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Ievads 

Pastāv tikai viens praktisks šķērslis, kas kavē ES pilsoņu un to ģimenes locekļu brīvu 

pārvietošanos, proti, administratīvie sarežģījumi, kuri saistīti ar personas identifikācijas 

numura iegūšanu no Zviedrijas Nodokļu aģentūras un kuri būtiski apgrūtina ikdienas dzīvi 

Zviedrijas sabiedrībā1. 

 

Saņemtie lūgumraksti attiecas uz to, ka, iespējams, tiek pārkāptas ES pilsoņu brīvas 

pārvietošanās un uzturēšanas tiesības, konkrētāk, noteikumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 

ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Konkrēti — 

lūgumrakstu iesniedzēji nav reģistrēti Zviedrijas iedzīvotāju reģistrā, tādēļ tiem nav piešķirts 

personas identifikācijas numurs (PIN), kas ir nepieciešams, lai Zviedrijas iedzīvotāji varētu 

saņemt virkni svarīgu ikdienas pakalpojumu. 

 

Daži no lūgumrakstiem tika apspriesti Komitejas sanāksmē 2015. gada 14. jūlijā. Tika 

nolemts atstāt lūgumrakstu izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija no 

Eiropas Komisijas. Kopš minētās sanāksmes EP ir saņēmis vēl vairākus lūgumrakstus par 

tiem pašiem jautājumiem. Tiklīdz tika saņemta jauna informācija no Komisijas (sk. 

pielikumā), Lūgumrakstu komiteja nolēma organizēt faktu konstatēšanas braucienu uz 

Stokholmu. 

Papildus Eiropas Parlamenta saņemtajiem lūgumrakstiem ES valstu pilsoņi par šo pašu 

tematu ir iesnieguši daudzas sūdzības Komisijai, turklāt arī Iekšējā tirgus problēmu 

risināšanas tīkls (SOLVIT) un portāls „Tavs Eiropas padomdevējs” regulāri izskata šādus 

jautājumus. 

Komisijas dienesti ir sagatavojuši plašu novērtējumu par Zviedrijas iedzīvotāju reģistrācijas 

sistēmas atbilstību ES noteikumiem par pamatbrīvībām, jo īpaši Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 21., 22., 45., 49. un 56. pantam un attiecīgajiem sekundārajiem 

tiesību aktiem, tostarp Direktīvai 2004/38/EK. Komisija 2015. gada janvārī sāka sarunas ar 

Zviedriju par PIN jautājumu, un tām sekoja EU Pilot procedūras uzsākšana 2016. gada 

oktobrī. 

Delegācijas dalībnieki atgādina, ka ES pilsoņu un to ģimenes locekļu tiesības brīvi 

pārvietoties un uzturēties jebkurā ES valstī ir viena no četrām pamatbrīvībām, kas 

nostiprinātas ES līgumos, un šīs tiesības ir svarīgs priekšnosacījums labai iekšējā tirgus 

darbībai.  

Dalībvalstīm ir jānodrošina praktiski risinājumi, lai garantētu ES pilsoņu pamattiesību 

                                                 
1Šķēršļi ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīvas pārvietošanās un uzturēšanas tiesībām: valsts ziņojums par 

Zviedriju, Eiropas Parlaments, 2016. gada jūnijs. Ziņojums pieejams šeit: 

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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ievērošanu, un šajā saistībā izšķirīga nozīme ir tam, ka dalībvalstis ievēro savstarpības 

principu. 

 

Zviedrijas personu identifikācijas sistēma 

Personas identifikācijas numurs (personnummer), kas ir Zviedrijas nacionālais 

identifikācijas numurs, tika ieviests 1947. gadā. Numurus piešķir Zviedrijas Nodokļu aģentūra 

(Skatteverket), un tos iekļauj iedzīvotāju reģistrā (Folkbokföring).  

Personas saikni ar identifikācijas numuru nosaka iedzīvotāju reģistrā un identifikācijas 

dokumentos, un numurs tiek plaši izmantots dažādu veidu saziņā ar iestādēm, skolām, 

augstskolām, uzņēmumiem (bankām, apdrošināšanas sabiedrībām utt.).  

Zviedrijas pilsoņiem un citām Zviedrijā dzimušām personām identifikācijas numuru piešķir 

neilgi pēc tam, kad vecāki (parasti) un mediķi ir ziņojuši par bērna piedzimšanu. Izņēmuma 

gadījumos numuru vēlāk dzīves laikā var mainīt — visbiežāk tas tiek darīts tāpēc, ka 

dzimšanas datums vai bērna dzimums bijuši reģistrēti kļūdaini. Ja cilvēks dzīves laikā veic 

pilnu dzimuma maiņas operāciju, sērijnumurs tiek mainīts, lai tas atbilstu jaunajam fiziskajam 

dzimumam (tiek mainīts devītais cipars, kas apzīmē dzimumu).  

