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Įžanga 

„(...) lieka tik viena praktinė kliūtis, trukdanti įgyvendinti ES piliečių ir jų šeimos narių teisę 

laisvai judėti, – administraciniai sunkumai, susiję su galimybe iš Švedijos mokesčių 

institucijos gauti asmens tapatybės numerį. Tai didelė kliūtis kasdieniam gyvenimui Švedijos 

visuomenėje.“1 

 

Gautos peticijos susijusios su tariamu ES piliečių judėjimo laisvės ir visų pirma 2004 m. 

balandžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir 

jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų pažeidimu. 

Kalbant konkrečiai, peticijų pateikėjai nebuvo užregistruoti Švedijos gyventojų registre, todėl 

negavo asmens tapatybės numerio (PIN), kurį būtina turėti norint naudotis daugeliu su 

kasdiene Švedijos gyventojų veikla susijusių paslaugų. 

 

Kelios iš šių peticijų aptartos per 2015 m. liepos 14 d. komiteto posėdį. Nuspręsta toliau 

nagrinėti peticijas ir laukti daugiau informacijos iš Europos Komisijos. Po šio posėdžio EP 

gavo dar tris peticijas tais pačiais klausimais. Gavęs naujos informacijos iš Komisijos (žr. 

priedą), Peticijų komitetas nusprendė surengti apsilankymą informacijos rinkimo tikslu 

Stokholme. 

Be Europos Parlamento gautų peticijų, Komisija gavo daug ES piliečių skundų tuo pačiu 

klausimu, tinklas SOLVIT ir tarnyba „Jūsų Europos patarėjas“ taip pat nuolat nagrinėja šį 

klausimą. 

Komisijos tarnybos pateikė išsamų vertinimą, ar Švedijos gyventojų registravimo sistema 

suderinama su ES taisyklėmis dėl pagrindinių laisvių, visų pirma su SESV 21, 22, 45, 49 ir 56 

straipsniais, ir susijusiais antrinės teisės aktais, įskaitant Direktyvą 2004/38/EB. 2015 m. 

sausio mėn. Komisija pradėjo diskusijas su Švedija dėl asmens tapatybės numerio, o 2016 m. 

spalio mėn. buvo pradėta „EU Pilot“ procedūra. 

Delegacijos nariai priminė, kad ES piliečių ir jų šeimų teisė laisvai judėti ir gyventi bet 

kurioje ES šalyje yra viena iš keturių pagrindinių laisvių, įtvirtintų ES sutartyse, ir būtina 

išankstinė sąlyga tam, kad tinkamai veiktų vidaus rinka. 

Valstybės narės turi numatyti praktinius sprendimus, siekdamos užtikrinti, kad būtų 

gerbiamos pagrindinės ES piliečių teisės, ir tuo atžvilgiu valstybės narės privalo laikytis 

abipusiškumo principo. 

 

                                                 
1ES piliečių ir jų šeimų teisės laisvai judėti ir gyventi šalyje kliūtys. Švedijos ataskaita, Europos Parlamentas, 

2016 m. birželio mėn., žr. 

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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Švedijos asmens tapatybės nustatymo sistema 

Asmens tapatybės numeris (šved. personnummer) – nacionalinis Švedijos tapatybės 

nustatymo numeris – pradėtas naudoti 1947 m. Numerius skiria Švedijos mokesčių agentūra 

(šved. Skatteverket) ir jie įtraukiami į gyventojų registrą (šved. Folkbokföring). 

Asmuo susiejamas su tapatybės numeriu civiliniame registre ir tapatybės dokumentuose, taip 

pat plačiai naudojant numerį įvairiomis aplinkybėmis valdžios institucijose, mokyklose ir 

universitetuose, verslo įmonėse (bankuose, draudimo bendrovėse ir t. t.). 

Švedijos piliečiams ir kitiems Švedijoje gimusiems asmenims tapatybės numeris suteikiamas 

netrukus po to, kai (paprastai) tėvai ir medicinos specialistai praneša apie vaiko gimimą. 

Išimtiniais atvejais numeris vėliau gali būti pakeistas, paprastai dėl to, kad buvo klaidingai 

užregistruota vaiko gimimo data arba lytis. Jei asmeniui vėliau atliekama lyties keitimo 

operacija, serijos numeris pakeičiamas taip, kad atitiktų naują to asmens fizinę lytį 

(pakeičiamas devintas skaitmuo, nurodantis lytį).  

