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Bevezetés 

„[...] az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgása tekintetében egyetlen gyakorlati 

akadály továbbra is fennáll, nevezetesen a személyazonosító szám svéd adóhatóságtól való 

beszerzésével kapcsolatos adminisztratív nehézségek, amelyek a svéd társadalomban a 

hétköznapi életvitelt súlyosan akadályozzák.”1 

 

A beérkezett petíciók az uniós polgárok szabad mozgásának, konkrétabban pedig az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv rendelkezéseinek állítólagos megsértésével kapcsolatosak. A petíciók 

benyújtóit konkrétan nem jegyezték be a svéd népesség-nyilvántartásba, és ezért nem kaptak 

személyazonosító számot (PUNT), amely számos, a svédországi polgárok hétköznapi 

tevékenységei szempontjából fontos szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. 

 

A petíciók némelyikét a 2015. július 14-i bizottsági ülésen megvitatták. Úgy határoztak, hogy 

a petíciók megvitatását az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 

Ezen ülést követően az EP-hez három további petíció érkezett be ugyanilyen ügyekben. 

Miután a Petíciós Bizottság megkapta a Bizottságtól az új tájékoztatást (lásd a mellékletben), 

úgy határozott, hogy tényfeltáró látogatást szervez Stockholmba.  

Az Európai Parlamentbe érkezett petíciókon felül a Bizottsághoz is számos panasz érkezett be 

uniós polgároktól ugyanezen ügyben, és azzal rendszeresen foglalkozik a SOLVIT és az 

„Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat” keretében is. 

A Bizottság szervezeti egységei átfogó értékelést készítettek a svéd népesség-nyilvántartási 

rendszernek az alapvető szabadságokra vonatkozó uniós szabályokkal, nevezetesen az 

EUMSZ 21., 22., 45., 49. és 56. cikkével és a vonatkozó másodlagos jogszabályokkal, többek 

között a 2004/38/EK irányelvvel való összeegyeztethetőségéről. A Bizottság 2015 

januárjában kezdett tanácskozásokat Svédországgal a PI N-számok kérdéséről, majd 2016 

októberében EU Pilot eljárást indított. 

Amint arra a küldöttség tagjai emlékeztettek, az uniós polgárok és családtagjaik azon joga, 

hogy szabadon mozogjanak és bármely uniós országban szabadon tartózkodjanak, az uniós 

szerződésekben rögzített egyik alapvető szabadságjog, és a belső piac megfelelő 

működésének lényeges előfeltétele.  

A tagállamoknak gyakorlati megoldásokat kell nyújtaniuk annak érdekében, hogy biztosítsák 

az uniós polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartását, és ennek keretében alapvetően 

fontos a tagállamok közötti kölcsönösség.  

                                                 
1Az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga előtt álló akadályok: 

Országjelentés Svédországról, Európai Parlament, 2016. június, elérhető: 

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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A svéd személyazonosítási rendszer 

A személyazonosító számot (personnummer), azaz a svéd nemzeti azonosító számot 1947-

ben vezették be. A számot a svéd adóhatóság (Skatteverket) adja ki, amely a népesség-

nyilvántartás (Folkbokföring) része.  

A személy és az azonosító szám közötti kapcsolat az anyakönyvi hivatal és személyazonosító 

okmányok révén, illetve másodlagosan a számnak a széles körű, hatóságokkal, iskolákkal és 

egyetemekkel, vállalkozásokkal (bankokkal, biztosítókkal stb.) való kapcsolat során való 

használata során jön létre.  

A Svédországban született állampolgárok és egyéb személyek esetében a személyazonosító 

számot azonnal kiállítják azt követően, hogy a gyermek születését (rendszerint) a szülők és az 

orvosi személyzet bejelenti. Rendkívüli esetben a szám az élet későbbi szakaszában 

módosítható, jellemzően azért, mert a gyermek születési dátuma vagy rögzített neme téves. 

Amennyiben valamely személy életének későbbi szakaszában teljes nemi átalakító műtéten 

esik át, a számsort úgy módosítják, hogy megfeleljen az új fizikai nemnek (a nemet jelző 9. 

számjegy módosítása).  

A tartózkodási joggal rendelkező személy tartózkodási engedély nélkül élhet Svédországban. 

Ennek célja az Unión belüli szabad mozgás megkönnyítése. A tartózkodáshoz való jogot és a 

népesség-nyilvántartásba való bejegyzés és a személyazonosító szám (PIN) beszerzésének 

lehetőségét valamennyi EGT-polgár számára biztosítják, amennyiben az alábbi feltételek 

bármelyikének megfelel: 

• az adott személy Svédországban dolgozik, ott nyújt szolgáltatásokat, vagy ott saját 

vállalkozással rendelkezik; 

• az adott személyt valamely elismert svéd oktatási intézmény hallgatójaként 

regisztrálták, és teljes körű betegbiztosítással rendelkezik; 

• az adott személy elegendő anyagi eszközzel rendelkezik saját magának és családjának 

eltartásához, valamint teljes körű betegbiztosítással saját maga és családtagjai számára 

a svédországi tartózkodáshoz. 