Persona, kam ir uzturēšanās tiesības, var dzīvot Zviedrijā bez uzturēšanās atļaujas. Šādas 

kārtības mērķis ir atvieglot brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Uzturēšanās tiesības un 

iespēja tikt reģistrētam iedzīvotāju reģistrā un saņemt PIN tiek nodrošinātas katram EEZ 

pilsonim, kurš atbilst jebkuram no šiem kritērijiem: 

• persona strādā, sniedz pakalpojumus vai tai pieder uzņēmums Zviedrijā, 

• persona ir reģistrēta kā students atzītā Zviedrijas izglītības iestādē, un tai ir 

visaptveroša veselības apdrošināšana, 

• personai ir pietiekami līdzekļi, lai uzturētu sevi un savu ģimeni, kā arī visaptveroša 

veselības apdrošināšana sev un savas ģimenes locekļiem, kas plāno dzīvot Zviedrijā. 

Papildus tam ir jāapliecina, ka darbu vai izglītības gūšanu paredzēts turpināt vismaz vēl vienu 

gadu. Dažkārt ES pilsoņiem ir grūti sniegt šādu apliecinājumu.  

ES pilsonim, kurš meklē darbu Zviedrijā, var būt uzturēšanās tiesības, bet tas nevar uz šī 

pamata tikt reģistrēts Zviedrijas iedzīvotāju reģistrā. Tas nav iespējams, jo šādā gadījumā ES 

pilsonim ir tikai absolūtas tiesības uzturēties Zviedrijā ne ilgāk kā sešus mēnešus. 

Tādu EEZ pilsoņu, kam ir uzturēšanās tiesības, ģimenes locekļi var paši būt tiesīgi uzturēties 

valstī, un šādā gadījumā tiem nav vajadzīga uzturēšanās atļauja. 

Teorētiski ir paredzēts, ka personām, kuras uzturas Zviedrijā mazāk nekā gadu un nevar tikt 

reģistrētas Zviedrijas iedzīvotāju reģistrā ar PIN, tiek piešķirts cita veida identifikācijas 

numurs, kas tiek saukts par koordinācijas numuru (samordningsnummer). Arī šo numuru 

piešķir Nodokļu aģentūra, bet tas tiek darīts tikai pēc iestāžu pieprasījuma. To izmanto saziņai 

starp attiecīgo personu un aģentūru citkārt parasti lietojamā personas identifikācijas numura 
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vietā. Šāds koordinācijas numurs ir, piemēram, cilvēkiem, kuru galvenā dzīvesvieta ir 

Zviedrijā mazāk nekā gadu vai kuri vispār nedzīvo Zviedrijā, bet kuriem nepieciešams 

sazināties ar iestādēm, piemēram, ja tiem pieder vasaras māja, kā arī Zviedrijas pilsoņiem, 

kuri nekad nav dzīvojuši Zviedrijā. Tomēr praktiskas problēmas galvenokārt rada 

ierobežojumi koordinācijas numura piešķiršanā.  

Cilvēkiem, kuriem nav zināma Zviedrijas personas identifikācijas numura vai koordinācijas 

numura, bet kuriem nepieciešama veselības aprūpe, piemēram, ārvalstu tūristiem, samaņu 

zaudējušiem cilvēkiem, jaundzimušajiem, kam vajadzīga īpaša aprūpe (veseli jaundzimušie 

tiek reģistrēti to mātes medicīniskajā kartē), un dažiem citiem (piemēram, lai īpaši aizsargātu 

privātumu tādos gadījumos kā HIV testu veikšana), tiek piešķirts rezerves numurs 

(reservnummer) — pagaidu numurs, kuru izmanto tikai veselības aprūpes nodrošināšanai.  

Faktu konstatēšanas brauciens deva iespēju apspriest ar kompetentajām Zviedrijas iestādēm 

problēmas, ar kurām saskaras daži ES pilsoņi saistībā ar to tiesībām uzturēties Zviedrijā, kā 

arī apspriesties par iespējām uzlabot iepriekš aprakstīto sistēmu, lai tiktu labāk ievērota 

Zviedrijā dzīvojošo ES pilsoņu pamatbrīvība — pārvietošanās brīvība. 

