jiksbu numru ta' koordinazzjoni mill-Awtorità tat-Taxxa. 

 

B'mod aktar ġenerali, dwar l-kwistjoni ta' identifikazzjoni personali, l-implimentazzjoni tar-

Regolament (UE) Nru 910/2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 

tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern sa Frar 2018 tista' tiffaċilita wkoll l-aċċess tan-numri 
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tal-identifikazzjoni. L-għan ewlieni ta' dan ir-regolament huwa li tissolva l-kwistjoni tal-

interoperabilità transfruntiera insuffiċjenti tal-karti tal-identità elettroniċi li s'issa waqqfu liċ-

ċittadini u lin-negozji milli jibbenefikaw bis-sħiħ mis-suq uniku diġitali u li joffri bażi legali 

komuni għall-Istati Membri. Twaqqaf Netwerk ta' Kooperazzjoni bħala mekkaniżmu għall-

kooperazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex tinkiseb l-interoperabbiltà u s-sigurtà tal-iskemi ta' 

identifikazzjoni elettronika tagħhom. Dan tipprovdi forum b'laqgħat regolari, fejn l-Istati 

Membri jistgħu jiskambjaw informazzjoni rilevanti, esperjenza u prattiki tajba. 

Rakkomandazzjonijiet  

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha ta' hawn fuq, u filwaqt li jirrikonoxxi li l-libertà ta' 

moviment taċ-ċittadini tal-UE hija pilastru tal-Unjoni Ewropea, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet 

jippreżenta r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli u l-

Kummissjoni: 

1. Jilqa' r-rieda politika murija waqt żjara għal ġbir ta' informazzjoni mill-awtoritajiet Żvediżi 

biex jinstabu soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet fil-petizzjonijiet, u jistieden lill-awtoritajiet 

Żvediżi jidħlu fi djalogu aktar mill-qrib mal-Kummissjoni; 

2. Jilqa' l-bidliet legali li daħħlu fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2016 li jiffaċilitaw l-aċċess għaċ-ċittadini 

tal-UE għal kura tas-saħħa Żvediża permezz ta' ċertifikat nazzjonali li jingħata lilhom u lill-

membri tal-familja tagħhom, qabel ma jiksbu n-numru PIN; 

3. Jistieden lill-awtoritajiet Żvediżi jipproponu u jimplimentaw, mingħajr aktar dewmien, 

soluzzjonijiet amministrattivi u legali konkreti għad-diffikultajiet fir-rigward tal-moviment 

liberu deskritti minn ċittadini tal-UE fil-petizzjonijiet tagħhom lill-Parlament Ewropew u l-

ilmenti lill-Kummissjoni Ewropea; 

4. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Żvediżi jkomplu bl-isforzi tagħhom għal sistema ta' konsenja aktar 

sempliċi u effiċjenti tan-numri tal-identifikazzjoni, bħan-numru ta' koordinazzjoni, b'mod 

partikolari għal residenti ta' perjodu qasir jew mhux permanenti; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' metodi diretti ta' djalogu maċ-ċittadini, bħala strateġija biex tiġi 

indirizzata l-ħtieġa ta' interlokuzzjoni effettiva, u jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet Żvediżi 

jsaħħuhom;  

6. Jistieden lill-awtoritajiet Żvediżi jkomplu jaħdmu biex jitnaqqas il-ħin ta' stennija għal 

persuni li jkunu għandhom kif waslu sabiex jiksbu numru tal-identifikazzjoni; 

7. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Żvediżi biex iżidu l-impenn tagħhom billi jniedu kampanji ta' 

informazzjoni fi zmien qasir għall-benefiċċju ta' atturi pubbliċi u privati Żvediżi f'kuntatt ma' 

nies li jkunu għadhom kif waslu; 

8. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Żvediżi biex tiċċara u tagħmel aċċessibbli faċilment l-

informazzjoni relevanti kollha liċ-ċittadini tal-UE li se jiċċaqilqu jew jirresiedu fl-Iżvezja 

dwar minn jista' jikseb numru tal-identifikazzjoni u kif dan għandu jsir;   

9. Jirrakkomanda li tittejjeb l-informazzjoni mogħtija liċ-ċittadini tal-UE għal dak li 

jikkonċerna l-mezzi ta' lment jew appell kontra d-deċiżjonijiet ta' atturi privati li jitolbu numru 
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tal-identifikazzjoni personali għal ċittadini tal-UE; 