Asmuo, turintis teisę gyventi šalyje, gali gyventi Švedijoje be leidimo gyventi šalyje. Taip 

siekiama supaprastinti laisvą judėjimą ES. Teise gyventi šalyje ir galimybe būti įtrauktam į 

gyventojų registrą ir gauti asmens tapatybės numerį (PIN) gali pasinaudoti kiekvienas EEE 

pilietis, atitinkantis kurį nors iš šių kriterijų: 

• asmuo dirba, teikia paslaugas arba turi savo įmonę Švedijoje; 

• asmuo yra įregistruotas kaip studentas pripažintoje Švedijos švietimo įstaigoje ir turi 

visavertį sveikatos draudimą; 

• asmuo turi pakankamai turto, kad galėtų išlaikyti save ir savo šeimą, taip pat visavertį 

sveikatos draudimą, taikomą jam ir jo šeimos nariams gyvenant Švedijoje. 

Be to, privaloma įrodyti, kad asmuo tikėtinai dirbs arba mokysis bent vienerius metus. Kai 

kuriais atvejais ES piliečiams sudėtinga pateikti tokį įrodymą.  

Darbo ieškantis ES pilietis gali turėti teisę gyventi Švedijoje, bet šiuo pagrindu negali būti 

įtrauktas į Švedijos gyventojų registrą. Šiuo atveju taip yra todėl, kad ES pilietis turi 

absoliučią teisę gyventi Švedijoje tik ne ilgiau kaip šešis mėnesius. 

Teisę gyventi šalyje turinčių EEE piliečių šeimos nariai gali patys turėti teisę gyventi šalyje ir 

tokiu atveju jiems nereikia leidimo gyventi šalyje. 

Teoriškai asmenims, kurie gyvens Švedijoje trumpiau nei metus ir negali būti įtraukti į 

Švedijos gyventojų registrą su asmens tapatybės numeriu, skiriamas kitos rūšies tapatybės 

numeris – koordinavimo numeris (šved. samordningsnummer). Šį numerį taip pat skiria 

mokesčių agentūra, bet tik valdžios institucijos prašymu. Šis numeris naudojamas, kai asmuo 

kreipiasi į agentūrą, kuri kitu atveju reikalautų pateikti asmens tapatybės numerį, pvz., tokius 

numerius naudoja asmenys, kurių pagrindinė gyvenamoji vieta šalyje yra trumpiau nei metus 

arba kurie iš viso negyvena šalyje, bet turi reikalų su valdžios institucijomis, pvz., vasarnamių 

savininkai, arba Švedijos piliečiai, kurie niekada negyveno Švedijoje. Tačiau praktinių 

sunkumų daugiausia kyla dėl šio koordinavimo numerio ribojančių nuostatų. 

Žinomo Švedijos asmens tapatybės numerio arba koordinavimo numerio neturintys asmenys, 
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kuriems reikia sveikatos priežiūros paslaugų, pvz., užsienio turistai, sąmonės netekę asmenys, 

naujagimiai, kuriems reikia specialios priežiūros (sveiki naujagimiai registruojami savo 

motinos medicinos dokumentuose) ir kai kurie kiti asmenys (pvz., kai reikia specialios 

privatumo apsaugos, kaip atliekant ŽIV tyrimus), gauna laikiną rezervo numerį (šved. 

reservnummer), naudojamą tik sveikatos priežiūros paslaugoms. 

Apsilankymas informacijos rinkimo tikslu buvo gera proga aptarti su kompetentingomis 

Švedijos valdžios institucijomis kai kuriems ES piliečiams kylančias problemas, susijusias su 

jų teise gyventi Švedijoje, ir galimybes patobulinti pirmiau aprašytą sistemą, kad Švedijoje 

būtų geriau įgyvendinama pagrindinė ES piliečių judėjimo laisvė. 

Peticijos ir peticijų pateikėjai 

Peticijos Nr. 1098/2010 dėl Švedijos valdžios institucijų vykdomos ES piliečių 

diskriminacijos, kurią pateikė Vokietijos pilietis; 

Nr. 1183/2010 dėl būtinybės Švedijoje turėti asmens registracijos numerį, kurią pateikė 

Vokietijos pilietis; 

Nr. 1289/2012 dėl teisės laisvai judėti ir gyventi ES pažeidimo, kurią pateikė Jungtinės 

Karalystės pilietė; 

Nr. 0902/2015 dėl ES valstybių narių piliečiams gyvenant Švedijoje taikomų reikalavimų, 

kurią pateikė Ispanijos pilietis; 

Nr. 0299/2016 dėl ES piliečių diskriminacijos Švedijoje, valdžios institucijoms atsisakant 

suteikti tapatybės numerį, kurią pateikė Vokietijos pilietis; 

Nr. 1323/2016 dėl e. įteisinimo Švedijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis. 