Lūgumraksti un lūgumrakstu iesniedzēji 

Lūgumraksts Nr. 1098/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, par Zviedrijas varas 

iestāžu diskriminējošo izturēšanos pret ES pilsoņiem;  

lūgumraksts Nr. 1183/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, par nepieciešamību 

saņemt personas reģistrācijas numuru Zviedrijā; 

lūgumraksts Nr. 1289/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā, par to, ka ir 

pārkāptas viņas brīvas pārvietošanās tiesības un uzturēšanās tiesības Eiropas Savienībā; 

lūgumraksts Nr. 0902/2015, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais, par prasībām ES 

dalībvalstu pilsoņiem, lai viņi varētu dzīvot Zviedrijā; 

lūgumraksts Nr. 0299/2016, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, par ES pilsoņu 

diskrimināciju Zviedrijā, varas iestādēm atsakoties piešķirt personas kodu;  

lūgumraksts Nr. 1323/2016, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, par e-leģitimāciju 

Zviedrijā. 

Lūgumrakstu iesniedzēji ir personas, kam pieder nekustamais īpašums Zviedrijā, bet kas 

pastāvīgi neuzturas šajā valstī, kā arī personas, kuras ir precējušās vai ir partnerattiecībās ar 

Zviedrijas pilsoņiem. Viņi nevar iegūt personas identifikācijas numuru un tādējādi nevar 

saņemt vairākus pakalpojumus un pilnībā īstenot savas likumīgu rezidentu tiesības. 

Īsa atskaite par sanāksmēm 

Faktu konstatēšanas apmeklējums norisinājās otrdien, 21. februārī, plkst. 9.00–17.00. Tā 

mērķis bija sniegt PETI faktu konstatēšanas brauciena delegācijas dalībniekiem labāku 

priekšstatu par situāciju, un šajā nolūkā notika apspriedes ar dažādu Zviedrijas administratīvo 

dienestu pārstāvjiem, kas atklāti dalījās savā pieredzē un pauda savu nostāju.  
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I. Informētības trūkums  

 

Kā teikts ievadā, identifikācijas numurus piešķir Zviedrijas Nodokļu aģentūra (Skatteverket), 

kas ir iedzīvotāju reģistra (Folkbokföring) struktūrvienība un ir pakļauta Finanšu ministrijai.  

 

Delegācija tikās ar Finanšu ministrijas un dažādu tās aģentūru pārstāvjiem, kas strādā ar 

lūgumrakstos minētajiem jautājumiem. Vispirms notika tikšanās ar ministrijas pārstāvjiem 

Maria Åhrling un Frank Walterson un Nodokļu aģentūras pārstāvjiem Håkan Nilsson un 

Ingegerd Widell. Delegācija tikās arī ar Finanšu iestāžu un tirgu departamenta Banku darbības 

nodaļas direktora vietnieci Monika Johansson, lai sīkāk apspriestu problēmu, kas saistīta ar 

piekļuvi bankas kontiem Zviedrijā.  

 

Zviedrijas sistēma pastāvīgo rezidentu identifikācijai darbojas labi. Ja persona atbilst iepriekš 

minētajiem kritērijiem, tā var bez problēmām saņemt numuru un attiecīgi piekļūt visiem 

pakalpojumiem tāpat kā jebkurš Zviedrijas pilsonis. Galvenās grūtības joprojām sagādā 

pierādīšana, ka uzturēšanās būs ilgāka par vienu gadu, savukārt ekonomiski neaktīvajiem 

iedzīvotājiem ir grūti pierādīt, ka tie spēj finansiāli sevi uzturēt (saskaņā ar direktīvas 7. panta 

1. punkta b) apakšpunktu „visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības uzturēties citas dalībvalsts 

teritorijā ilgāk nekā trīs mēnešus, ja viņu līdzekļi ir pietiekami viņiem pašiem un viņu 

ģimenes locekļiem, lai nekļūtu par uzņēmējas dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmas slogu 

uzturēšanās laikā, un viņiem ir visaptverošs veselības apdrošināšanas segums uzņēmējā 

dalībvalstī”).  

 

Taču attiecībā uz to rezidentu identifikāciju, kuri valstī neuzturas pastāvīgi vai kuriem nav ES 

pilsonības, sistēma nedarbojas optimāli, un ir jāuzlabo koordinācijas numuru izsniegšanas 

procedūra un tās izpilde. Sistēmas nepiemērotība daļēji skaidrojama ar to, ka pieaug ES 

iedzīvotāju mobilitāte.  

 

Ja ES pilsonim tiek atteikta reģistrācija iedzīvotāju reģistrā, tas tomēr var uzturēties 

Zviedrijā — iedzīvotāju reģistrs nekontrolē uzturēšanās tiesības. Taču konkrētajā situācijā šai 

personai nebūs pieejama virkne pakalpojumu un tā nevarēs uzturēties Zviedrijā ar tādām 

pašām priekšrocībām kā citiem Zviedrijas iedzīvotājiem.  
 