Emellett igazolni kell, hogy a munka vagy a képzés várható időtartama legalább egy év. Az 

uniós polgárok egyes esetekben ezt nehezen tudják igazolni.  

A munkát kereső uniós polgárnak joga lehet ugyan a svédországi tartózkodáshoz, ám ennek 

alapján nem jegyezhető be a svéd népesség-nyilvántartásba. Ennek oka, hogy ez esetben az 

uniós polgár svédországi tartózkodáshoz való joga legfeljebb hat hónapra szól. 

A tartózkodásra jogosult EGT-állampolgárok családtagjai is rendelkezhetnek tartózkodáshoz 

való joggal, és ez esetben nincs szükségük tartózkodási engedélyre. 

Elméletileg azon magánszemélyek esetében, akik egy évnél rövidebb ideig tartózkodnak 

Svédországban, és nem jegyezhetők be a svéd népesség-nyilvántartásba PIN-számmal, létezik 

egy másikfajta azonosító szám: az ún. koordinációs szám (samordningsnummer). Ezt a 
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számot szintén az adóhatóság adja ki, de kizárólag valamely intézményi hatóság kérésére. A 

személyek és ügynökségek közötti kapcsolattartáskor használják, amelyhez egyébként 

személyazonosító szám használata lenne szükséges, például olyan személyek esetében, 

akiknek egy évnél rövidebb ideig van elsődleges lakóhelyük az országban, vagy egyáltalán 

nem tartózkodnak ott, ugyanakkor szükségük van a hatóságokkal való kapcsolattartásra, pl. 

nyaralóval rendelkeznek, illetve azon svéd állampolgárok esetében, akik sosem éltek 

Svédországban. Mindazonáltal a gyakorlati problémák leginkább az e koordinációs számra 

vonatkozó korlátozó rendelkezésekkel kapcsolatban fordulnak elő.  

Azok, akik nem rendelkeznek sem ismert svéd személyazonosító számmal, sem koordinációs 

számmal, de egészségügyi ellátásra van szükségük, például külföldi turisták, eszméletlen 

személyek, különleges ellátást igénylő újszülöttek (az egészséges újszülötteket édesanyjuk 

orvosi adataiba jegyzik be) és egyes más személyek (pl. a magánélet különleges védelme alá 

tartozó esetekben, többek között a HIV-tesztekkel kapcsolatban) ideiglenes és kizárólag az 

egészségügyi ellátással kapcsolatban használt pótszámot (reservnummer) kapnak.  

A tényfeltáró látogatás lehetőséget nyújtott az illetékes svéd hatóságokkal való eszmecserére 

azon problémákról, amelyekkel egyes uniós polgárok szembesülnek svédországi 

tartózkodáshoz való jogukkal kapcsolatban, illetve a fent ismertetett rendszer javításának 

lehetőségeiről Svédországban az uniós polgárok szabad mozgáshoz való alapvető jogának 

nagyobb mértékű tiszteletben tartása érdekében.  

A petíciók és a petíciók benyújtói 

Egy német állampolgár által benyújtott 1098/2010. számú petíció az uniós polgárok svéd 

hatóságok általi hátrányos megkülönböztetéséről;  

egy német állampolgár által benyújtott 1183/2010. számú petíció a svédországi személyi szám 

szükségességéről; 

egy brit állampolgár által benyújtott 1289/2012. számú petíció az Unión belüli szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának megsértéséről; 

egy spanyol állampolgár által benyújtott 0902/2015. számú petíció az uniós tagállamok 

állampolgárainak svédországi tartózkodására vonatkozó követelményekről; 

egy német állampolgár által benyújtott 0299/2016. számú petíció az uniós polgárok 

svédországi diszkriminációjáról amiatt, hogy a hatóságok megtagadják számukra a személyi 

azonosító kiadását;  

egy német állampolgár által benyújtott 1323/2016. számú petíció a svédországi e-

személyazonosítóról. 

A petíciók benyújtói vagy svédországi ingatlanok nem állandóan az országban tartózkodó 

tulajdonosai, vagy svéd állampolgárok házastársai vagy élettársai. Nem kaphatnak 

személyazonosító számot, és következésképpen több szolgáltatáshoz nem férnek hozzá, 

illetve a jogszerűen az országban tartózkodókként őket megillető jogokat nem tudják 

maradéktalanul gyakorolni.  
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Összefoglaló a találkozókról 

A tényfeltáró látogatás február 21-én, kedden 9-től 17 óráig tartott. Célja az volt, hogy a PETI 

tényfeltáró küldöttségének tagjai alaposabban megismerjék a helyzetet azáltal, hogy 

konzultálnak a svéd közigazgatás különböző szolgálatainak képviselőivel, akik mindannyian 

nyíltan megosztották velük tapasztalataikat és álláspontjukat.  