10. Jappoġġja l-idea li individwi jkunu jistgħu jitolbu numru ta' koordinazzjoni huma stess 

mingħajr l-intermedjarju ta' awtorità pubblika biex aktar individwi jkunu jistgħu jiksbuh;  

11. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Żvediżi jagħmlu skambju  mal-Istati Membri tal-Kunsill Nordiku 

dwar l-aħjar prattiki relatati man-numri tal-identifikazzjoni;   

12. Jitlob lill-Kummissjoni tkompli l-monitoraġġ tat-titjib legali u prattiċi tas-sistema ta' 

identifikazzjoni personali Żvediża għaċ-ċittadini tal-UE u żżomm infurmat lill-Kumitat tal-

Petizzjonijiet dwar żviluppi relevanti rigward il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE; 

13. Jenfasizza l-importanza tal-gwida maħruġa mill-Kummissjoni fir-rigward tal-

assikurazzjoni medika komprensiva1 li tgħid kif ġej: "Kull assikurazzjoni, privata jew 

pubblika, li ssir fl-Istat Membru ospitanti jew xi mkien ieħor, hija fil-prinċipju aċċettabbli, 

sakemm din tkun tagħti kopertura komprensiva u ma tkunx toħloq piż fuq il-finanzi pubbliċi 

tal-Istat Membru ospitanti. Huma u jipproteġu l-finanzi pubbliċi tagħhom, filwaqt li 

jeżaminaw kemm hija komprensiva l-assikurazzjoni, l-Istati Membri għandhom jaġixxu skont 

il-limiti imposti mil-liġi tal-Komunità u skont il-prinċipju tal-proporzjonalità."  

 

14. Jilqa' l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-

Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-

Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 883/20042;  

 

15. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' Lulju 2014 dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-

kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi maħsuba għas-

semplifikazzjoni tal-aċċess, li għandha tiffaċilita l-eżerċizzju tal-libertà fundamentali tal-

moviment taċ-ċittadini tal-UE;   

 

Anness 1: Sommarju tal-petizzjonijiet riċevuti 

• Petizzjoni 1098/2010, imressqa minn petizzjonant Ġermaniż, dwar diskriminazzjoni 

taċ-ċittadini tal-UE mill-awtoritajiet Żvediżi 

Il-petizzjonant hu sid ta' proprjetà forestali fl-Iżvezja, iżda huwa jqatta' biss sitt xhur fil-pajjiż. 

Għalhekk, l-awtoritajiet ma jagħtuhx numru ta' reġistrazzjoni tal-popolazzjoni normali. Dan 

in-numru huwa assolutament neċessarju għal kwalunkwe att uffiċjali fl-Iżvezja, pereżempju 

għall-ftuħ ta' kont bankarju, għall-abbonament għal-linja tat-telefown, u anki biex wieħed 

ikollu aċċess għall-websajt tal-amministrazzjoni forestali, liema websajt hija ta' importanza 

kruċjali għal dan il-petizzjonant. Il-petizzjonant jindika li b'hekk id-drittijiet tiegħu għal-

libertà tal-moviment u d-dritt li jagħmel negozju huma mfixkla. 

• Petizzjoni 1183/2010, imressqa minn petizzjonant Ġermaniż, dwar il-ħtieġa tan-numru 

                                                 
1 COM (2009) 313 
2 COM (2016) 815 
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ta' reġistrazzjoni personali fl-Iżvezja 

Il-petizzjonant jikkritika l-fatt li ma jistax jikseb numru ta' reġistrazzjoni personali fl-Iżvezja, 

fejn huwa għandu proprjetà. Mingħajr dan in-numru ta' reġistrazzjoni personali, huwa ma 

jistax jiftaħ kont bankarju, jabbona għal linja telefonika jew ikollu numru tal-mowbajl. 