Uzzinājuši par dažām no konkrētajām grūtībām, ar ko saskaras lūgumrakstu iesniedzēji 

(piemēram, grūtības atvērt bankas kontu, iegūt mobilā tālruņa numuru, reģistrēties sporta 

klubā vai bibliotēkā u. tml.), iestāžu pārstāvji paskaidroja, ka nav īpašu juridisku prasību, 

kuras noteiktu, ka nepieciešams personas identifikācijas numurs, lai piekļūtu šāda veida 

pakalpojumiem. Tas liek secināt, ka abām pusēm — gan ES pilsoņiem, gan Zviedrijas privātā 

sektora dalībniekiem, piemēram, bankām vai telesakaru operatoriem, — trūkst informācijas 

par tiesību normām. Privātā sektora dalībnieki izmanto PIN personu/klientu identifikācijai, 

taču, tā kā tiesību aktos tas nav noteikts, tā nekādā gadījumā nevar būt obligāta prasība; 

pakalpojumu sniedzēji būtu jāinformē, ka identifikācijas karte ir pietiekams identifikācijas 

līdzeklis. Privātā sektora dalībnieki arī labāk jāinformē par to, ka pastāv koordinācijas 

numurs, kurš izskatās mazliet citādi nekā PIN, bet ir derīgs. 

 

Tika norādīts, ka nav īpašas tiesību normas, ar ko būtu paredzētas sankcijas privātā sektora 

dalībniekiem, kuri, pārkāpjot tiesību aktu noteikumus, pieprasa personas identifikācijas 

numuru, lai cilvēki varētu piekļūt to pakalpojumiem.  
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Ir skaidrs, ka jāsniedz ieteikumi iedzīvotājiem, publiskajām iestādēm un privātā sektora 

dalībniekiem, lai uzlabotu to sadarbību un attiecīgi sekmētu visas sistēmas darbību, tādējādi 

atvieglojot ES pilsoņu brīvu pārvietošanos. Jāuzlabo informēšana par koordinācijas 

numuriem, šī informācija jāizskaidro un jāsniedz plašai mērķauditorijai, jo — tā kā šis 

numurs ir veidots mazliet citādi nekā PIN — dažkārt rodas šaubas par tā autentiskumu. 

 

Jāuzlabo informēšana ne tikai par to, kādos gadījumos ir nepieciešams personnummer, bet arī 

par koordinācijas numuru un iespējām saņemt tiesisko aizsardzību, ja numurs tiek nepamatoti 

pieprasīts vai tiek kavēta reģistrācija.  

 

Ir vairākas iespējas, kā ES pilsoņi var saņemt tiesisko aizsardzību gadījumos, kad tiek 

izvirzītas nepamatotas prasības. Šādos gadījumos tiem būtu jāvēršas pēc palīdzības saskaņā ar 

attiecīgās privātās organizācijas iekšējo procedūru, piemēram, jāvēršas banku klientu atbalsta 

nodaļās. Tika minēta arī iespēja vērsties pie Zviedrijas patērētāju ombuda, kā arī pie 

Nacionālās Patērētāju strīdu padomes (ARN)1. Parasti no pretenzijas iesniegšanas līdz lēmuma 

pieņemšanai paiet aptuveni seši mēneši. Tāpēc būtu jāuzlabo strīdu izšķiršanas termiņi 

gadījumos, kad tajos iesaistītas personas, kas valstī uzturas īslaicīgi vai nepastāvīgi un kam 

nav PIN.  
 

II. Piekļuve veselības aprūpei 

 

Nav iespējams īstenot pārvietošanās brīvību, ja netiek aizsargātas mobilo iedzīvotāju sociālā 

nodrošinājuma tiesības.  

 

Delegācijas dalībnieki tikās arī ar Malin Skäringer un Christina Janzon no Veselības un 

sociālo lietu ministrijas, lai Eiropas kontekstā apspriestu jautājumu par piekļuvi veselības 

aprūpei Zviedrijā.  

 

Katrai dalībvalstij ir sava sociālā nodrošinājuma sistēma, kas ES līmenī tiek koordinēta ar 

citām sistēmām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā 

(EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu2. Zviedrijas veselības 

aprūpes sistēma darbojas pēc dzīvesvietas principa, t. i., visiem Zviedrijas iedzīvotājiem (kas 

reģistrēti iedzīvotāju reģistrā) ir piekļuve vienādai veselības aprūpei3. Tomēr praksē Zviedrijai 

bija sarežģījumi brīvās pārvietošanās noteikumu un Regulā par sociālās nodrošināšanas 

sistēmu koordinēšanu paredzēto noteikumu savietošanā.  

 

Ja persona nav reģistrēta Zviedrijā, tai ir tiesības izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas 

karti, lai saņemtu neatliekamo pamata aprūpi.  