Peticijų pateikėjai arba turi nekilnojamojo turto Švedijoje, tačiau nuolat negyvena šalyje, arba 

yra susituokę su Švedijos piliečiais arba yra jų partneriai. Jie negali gauti asmens tapatybės 

numerio, todėl negali naudotis kai kuriomis paslaugomis ir visapusiškai naudotis teisėtų 

gyventojų teisėmis. 

Glausta susitikimų ataskaita 

Apsilankymas informacijos rinkimo tikslu vyko vasario 21 d. 9.00–17.00 val. Buvo siekiama, 

kad PETI komiteto apsilankymo informacijos rinkimo tikslu delegacijos nariai geriau 

susipažintų su padėtimi, konsultuodamiesi su įvairių Švedijos administracijos tarnybų 

atstovais, kurie atvirai dalijosi savo patirtimi ir nuomonėmis. 

 

I. Informacijos teikimas. 

 

Kaip nurodyta įžangoje, tapatybės numerius skiria Švedijos mokesčių agentūra (šved. 

Skatteverket), kuri sudaro gyventojų registrą (šved. Folkbokföring) ir yra priklausoma nuo 

Finansų ministerijos. 

 

Delegacija susitiko su Finansų ministerijos ir įvairių Finansų ministerijos agentūrų atstovais, 
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dirbančiais su peticijose keliamais klausimais. Visų pirma delegacija susitiko su ministerijos 

atstovais Maria Åhrling ir Franku Waltersonu ir Mokesčių agentūros atstovais Håkanu 

Nilssonu ir Ingegerd Widell. Delegacija taip pat susitiko su Finansų įstaigų ir rinkų 

institucijos Bankininkystės skyriaus direktoriaus pavaduotoja Monika Johansson, kad 

konkrečiau aptartų galimybės naudotis banko sąskaitomis Švedijoje klausimą. 

 

Nustatant nuolatinių gyventojų tapatybę, Švedijos sistema veikia tinkamai. Jei asmuo atitinka 

pirmiau nurodytus kriterijus, jam nekyla jokių problemų gauti numerį ir taip naudotis visomis 

paslaugomis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bet kuriam kitam Švedijos piliečiui. 

Pagrindinis vis dar kylantis sunkumas – įrodyti, kad šalyje gyvenama ilgiau nei vienus metus, 

ir ekonomiškai neaktyviems asmenims įrodyti, kad jie gali išlaikyti save finansiškai (pagal 

Direktyvos 7 straipsnio 1 dalies b punktą „Visi Sąjungos piliečiai turi teisę gyventi kitos 

valstybės narės šalyje ilgiau kaip tris mėnesius, jei jie turi pakankamai išteklių sau ir savo 

šeimos nariams, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų našta priimančiosios 

valstybės narės socialinės paramos sistemai ir turi visavertį sveikatos draudimą priimančiojoje 

valstybėje narėje“). 

 

Tačiau jei reikia nustatyti nenuolatinių gyventojų ir ne ES piliečių tapatybę, sistema veikia 

neoptimaliai, o koordinavimo numerių suteikimo ir taikymo procedūrą reikia patobulinti. 

Sistemos netinkamumą iš dalies galima paaiškinti tuo, kad ES piliečių judumas vis didėja. 

 

Jei ES piliečio neleidžiama įtraukti į registrą, tai nereiškia, kad jis negali gyventi Švedijoje, 

gyventojų registru nekontroliuojama teisė gyventi šalyje. Tačiau faktiškai šis asmuo negalės 

naudotis įvairiomis paslaugomis ir negalės gyventi Švedijoje tokiomis pačiomis sąlygomis 

kaip bet kuris kitas Švedijos pilietis. 
   