• Petizzjoni 1289/2012, imressqa minn pettizzjonanta Britannika, dwar ksur tad-dritt 

tagħha għall-moviment liberu u residenza fl-UE 

Il-petizzjonanta hija ċittadina Britannika li tgħix fl-Iżvezja u hija miżżewġa ma' ċittadin 

Żvediż. Qiegħda tilmenta li l-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża Skatteverket qiegħda tirrifjuta li 

tirreġistraha, apparentament minħabba żball amministrattiv. Dan l-iżball qiegħed jostakola 

lill-petizzjonanta milli tirreġistra mal-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Soċjali Żvediża 

Försäkringskassan u għalhekk milli tkun koperta mis-Sistema tas-Saħħa Żvediża. Il-

petizzjonanta temmen li dan huwa ksur tad-dritt ta' ċittadini tal-Unjoni li jiċċaqalqu u jgħixu 

b'mod liberu fl-Unjoni Ewropea (Direttiva 2004/38/KE). Ressqet numru ta' lmenti, 

notevolment mal-Ombudsman u mal-Kummissjoni Ewropea (ipprovdiet ukoll numri ta' 

referenza SOLVIT u CHAP).   

• Petizzjoni 0902/2015, imressqa minn petizzjonant Spanjol, dwar ir-rekwiżiti għal 

ċittadini tal-Istati Membri tal-UE biex jgħixu fl-Iżvezja; 

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Żvediżi jimponu numru ta' rekwiżiti – li hu 

jikkunsidra bħala kuntrarji għad-dritt tal-UE – biex tapplika għall-permess ta' residenza fl-

Iżvezja. Il-petizzjonant, li jgħix fl-Iżvezja peress li għandu sieħeb Żvediż, issottometta l-Karta 

tiegħu tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea maħruġa fi Spanja lill-awtoritajiet, li 

rrifjutaw li jaċċettawha, u talbu formola S1 (li hija applikabbli għall-persuni li jivvjaġġaw 

għax-xogħol fl-Iżvezja jew persuni rtirati). 

• Petizzjoni 0299/2016, imressqa minn petizzjonant Ġermaniż, dwar diskriminazzjoni 

ta' ċittadini tal-UE fl-Iżvezja minħabba r-rifjut min-naħa tal-awtoritajiet li joħorġu numru tal-

identità personali 

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż, isostni li huwa vittma ta' diskriminazzjoni fl-Iżvezja 

minħabba li ma jistax ikollu aċċess għal numru tal-identità personali Żvediż minkejja li ilu sid 

ta' djar ta' villeġġjatura hemmhekk mill-1997. Huwa ngħata permess ta' residenza permanenti 

biex jibqa' fil-pajjiż fl-2013 imma xorta waħda ma jistax ikollu aċċess għal dan in-numru. 

Bħala riżultat ma setax jirreġistra kard imħallsa minn qabel tal-mowbajl, jużaw ċerti portali 

tal-internet ta' awtoritajiet u kumpaniji Żvediżi, jew saħansitra jiġbor il-posta. Il-petizzjonant 

jiddikjara li minħabba din l-allegata diskriminazzjoni ma setax jeżerċita sewwa d-drittijiet 

tiegħu skont id-"Direttiva dwar il-Kontijiet tal-Ħlas: Il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-

kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi 

bażiċi" (2013/0139). Dan sar magħruf meta huwa pprova jiftaħ kont tal-ħlas mal-FOREX 

Bank u kkuntattja għadd ta' oħrajn iżda ġie miċħud minħabba li ma kellux numru tal-

identifikazzjoni personali Żvediż u karta tal-identità personali. Huwa jħoss li l-awtoritajiet 

Żvediżi naqsu milli jimplimentaw id-Direttiva tal-UE fid-dritt intern tagħhom. 

 Petizzjoni 1323/2016, imressqa minn petizzjonant Ġermaniż dwar il-leġittimizzazzjoni 

elettronika fl-Iżvezja 
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Il-petizzjonant għandu proprjetà fl-Iżvezja li fuqha huwa obbligat iħallas it-taxxi, u anke jrid 

iżomm kuntatti ma' diversi awtoritajiet. Madankollu, huwa m'għandux numru tal-

identifikazzjoni personali Żvediż u konsegwentement ma jistax jirċievi leġittimizzazzjoni 

elettronika li tippermettilu jikkomunika online mal-awtoritajiet. Għalhekk huwa eskluż minn 

ħafna servizzi bħal aċċess online għall-awtoritajiet tat-taxxa Żvediżi, s-servizz bankarju 

online, eċċ., u jħoss li qed issir diskriminazzjoni kontrih.  

 