 

Viens no lūgumrakstu iesniedzējiem sūdzējās, ka Zviedrijas kompetentās iestādes atteikušās 

                                                 
1 Valsts iestāde, kas strādā līdzīgi tiesai. Tās galvenais uzdevums ir pēc patērētāju pretenziju saņemšanas izšķirt 

strīdus starp patērētājiem un uzņēmumiem. Sūdzību ARN var iesniegt tikai tad, kad uzņēmums šo sūdzību ir 

daļēji vai pilnīgi noraidījis (vai arī vispār nav sniedzis atbildi). Izmeklēšanu tā veic bez maksas.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF  

3 Jāpiebilst, ka katra apgabala padome, pašvaldība vai municipalitāte pati atbild par savu veselības aprūpes 

resursu pārvaldīšanu un attiecīgo prioritāšu noteikšanu. Tāpēc pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi tomēr 

var atšķirties. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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pieņemt viņa Eiropas veselības apdrošināšanas karti.  

 

Komisija ir sazinājusies ar Zviedrijas iestādēm saistībā ar ES pilsoņu un to ģimenes locekļu 

grūtībām piekļūt valsts veselības aprūpes sistēmai Zviedrijā, pirms tie saņēmuši PIN. 

Komisija 2012. gada novembrī šajā saistībā sāka EU Pilot procedūru pret Zviedriju. Pēc 

detalizētām apspriedēm un sarunām par šo tematu Zviedrija visbeidzot veica grozījumus 

valsts tiesību aktos, un tie stājās spēkā 2016. gada 1. februārī. Kopš tā laika personas, uz 

kurām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 attiecas Zviedrijas tiesību akti, var saņemt 

sertifikātu, kas garantē piekļuvi tādai pašai veselības aprūpei, kāda tiek nodrošināta Zviedrijā 

reģistrētām personām. Šo sertifikātu var izmantot, līdz personai tiek piešķirts PIN.  

 

III. Nekustamā īpašuma iegāde 

 

Nekustamā īpašuma īpašumtiesību reģistrāciju veic Kartogrāfijas, kadastra un zemes 

reģistrācijas aģentūras (Lantmäteriet) dienesti, kas strādā Uzņēmējdarbības un inovācijas 

ministrijas pakļautībā. Delegācijas dalībnieki tikās ar Magdalena Anderson, kas aģentūrā 

strādā par uzņēmējdarbības attīstītāju, un Roger Ekman, kurš ir ministrijas īpašais 

padomnieks.  

 

Tāpat kā citās jomās, arī īpašumtiesību iegūšanā un reģistrācijā nerodas īpašas problēmas, ja 

personai ir PIN. Dažādā informācija, kas tiek prasīta jauna īpašnieka reģistrācijai, ir viegli 

iegūstama. Ja ES pilsonim nav PIN, tas nav kavēklis īpašumtiesību iegūšanai, tomēr var 

rasties praktiskas grūtības.  

 

Tika norādīts uz dažādām pašreizējās sistēmas nepilnībām, konkrēti, dažādajiem 

identifikācijas numuriem, kas tiek lietoti nekustamo īpašumu jomā (piemēram, rajona 

numurs), un grūtībām piekļūt pircēju adresei, ja tiem nav PIN (vai ja tie nav no Ziemeļu 

Padomes dalībvalsts, kurām ir dažas iespējas). 

 

Kā iespējams risinājums tika minēta sistēmas vienkāršošana, ko varētu panākt, koordinējot 

dažādos reģistrus un izstrādājot koordinācijas numuru kā vienīgo atsauces numuru. Pircēju 

personas datu reģistrācijas uzlabošana noteikti palīdzētu uzlabot nekustamā īpašuma 

reģistrācijas sistēmas kvalitāti. Varētu arī izskatīt iespēju sasaistīt nekustamā īpašuma 

īpašumtiesību iegūšanu un koordinācijas numura iegūšanu. 

 

Tomēr viens no galvenajiem šķēršļiem, kas kavē koordinācijas numura pilnveidošanu ar 

mērķi vienkāršot sistēmu, ir tas, ka persona nevar tieši pieprasīt koordinācijas numuru. 

Pieprasījumu var veikt tikai publiska iestāde.  

Secinājumi un ieteikumi 

Secinājumi  

Zviedrijas parlamenta (Riksdag) Nodokļu komitejas priekšsēdētājs Per Åsling un 

priekšsēdētāja vietnieks Jörgen Hellman kopā ar Komitejas sekretariāta pārstāvjiem Ann-

Marie Wallin un Olof Åkereén ir apliecinājuši politisko gribu atrisināt lūgumrakstos minētās 

problēmas. Viņi ir atzinuši, ka nepieciešama elastīgāka un ātrdarbīgāka sistēma.  
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Finanšu ministrijas personāla vadītājs Peter Gerlach sarunā ar delegācijas dalībniekiem 

apliecināja Zviedrijas iestāžu gatavību turpināt lūgumrakstos aprakstīto problēmu risināšanu 

un pauda nožēlu par grūtībām, ar ko ES pilsoņi saskārušies, īstenojot savas tiesības brīvi 

pārvietoties Eiropas Savienībā. 