Pranešus apie kai kuriuos konkrečius sunkumus, su kuriais susidūrė peticijų pateikėjai (pvz., 

atsidaryti banko sąskaitą, gauti mobiliojo telefono numerį, užsiregistruoti sporto centre arba 

bibliotekoje ir pan.), valdžios institucijos paaiškino, kad nėra konkretaus teisinio reikalavimo 

turėti asmens tapatybės numerį, norint naudotis tokio tipo paslaugomis. Tai leidžia daryti 

išvadą, kad abiem šalims – ES piliečiams ir Švedijos privatiems subjektams, pvz., bankams 

arba telefonų operatoriams, – trūksta informacijos apie teisės nuostatas. Tai, kad privatūs 

subjektai praktiškai naudoja asmens tapatybės numerį asmens (kliento) tapatybei nustatyti, 

niekada neturėtų būti laikoma reikalavimu, jei nėra tokių teisės nuostatų, o paslaugų teikėjus 

reikėtų informuoti, kad tapatybei nustatyti pakanka asmens tapatybės kortelės. Be to, 

privačius subjektus privaloma informuoti apie koordinavimo numerį, kuris šiek tiek skiriasi 

nuo asmens tapatybės numerio, ir apie jo galiojimą. 

 

Pastebėta, kad nėra konkrečios teisės nuostatos, kuria būtų sankcionuojami privatūs subjektai, 

piktnaudžiaujantys reikalavimu pateikti asmens tapatybės numerį norint naudotis jų 

paslaugomis. 

 

Akivaizdu, kad piliečiams, valdžios institucijoms ir privatiems subjektams reikia gairių, kad 

jie galėtų geriau bendradarbiauti ir taip geriau veiktų visa sistema, taigi ES piliečiams būtų 

paprasčiau laisvai judėti. Reikia geriau, aiškiau ir plačiau paskleisti informaciją apie 

koordinavimo numerį – kadangi šio numerio struktūra šiek tiek skiriasi, palyginti su asmens 

tapatybės numeriu, kai kuriais atvejais abejojama jo autentiškumu. 

 

Išsamesnės informacijos reikia ne tik apie tai, kada reikia asmens tapatybės numerio, bet ir 
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apie koordinavimo numerį ir teisių gynimo priemones, jei piktnaudžiaujama tokio numerio 

reikalavimu arba delsiama jį registruoti. 

 

Kalbant apie ES piliečių, susiduriančių su piktnaudžiavimu reikalavimais, teisių gynimo 

priemones, yra kelios galimybės. Tokiais atvejais piliečiai turėtų pasinaudoti susijusio 

privataus subjekto vidaus procedūra, pvz., kreiptis į banko vartotojų skyrių. Taip pat galima 

kreiptis į Švedijos vartotojų ombudsmeną ir Nacionalinę vartotojų ginčų tarybą (ARN)1. 

Paprastai nuo ieškinio pateikimo iki sprendimo priėmimo praeina maždaug šeši mėnesiai. 

Todėl būtina geriau planuoti sprendimų priėmimo laiką asmens tapatybės numerio neturinčių 

trumpalaikių arba nenuolatinių gyventojų atžvilgiu. 
 

II. Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. 

 

Įgyvendinti judėjimo laisvės neįmanoma neužtikrinant judžių piliečių teisių į socialinę 

apsaugą. 

 

Delegacijos nariai taip pat susitiko su Sveikatos ir socialinių reikalų ministerijos atstovėmis 

Malin Skäringer ir Christina Janzon aptarti galimybės naudotis Švedijos sveikatos priežiūros 

sistemos paslaugomis klausimą Europos kontekste. 

 

Kiekviena valstybė narė turi savo socialinės apsaugos sistemą, derinamą su kitomis 

valstybėmis narėmis ES lygmeniu pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo2. 

Švedijoje taikoma sveikatos priežiūros sistema pagal gyvenamąją vietą, t. y. visi Švedijoje 

gyvenantys asmenys (užregistruoti gyventojų registre) gali gauti vienodą sveikatos priežiūrą. 
3. Įgyvendinant praktiškai, Švedijoje kilo tam tikrų problemų derinant laisvo judėjimo ir 

Reglamento dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatas. 

 

Jei asmuo nėra registruotas Švedijoje, jam turėtų būti suteikta galimybė su Europos sveikatos 

draudimo kortele pasinaudoti pagrindinėmis skubiosios pagalbos paslaugomis. 

 

Vienas iš peticijos pateikėjų skundėsi, kad kompetentingos Švedijos valdžios institucijos 

atsisakė priimti jo Europos sveikatos draudimo kortelę. 