 

I. Tájékoztatási kérdés  

 

Amint azt a bevezetőben említettük, az azonosító számot a svéd adóhatóság (Skatteverket) 

adja ki, amely a népesség-nyilvántartás (Folkbokföring) része, és amely a 

Pénzügyminisztérium alá tartozik.  

 

A küldöttség találkozott a Pénzügyminisztérium és a minisztériumnak a petíciókban felvetett 

kérdésekkel foglalkozó különböző ügynökségeinek képviselőivel. A minisztérium részéről 

először Maria Åhrlinggal és Frank Waltersonnal, az Adóhatóság részéről pedig Håkan 

Nilssonnal és Ingegerd Widell-lel. Találkozott továbbá Monika Johanssonnal, a 

pénzintézetekért, -piacokért és bankokért felelős főosztály helyettes vezetőjével, hogy 

részletesebben megvitassa a svédországi bankszámlákhoz való hozzáférés kérdését.  

 

Az állandó lakóhellyel rendelkezők azonosítására szolgáló svéd rendszer megfelelően 

működik. Mindaddig, amíg az adott személy megfelel a fent említett kritériumoknak, 

probléma nélkül kaphat számot, és következésképpen bármely svéd állampolgárhoz 

hasonlóan hozzáfér valamennyi szolgáltatáshoz. A fő nehézséget továbbra is az jelenti, hogy 

igazolni kell az egy évnél hosszabb tartózkodást, illetve a gazdaságilag nem aktív személyek 

esetében önmaguk anyagi eltartásának képességét (az irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) 

pontja szerint „Valamennyi uniós polgárt megilleti a tartózkodás joga egy másik tagállam 

területén három hónapot meghaladó időtartamra, ha elegendő forrással rendelkeznek 

önmaguk és családtagjaik számára ahhoz, hogy ne jelentsenek indokolatlan terhet a fogadó 

tagállam társadalombiztosítási rendszerére, és a fogadó tagállamban teljes körű 

egészségbiztosítással rendelkeznek”).  

 

Ám ami az állandó lakóhellyel nem rendelkezők és Unión kívüli polgárok azonosítását illeti, a 

rendszer működése nem optimális, és javítani kell a koordinációs számok kiadásának eljárását 

és a szám alkalmazását. A rendszer nem megfelelő voltát részben az uniós polgárok fokozódó 

mobilitása magyarázza.  

 

Ha valamely uniós polgártól megtagadják a nyilvántartásba való bejegyzést, az nem jelenti 

azt, hogy nem tartózkodhat Svédországban, mivel a népesség-nyilvántartás nem ellenőrzi a 

tartózkodáshoz való jogot. A konkrét esetben e személy azonban nem férhet hozzá számos 

szolgáltatáshoz, és nem svédországi tartózkodása során nem illetik meg ugyanazok az 

előnyök, mint minden más svéd állampolgárt.  
  

A petíciók benyújtói által tapasztalt konkrét nehézségekre (pl. bankszámlanyitás, 

mobiltelefonszám, sportközpontba vagy könyvtárba való beiratkozás stb.) vonatkozó 

tájékoztatás nyomán a hatóságok egyértelművé tették, hogy nincs külön jogi előírás, amely az 

e szolgáltatásokhoz való hozzáférést személyazonosító számhoz kötné. Ez arra enged 

következtetni, hogy egyik fél, azaz az uniós polgárok és a svéd magánszereplők, például 

bankok vagy telefonszolgáltatók sem rendelkeznek kellő információkkal a jogi 
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rendelkezésekre vonatkozóan. A PIN magánszereplők általi, a személyek/ügyfelek 

azonosítására szolgáló gyakorlati alkalmazását sohasem szabad követelményként elfogadni, 

amennyiben erre vonatkozó jogi rendelkezés nincs, és a szolgáltatókat tájékoztatni kell arról, 

hogy az azonosításhoz a személyazonosító igazolvány elegendő. A magánszereplőket jobban 

kell tájékoztatni a PIN-től valamelyest eltérő koordinációs szám létezéséről és 

érvényességéről is. 

 

Megjegyezték, hogy nincs olyan külön jogi rendelkezés, amely szankcionálná a 

magánszereplőket, amennyiben visszaélésszerűen személyazonosító számot kérnek a 

szolgáltatásaik igénybevételéhez.  