Apzinoties praktiskās grūtības, ar ko saskārušies daži ES pilsoņi Zviedrijā, valsts iestādes ir 

sākušas meklēt iespējas, kā efektīvi uzlabot sistēmu.  

Vispirms, kā minēts iepriekš, ir jānodrošina, ka gan mobilie ES pilsoņi, gan Zviedrijas privātā 

sektora dalībnieki tiek labāk informēti par tiesību normām, kuras attiecas uz personas 

identifikācijas numuriem. Privātā sektora dalībnieki būtu jāinformē, ka PIN, kas parasti tiek 

izmantots, saskaņā ar tiesību aktiem daudzās situācijās nav obligāts. Būtu jāuzlabo arī saziņa 

un koordinācija starp dažādiem iesaistītajiem administratīvajiem dienestiem, jo īpaši tāpēc, lai 

samazinātu identifikācijas numuru piešķiršanai nepieciešamās izskatīšanas un gaidīšanas 

laiku, kurš pēdējo gadu laikā ir palielinājies.  

Tika minēts, ka risinājumus, iespējams, varētu rast arī paraugprakses apmaiņā ar Ziemeļu 

Padomes dalībvalstīm. Tā kā lielākajā daļā Ziemeļu Padomes dalībvalstu tiek izmantota 

līdzīga personas identifikācijas numuru sistēma, tika ierosināts sākt viedokļu apmaiņu 

Ziemeļu Padomes ietvaros, lai uzzinātu, kā valstīm izdodas novērst tādas problēmas, kādas 

rodas Zviedrijā.  

Visbeidzot, lai efektīvi novērstu šķēršļus, ar ko līdz šim saskārušies ES pilsoņi, kuri Zviedrijā 

uzturas nepastāvīgi, paredzēts attīstīt koordinācijas numuru sistēmu, lai šie numuri būtu 

pieejami vienkāršāk un ātrāk. Lai panāktu šādu uzlabojumu, iestādes apsver iespēju pielāgot 

tiesību aktus un tādējādi nodrošināt, ka vairāk cilvēku var saņemt koordinācijas numuru no 

Nodokļu aģentūras. 

 

Vispārīgākā līmenī — personu identifikācijas jomā arī Regulas (ES) Nr. 910/2014 par 

elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai 

iekšējā tirgū ieviešana līdz 2018. gada februārim varētu atvieglot piekļuvi identifikācijas 

numuriem. Minētās regulas galvenais mērķis ir atrisināt problēmu saistībā ar valstu 

elektroniskās identifikācijas shēmu nepietiekamo pārrobežu sadarbspēju, kuras dēļ līdz šim 

iedzīvotāji un uzņēmumi nevarēja pilnībā gūt labumu no digitālā vienotā tirgus, kā arī 

nodrošināt dalībvalstīm vienotu juridisko pamatu. Ir izveidots sadarbības tīkls, kura ietvaros 

dalībvalstis sadarbosies, lai nodrošinātu to elektroniskās identifikācijas shēmu sadarbspēju un 

drošību. Tas nodrošina forumu ar regulārām sanāksmēm, kurās dalībvalstis var apmainīties ar 

attiecīgu informāciju, pieredzi un labās prakses piemēriem. 

Ieteikumi  

Ņemot vērā visus iepriekš izklāstītos apsvērumus un atzīstot, ka ES iedzīvotāju pārvietošanās 

brīvība ir viens no Eiropas Savienības pīlāriem, Lūgumrakstu komiteja sniedz turpmāk 

minētos ieteikumus atbildīgajām valsts iestādēm un Komisijai. Lūgumrakstu komiteja: 

1. atzinīgi vērtē faktu vākšanas brauciena laikā Zviedrijas iestāžu apliecināto politisko gribu 

rast risinājumus lūgumrakstos aprakstītajām problēmām un aicina Zviedrijas iestādes 

iesaistīties ciešākā dialogā ar Komisiju; 
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2. pauž gandarījumu par grozījumiem tiesību aktos, kas stājās spēkā 2016. gada 1. februārī un 

kas atvieglo ES pilsoņu piekļuvi veselības aprūpei Zviedrijā, jo pirms PIN iegūšanas tiem un 

to ģimenes locekļiem tiek piešķirts valsts sertifikāts; 

3. aicina Zviedrijas iestādes bez jebkādas turpmākas vilcināšanās ierosināt un īstenot 

konkrētus administratīvos un juridiskos risinājumus problēmām attiecībā uz brīvu 

pārvietošanos, kuras savos lūgumrakstos Eiropas Parlamentam un sūdzībās Eiropas Komisijai 

aprakstīja ES iedzīvotāji; 