 

Komisija susisiekė su Švedijos valdžios institucijomis dėl sunkumų, su kuriais susidūrė ES 

piliečiai ir jų šeimos nariai, norėdami naudotis Švedijos valstybine sveikatos priežiūros 

sistema dar negavę asmens tapatybės numerio. 2012 m. lapkričio mėn. Komisija šiuo 

klausimu su Švedija pradėjo „EU Pilot“ procedūrą. Po išsamių diskusijų ir dialogo šiuo 

klausimu Švedija galiausiai pakeitė savo nacionalinį įstatymą, jis įsigaliojo 2016 m. vasario 

                                                 
1 Valdžios institucija, kuri veikia panašiai kaip teismas ir kurios pagrindinė užduotis – vartotojui pateikus 

skundą, spręsti vartotojų ir ekonominės veiklos vykdytojų ginčus. Prieš pateikiant skundą Nacionalinei vartotojų 

ginčų tarybai, ekonominės veiklos vykdytojas turi iš dalies arba visiškai atmesti skundą (arba iš viso į jį 

nesureaguoti). Ši paslauga nemokama.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF 

3 Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvieno lėno taryba, vietos valdžios institucija arba savivaldybė atsakinga 

už savo sveikatos priežiūros išteklių valdymą ir prioritetų nustatymą. Todėl teikiamos sveikatos priežiūros 

paslaugos gali skirtis. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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1 d. Nuo to laiko asmuo, kuriam taikomi Švedijos teisės aktai pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 883/2004, gali gauti sertifikatą, su kuriuo jis gali naudotis tokiomis pačiomis sveikatos 

priežiūros paslaugomis kaip Švedijoje registruoti asmenys. Sertifikatą galima naudoti tol, kol 

asmuo gauna asmens tapatybės numerį. 

 

III. Nekilnojamojo turto įsigijimas. 

 

Nekilnojamojo turto nuosavybę Švedijoje registruoja Planavimo, kadastro ir žemės 

registravimo institucija (šved. Lantmäteriet), už kurią atsakinga Įmonių ir inovacijų 

ministerija. Delegacijos nariai susitiko su šios institucijos verslo plėtros specialiste Magdalena 

Anderson ir ministerijos specialiuoju patarėju Rogeriu Ekmanu. 

 

Turint asmens tapatybės numerį vėlgi nekyla jokių konkrečių problemų norint įsigyti ir 

užregistruoti nuosavybę. Galima lengvai gauti įvairią informaciją, kurios reikia naujam 

savininkui užregistruoti. Jei ES pilietis neturi asmens tapatybės numerio, tai nekliudo jam 

įsigyti nuosavybės, tačiau gali kilti praktinių sunkumų. 

 

Pastebėta įvairių dabartinės sistemos trūkumų, pvz.: nekilnojamojo turto srityje taikomi 

skirtingi tapatybės nustatymo numeriai (pvz., rajono numeris) ir sudėtinga sužinoti pirkėjų 

adresus, jei jie neturi asmens tapatybės numerio (arba jei jie yra ne iš Šiaurės tarybos 

valstybės narės ir jiems priklauso tam tikri objektai). 

 

Vienas galimų sprendimų – supaprastinti sistemą, koordinuojant skirtingus registrus ir taikant 

koordinavimo numerį kaip vienintelę nuorodą. Patobulinus pirkėjų asmeninio registravimo 

procesą neabejotinai padidėtų nekilnojamojo turto registravimo sistemos kokybė. Taip pat 

būtų galima numatyti galimą ryšį tarp nekilnojamojo turto nuosavybės įsigijimo ir 

koordinavimo numerio gavimo. 

 

Tačiau viena pagrindinių kliūčių, trukdančių taikyti koordinavimo numerį siekiant 

supaprastinti sistemą, yra tai, kad asmuo negali tiesiogiai kreiptis dėl koordinavimo numerio. 

Prašymą turi pateikti valdžios institucija. 

Išvados ir rekomendacijos 

Išvados 

Švedijos parlamento (šved. Riksdag) Mokesčių komiteto pirmininkas Per Åsling ir pirmininko 

pavaduotojas Jörgen Hellman su Komiteto sekretoriato atstovais Ann-Marie Wallin ir Olofu 

Åkereénu patvirtino politinį ryžtą spręsti peticijose keliamus klausimus. Jie pripažino, kad 

reikia lankstesnės ir mažiau laiko užimančios sistemos. 

Finansų ministerijos personalo vadovas Peter Gerlach, keisdamasis nuomonėmis su 

delegacijos nariais, patvirtino, kad Švedijos valdžios institucijos yra pasiryžusios toliau spręsti 

peticijose keliamus klausimus, ir apgailestauja, kad Europos piliečiams kyla problemų 

naudojantis teisėmis laisvai judėti ES. 

Pripažinusios praktinius sunkumus, su kuriais Švedijoje susiduria ES piliečiai, nacionalinės 
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valdžios institucijos pradėjo ieškoti veiksmingų būdų, kaip patobulinti sistemą. 

Pirmiausia, kaip nurodyta pirmiau, tiek judžius ES piliečius, tiek Švedijos privačius subjektus 

reikia geriau informuoti apie teisės nuostatas, susijusias su asmens tapatybės numeriu. . 

Privatūs subjektai turėtų žinoti, kad paprastai naudojamas asmens tapatybės numeris daugeliu 

atvejų nėra teisiškai privalomas. Taip pat, siekiant sutrumpinti tapatybės numerių tvarkymo ir 

laukimo laiką, kuris pastaraisiais metais pailgėjo, reikėtų užtikrinti, kad įvairios aiškiai 

susijusios administracinės tarnybos geriau palaikytų ryšius ir koordinuotų savo veiklą. 

Kitas galimas sprendimas – keistis geriausia patirtimi su Šiaurės tarybos valstybėmis 

narėmis. Kadangi daugelis Šiaurės tarybos valstybių narių taiko panašią asmens tapatybės 

numerių sistemą, pasiūlyta keistis nuomonėmis Šiaurės taryboje, siekiant nustatyti, kodėl 

kitos valstybės nesusiduria su tokiomis problemomis kaip Švedija. 

Galiausiai, siekiant veiksmingai sumažinti kliūtis, su kuriomis iki šiol susidūrė ES piliečiai, 

kurie nėra nuolatiniai Švedijos gyventojai, numatyta tobulinti koordinavimo numerį ir 

užtikrinti, kad jį būtų galima gauti paprasčiau ir greičiau. Siekdamos tokios pažangos, 

valdžios institucijos svarsto galimybę pritaikyti įstatymą, pagal kurį daugiau asmenų galėtų 

gauti koordinavimo numerį iš mokesčių institucijos. 

 

Apskritai kalbant apie asmens tapatybės nustatymo klausimą, gauti tapatybės nustatymo 

numerius gali tapti paprasčiau iki 2018 m. vasario mėn. įgyvendinus Reglamentą (ES) 

Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 

paslaugų vidaus rinkoje. Pagrindinis šio reglamento tikslas – spręsti tai, kad dėl 

nepakankamos nacionalinių elektroninės atpažinties sistemų sąveikos piliečiai ir įmonės iki 

šiol negalėjo visapusiškai pasinaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos galimybėmis, ir pateikti 

bendrą teisinį pagrindą valstybėms narėms. Sukurtas bendradarbiavimo tinklas – valstybių 

narių bendradarbiavimo mechanizmas, siekiant, kad jų elektroninės atpažinties sistemos būtų 

sąveikios ir saugios. Šio tinklo forume rengiami reguliarūs posėdžiai, kuriuose valstybės narės 

gali keistis susijusia informacija, patirtimi ir gerąja praktika. 

Rekomendacijos 

Atsižvelgdamas į tai, kas aptarta pirmiau, ir pripažindamas, kad ES piliečių judėjimo laisvė 

yra Europos Sąjungos ramstis, Peticijų komitetas atsakingoms nacionalinės valdžios 

institucijoms ir Komisijai teikia tokias rekomendacijas: 

1. palankiai vertina politinį ryžtą spręsti peticijose keliamus klausimus, kurį per apsilankymą 

informacijos rinkimo tikslu parodė Švedijos valdžios institucijos, ir ragina Švedijos valdžios 

institucijas vesti glaudesnį dialogą su Komisija; 

2. palankiai vertina nuo 2016 m. vasario 1 d. įsigaliojusius teisinius pakeitimus, dėl kurių ES 

piliečiai gali paprasčiau gauti Švedijos sveikatos priežiūros sistemos paslaugas, naudodami 

prieš gaunant asmens tapatybės numerį jiems ir jų šeimos nariams suteiktą nacionalinį 

sertifikatą; 

3. ragina Švedijos valdžios institucijas nedelsiant pasiūlyti ir įgyvendinti konkrečius 

administracinius ir teisinius laisvo judėjimo problemų, kurias aprašė ES piliečiai savo 
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Europos Parlamentui pateiktose peticijose ir Europos komisijai pateiktuose skunduose, 

sprendimus; 

4. ragina Švedijos valdžios institucijas toliau dėti pastangas siekiant nustatyti paprastesnę ir 

veiksmingesnę tapatybės nustatymo numerių, pvz., koordinavimo numerių, skyrimo sistemą, 

ypač trumpalaikiams arba nenuolatiniams gyventojams; 