4. aicina Zviedrijas iestādes turpināt darbu pie identifikācijas numuru, piemēram, 

koordinācijas numura, piešķiršanas sistēmas vienkāršošanas un efektivitātes uzlabošanas, jo 

īpaši attiecībā uz numuriem, kas piešķirami personām, kuras valstī uzturas īslaicīgi vai 

nepastāvīgi; 

5. uzsver nepieciešamību un mudina Zviedrijas iestādes nostiprināt tiešos līdzekļus dialogam 

ar pilsoņiem kā stratēģiju, lai apmierinātu vajadzību pēc efektīvas saziņas;  

6. aicina Zviedrijas iestādes censties panākt, ka tiek samazināts gaidīšanas laiks personām, 

kas nesen ieradušās un vēlas saņemt identifikācijas numuru; 

7. mudina Zviedrijas iestādes pēc iespējas drīzāk pastiprināt savas saistības, uzsākot 

informēšanas kampaņas, kas adresētas Zviedrijas publiskā un privātā sektora dalībniekiem, 

kuri saskaras ar jauniebraucējiem; 

8. mudina Zviedrijas iestādes skaidrot visu nepieciešamo informāciju par to, kas var iegūt 

identifikācijas numuru, un to, kā tas darāms, un nodrošināt tās pieejamību ES pilsoņiem, kuri 

pārceļas uz Zviedriju vai uzturas Zviedrijā;   

9. iesaka pilnveidot ES pilsoņiem sniegto informāciju par to, kā iesniegt sūdzību vai 

pārsūdzību par tādu privātā sektora dalībnieku lēmumiem, kuri nepamatoti pieprasa no ES 

pilsoņiem personas identifikācijas numuru; 

10. atbalsta ideju atļaut cilvēkiem pašiem pieprasīt koordinācijas numuru bez publiskas 

iestādes starpniecības, lai tādējādi vairāk cilvēku varētu iegūt šo numuru;  

11. mudina Zviedrijas iestādes apmainīties ar paraugpraksi identifikācijas numuru jomā ar 

Ziemeļu Padomes dalībvalstīm;   

12. aicina Komisiju turpināt pārraudzīt juridiskos un praktiskos uzlabojumus Zviedrijas 

personu identifikācijas sistēmā attiecībā uz ES pilsoņiem un informēt Lūgumrakstu komiteju 

par notikumu gaitu saistībā ar ES pilsoņu pārvietošanās brīvību; 

13. uzsver, ka ir svarīgi ņemt vērā Komisijas izdotos norādījumus par visaptverošu veselības 

apdrošināšanu1, kuros teikts: „Privāta vai valsts veselības apdrošināšana, kas iegūta uzņēmējā 

dalībvalstī vai citviet, principā ir pieņemama, kamēr tā nodrošina visaptverošu segumu un 

nerada slogu uzņēmējas dalībvalsts finansēm. Aizsargājot savas valsts finanses, kamēr tiek 

veikta veselības apdrošināšanas seguma apmēra izvērtēšana, dalībvalstīm jāievēro Kopienas 

tiesībās noteiktie ierobežojumi un jārīkojas saskaņā ar proporcionalitātes principu.”;  

                                                 
1 COM (2009) 313 
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14. atzinīgi vērtē priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu 

(EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) 

Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/20041;  

 

15. pauž gandarījumu par to, ka stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 

23. jūlija Direktīva 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu 

maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām, kuras mērķis ir vienkāršot 

piekļuvi un kurai vajadzētu atvieglot ES pilsoņu pamatbrīvības — pārvietošanās brīvības — 

īstenošanu. 

 

1. pielikums. Saņemto lūgumrakstu kopsavilkums 

• Lūgumraksts Nr. 1098/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, par Zviedrijas 

varas iestāžu diskriminējošo izturēšanos pret ES pilsoņiem 

Lūgumraksta iesniedzējam Zviedrijā pieder mežs, taču viņš šajā valstī uzturas tikai pusi 

kalendārā gada. Tāpēc varas iestādes nepiešķir viņam parasto iedzīvotāja reģistrācijas 

numuru. Šis numurs ir ārkārtīgi nepieciešams, lai Zviedrijā veiktu jebkādas oficiālas darbības, 

piemēram, atvērtu bankas kontu, noslēgtu telefona abonēšanas līgumu, pat lai piekļūtu mežu 

pārvaldes tīmekļa vietnei, kas lūgumraksta iesniedzējam ir ļoti svarīgi. Lūgumraksta 

iesniedzējs norāda, ka tādējādi ir ierobežotas viņa tiesības brīvi pārvietoties un nodarboties ar 

komercdarbību. 