5. pabrėžia, kad Švedijos valdžios institucijos turi stiprinti tiesioginį dialogą su piliečiais, kaip 

strategiją, kuria siekiama patenkinti veiksmingo bendravimo poreikį, ir jį skatinti; 

6. ragina Švedijos valdžios institucijas imtis veiksmų, siekiant sutrumpinti laiką, kurį turi 

laukti neseniai atvykę asmenys, kad gautų tapatybės nustatymo numerį; 

7. primygtinai ragina Švedijos valdžios institucijas padidinti savo įsipareigojimą kuo anksčiau 

pradėti vykdyti informavimo kampanijas, skirtas Švedijos viešiesiems ir privatiems 

subjektams, bendraujantiems su neseniai atvykusiais asmenimis; 

8. primygtinai ragina Švedijos valdžios institucijas visiems ES piliečiams, vykstantiems 

gyventi į Švediją arba gyvenantiems šioje šalyje, aiškiau pateikti ir padaryti lengvai prieinamą 

visą susijusią informaciją apie tai, kas gali gauti tapatybės nustatymo numerį ir kaip tai 

padaryti; 

9. rekomenduoja tobulinti ES piliečiams skirtą informaciją, kaip teikti skundus arba 

apeliacijas dėl privačių subjektų sprendimų, priimtų neteisėtai reikalaujant, kad ES piliečiai 

pateiktų asmens tapatybės numerį; 

10. pritaria tam, kad reikėtų leisti asmenims patiems, be valdžios institucijos tarpininkavimo, 

kreiptis dėl koordinavimo numerio, kad šį numerį galėtų gauti daugiau asmenų; 

11. ragina Švedijos valdžios institucijas keistis geriausia patirtimi dėl tapatybės nustatymo 

numerių su Šiaurės tarybos valstybėmis narėmis; 

12. prašo Komisijos toliau stebėti, kaip teisiniu ir praktiniu požiūriu tobulinama Švedijoje ES 

piliečiams taikoma asmens tapatybės nustatymo sistema, ir toliau informuoti Peticijų komitetą 

apie pakeitimus, susijusius su ES piliečių laisvu judėjimu; 

13. pabrėžia, kokios svarbios Komisijos gairės dėl visaverčio sveikatos draudimo1, kuriose 

nurodoma: „Apskritai priimtinu laikomas bet koks sveikatos draudimas, privatus ar 

valstybinis, dėl kurio susitarta priimančiojoje valstybėje narėje arba kitur, su sąlyga, kad jis 

užtikrina visavertį draudimą ir nėra našta priimančiosios valstybės narės valstybės finansams. 

Valstybės narės, saugodamos savo valstybės finansus ir kartu užtikrindamos sveikatos 

draudimo visavertiškumą, turi veikti laikydamosi Bendrijos teisės nustatytų apribojimų ir 

proporcionalumo principo“; 

 

14. palankiai vertina pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 

koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/20042 

                                                 
1 COM(2009)0313 
2 COM(2016)0815 
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įgyvendinimo tvarką; 

 

15. palankiai vertina tai, kad įsigaliojo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, 

mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis 

mokėjimo sąskaitomis, kuria siekiama, kad ES piliečiai galėtų paprasčiau ir lengviau naudotis 

pagrindine judėjimo laisve. 

 

1 priedas. Gautų peticijų santrauka 

• Peticija Nr. 1098/2010 dėl Švedijos valdžios institucijų vykdomos ES piliečių 

diskriminacijos, kurią pateikė Vokietijos pilietis 

Peticijos pateikėjui priklauso miškų plotai Švedijoje, tačiau šioje šalyje jis praleidžia tik pusę 

kalendorinių metų. Dėl to valdžios institucijos jam nesuteikia nuolatinio gyventojo 

registracijos numerio. Šis numeris absoliučiai būtinas norint Švedijoje atlikti bet kokį oficialų 

veiksmą, pvz., atsidaryti banko sąskaitą, pasirašyti telefono abonementinę sutartį, netgi 

patekti į miškų administracijos interneto svetainę, o tai ypač svarbu šiam peticijos pateikėjui. 

Peticijos pateikėjas pažymi, kad taip pažeidžiama jo judėjimo laisvė ir ribojamos galimybės 

užsiimti verslu. 

• Peticija Nr. 1183/2010 dėl būtinybės Švedijoje turėti asmens registracijos numerį, 

kurią pateikė Vokietijos pilietis 

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad negali gauti asmens registracijos numerio Švedijoje, 

kurioje turi nuosavybės. Neturėdamas asmens registracijos numerio, jis negali atsidaryti 

banko sąskaitos, sudaryti telefono abonementinės sutarties ar gauti mobiliojo telefono 

numerio. 

• Peticija Nr. 1289/2012 dėl teisės laisvai judėti ir gyventi ES pažeidimo, kurią pateikė 

Jungtinės Karalystės pilietė 

Peticijos pateikėja yra Jungtinės Karalystės pilietė, ištekėjusi už Švedijos piliečio ir gyvenanti 

Švedijoje. Ji skundžiasi, kad Švedijos mokesčių agentūra (šved. Skatteverket) atsisako ją 

registruoti dėl, matyt, administracinės klaidos. Dėl to Švedijos socialinio draudimo agentūra 

(šved. Försäkringskassan) negali registruoti peticijos pateikėjos, taigi ir įtraukti jos į Švedijos 

sveikatos sistemą. Peticijos pateikėja mano, kad šiuo atveju yra pažeidžiama Sąjungos piliečių 

teisė laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje (Direktyva 2004/38/EB). Ji yra pateikusi ne 

vieną skundą, pirmiausia ombudsmenui ir Europos Komisijai (peticijoje nurodomi jos skundų 

registracijos SOLVIT tinkle ir CHAP sistemoje numeriai). 

• Peticija Nr. 0902/2015 dėl ES valstybių narių piliečiams gyvenant Švedijoje taikomų 

reikalavimų, kurią pateikė Ispanijos pilietis 

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad asmenims, teikiantiems prašymą dėl leidimo gyventi 

Švedijoje, šalies valdžios institucijos nustatė daug įvairių reikalavimų, kurie, jo manymu, 

prieštarauja ES teisei. Peticijos pateikėjas, kuris gyvena Švedijoje ir turi partnerę (-į) Švedijos 

pilietę (-į), valdžios institucijoms pateikė Ispanijoje išduotą Europos sveikatos draudimo 
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kortelę, tačiau institucijos atsisakė ją priimti ir reikalavo S1 formos (taikomos žmonėms, kurie 

važinėja į darbą Švedijoje, arba pensininkams). 

• Peticija Nr. 0299/2016 dėl ES piliečių diskriminacijos Švedijoje, valdžios 

institucijoms atsisakant suteikti tapatybės numerį, kurią pateikė Vokietijos pilietis 

Peticijos pateikėjas, Vokietijos pilietis, teigia, kad yra diskriminacijos Švedijoje auka, nes 

negali gauti Švedijos tapatybės numerio, nepaisant to, kad nuo 1997 m. toje šalyje turi 

vasarnamį. 2013 m. peticijos pateikėjui buvo suteiktas leidimas nuolat gyventi šioje šalyje, 

bet jis vis tiek negali gauti šio numerio. Dėl to jis negali įregistruoti išankstinio mokėjimo 

mobiliojo telefono kortelės, naudotis tam tikrais Švedijos institucijų ir įmonių interneto 

portalais ar net pasiimti korespondencijos. Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl šios tariamos 

diskriminacijos jis negalėjo tinkamai naudotis teisėmis, kurios numatytos Direktyvoje dėl 

mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo 

ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (2013/0139). 

Tai paaiškėjo, kai jis mėgino atsidaryti mokėjimo sąskaitą banke „Forex“ ir susisiekė su 

keliais kitais bankais, bet jam buvo atsisakyta suteikti šią paslaugą dėl to, kad jis neturėjo 

Švedijos tapatybės numerio ir asmens tapatybės dokumento. Jo nuomone, Švedijos valdžios 

institucijos neperkėlė šios ES direktyvos į savo šalies nacionalinę teisę. 

• Peticija Nr. 1323/2016 dėl e. įteisinimo Švedijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis. 

Peticijos pateikėjas turi turto Švedijoje, nuo kurio privalo mokėti mokesčius ir turi palaikyti 

ryšius su įvairiomis valdžios institucijomis. Tačiau jis neturi Švedijos asmens tapatybės 

numerio ir atitinkamai negali gauti e. įteisinimo, kurį gavęs galėtų su valdžios institucijomis 

palaikyti ryšius internetu. Todėl jam neteikiama daug paslaugų, pvz., internetinės prieigos 

prie Švedijos mokesčių institucijų, internetinės bankininkystės ir kt., jis jaučiasi 

diskriminuojamas. 