• Lūgumraksts Nr. 1183/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, par 

nepieciešamību saņemt personas reģistrācijas numuru Zviedrijā 

Lūgumraksta iesniedzējs žēlojas par to, ka viņš nevar saņemt personas reģistrācijas numuru 

Zviedrijā, kur viņam pieder nekustamais īpašums. Bez šī personas reģistrācijas numura viņš 

nevar atvērt kontu bankā, kļūt par telefona līnijas vai mobilā telefona numura abonentu. 

• Lūgumraksts Nr. 1289/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā, par 

to, ka ir pārkāptas viņas brīvas pārvietošanās tiesības un uzturēšanās tiesības Eiropas 

Savienībā 

Lūgumraksta iesniedzēja ir Apvienotās Karalistes pilsone, kas dzīvo Zviedrijā un ir 

precējusies ar Zviedrijas pilsoni. Viņa sūdzas par to, ka Zviedrijas Nodokļu aģentūra 

(Skatteverket) atsakās viņu reģistrēt, acīmredzot administrācijas pieļautas kļūdas dēļ. Tādēļ 

lūgumraksta iesniedzēja nevar reģistrēties Zviedrijas Sociālās apdrošināšanas aģentūrā 

(Försäkringskassan) un līdz ar to nevar saņemt Zviedrijas veselības aprūpes sistēmas 

pakalpojumus. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tādējādi tiek pārkāptas ES pilsoņu brīvas 

pārvietošanās un uzturēšanās tiesības Eiropas Savienībā (Direktīva 2004/38/EK). Viņa ir 

iesniegusi vairākas sūdzības, proti, Eiropas ombuda birojam un Eiropas Komisijai 

(lūgumrakstā norādīti SOLVIT un CHAP reģistra reģistrācijas numuri). 

• Lūgumraksts Nr. 0902/2015, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais, par prasībām ES 

                                                 
1 COM (2016) 815 
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dalībvalstu pilsoņiem, lai viņi varētu dzīvot Zviedrijā 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Zviedrijas iestādes ir noteikušas vairākas prasības (kuras 

viņš uzskata par neatbilstošām ES tiesību aktiem) uzturēšanās atļaujas saņemšanai Zviedrijā. 

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš dzīvo Zviedrijā, jo viņam ir zviedru partneris, iesniedza tās 

iestādēm Spānijā izdotu Eiropas veselības apdrošināšanas karti, bet iestādes atteicās to 

pieņemt, pieprasot veidlapu S1 (kas jāiesniedz cilvēkiem, kuri katru dienu dodas uz darbu 

Zviedrijā, vai pensionāriem). 

• Lūgumraksts Nr. 0299/2016, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, par ES pilsoņu 

diskrimināciju Zviedrijā, varas iestādēm atsakoties piešķirt personas kodu 

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, apgalvo, ka ir cietis no diskriminācijas 

Zviedrijā, jo viņam nav bijusi iespēja saņemt Zviedrijas personas kodu, lai gan viņam tur kopš 

1997. gada pieder brīvdienu mājas. Viņam 2013. gadā ir piešķirta pastāvīgas uzturēšanās 

atļauja valstī, bet joprojām nav piekļuves šim kodam. Līdz ar to viņš nevar reģistrēt 

priekšapmaksas mobilo sakaru karti, izmantot noteiktus Zviedrijas iestāžu un uzņēmumu 

interneta portālus vai pat izņemt pasta sūtījumus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī 

iespējamā diskriminācija nav ļāvusi viņam pienācīgi īstenot savas tiesības, kas paredzētas 

Direktīvā par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi 

maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (2013/0139 (COD)). Tas atklājās, kad viņš mēģināja 

atvērt maksājumu kontu bankā FOREX un vērsās vairākās citās bankās, bet tika atraidīts 

sakarā ar to, ka viņam nebija Zviedrijas personas identifikācijas numura un personas 

apliecības. Viņš uzskata, ka Zviedrijas iestādes nav transponējušas ES direktīvu valsts tiesību 

aktos. 

 Lūgumraksts Nr. 1323/2016, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, par e-leģitimāciju 

Zviedrijā

Lūgumraksta iesniedzējam pieder īpašums Zviedrijā, par kuru viņam jāmaksā nodokļi, un 

viņam ir arī jāsazinās ar dažādām iestādēm. Taču viņam nav Zviedrijas personas 

identifikācijas numura, tādējādi viņš nevar iegūt e-leģitimāciju, kas ļautu viņam sazināties ar 

iestādēm tiešsaistē. Tādēļ viņam ir liegti daudzi pakalpojumi, piemēram, tiešsaistes piekļuve 

Zviedrijas nodokļu iestādēm, tiešsaistes banku pakalpojumiem utt., un viņš uzskata, ka tiek 

diskriminēts.  

 