 

Egyértelmű szükség van arra, hogy a polgárok, a közhatóságok és a magánszereplők 

iránymutatást kapjanak az együttműködés és következésképpen az egész rendszer 

működésének javítása, ezáltal pedig az uniós polgárok szabad mozgásának lehetővé tétele 

érdekében. Javítani, egyértelműsíteni és széles körben terjeszteni kell a koordinációs számra 

vonatkozó tájékoztatást, mivel a szám a PIN-től valamelyest eltérő felépítése több ízben 

kételyeket keltett annak eredetiségével kapcsolatban. 

 

Megfelelőbb tájékoztatásra van szükség nemcsak a „personnummer” előírásakor, hanem a 

koordinációs szám és a visszaélésszerű előírás vagy a regisztráció késedelme esetén igénybe 

vehető jogorvoslat tekintetében is.  

 

Amennyiben az uniós polgárok a szám visszaélésszerű előírása esetén jogorvoslatot kívánnak 

igénybe venni, annak több módja létezik. Ilyen esetben a polgároknak az érintett 

magánszereplő, például a bankok ügyfélkapcsolati osztályának belső eljárásaira kell 

hagyatkozniuk. A Fogyasztói Jogviták Nemzeti Tanácsa (ARN)1 mellett a svéd 

fogyasztóvédelmi ombudsmant is megemlítették lehetőségként. A panasz benyújtásától a 

döntéshozatalig általában mintegy hat hónap telik el. Ezért a PIN-nel nem rendelkező, rövid 

távon vagy nem állandóan az országban tartózkodó személyek esetében le kell rövidíteni a 

döntéshozatali időt.  
 

II. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés  

 

A szabad mozgáshoz való jog gyakorlása lehetetlen a mozgó polgárok szociális biztonsággal 

kapcsolatos jogainak védelme nélkül.  

 

A küldöttség tagjai Malin Skäringerrel és Christina Janzonnal is találkoztak az Egészségügyi 

és Szociális Minisztérium részéről, hogy megvitassák a svéd egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés kérdését európai szempontból.  

 

Minden tagállam saját szociális biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelyet uniós szinten a 

szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet2 értelmében koordinálnia kell a többivel. Svédország 

                                                 
1 Közhatóság, amely nagyjából bíróságként működik, és fő feladata a fogyasztók és az üzleti szereplők közötti 

viták rendezése a fogyasztó által benyújtott panasz alapján. A panasz akkor nyújtható be az ARN-nek, ha az 

üzleti szereplő részben vagy egészében elutasította a panaszt (vagy egyáltalán nem válaszolt). A vizsgálat 

ingyenes.  
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1493803635226&uri=CELEX:32004R0883  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1493803635226&uri=CELEX:32004R0883
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tartózkodáson alapuló egészségügyi ellátórendszerrel rendelkezik, azaz valamennyi 

Svédországban tartózkodó (a népesség-nyilvántartásba bejegyzett) személy ugyanahhoz az 

egészségügyi ellátáshoz fér hozzá. 1. Svédországban a gyakorlatban némi problémát okozott a 

szabad mozgásról szóló rendelkezések és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 

szóló rendelet összehangolása.  

 

Amennyiben valakit nem regisztráltak Svédországban, az alapvető sürgősségi ellátás 

igénybevétele céljából lehetőséget kell számára biztosítani az európai egészségbiztosítási 

kártya használatára.  

 

Az egyik petíció benyújtója felpanaszolta, hogy az illetékes svéd hatóságok megtagadták 

európai egészségbiztosítási kártyájának elfogadását.  

 

A Bizottság kapcsolatba lépett a svéd hatóságokkal az uniós polgárok és családtagjaik által 

tapasztalt nehézségek miatt, amelyek a svéd állami egészségügyi ellátási rendszerhez való 

hozzáférés kapcsán merültek fel a PIN-szám megszerzése előtt. A Bizottság 2012 

novemberében e kérdésben EU Pilot eljárást indított Svédországra vonatkozóan. Az ügyben 

folytatott részletes tárgyalások és párbeszéd nyomán Svédország nemzeti jogában 

változtatásokat hajtott végre, amelyek 2016. február 1-jén hatályba léptek. Azóta a svéd jogi 

szabályozás hatálya alá tartozó személy a 883/2004/EK rendelettel összhangban olyan 

tanúsítványt szerezhet be, amely biztosítja a hozzáférést ugyanazon egészségügyi ellátáshoz, 

mint amilyet a Svédországban regisztrált személyeknek biztosítanak. E tanúsítványt a PIN-

szám kézhezvételéig lehet használni.  

 

III. Ingatlantulajdon-szerzés 

 

Az ingatlanok tulajdonviszonyainak bejegyzését Svédországban a Földmérő, Kataszteri és 

Földnyilvántartó Hatóság (Landmäteriet) végzi, amely a Vállalkozásügyi és Innovációs 

Minisztérium alá tartozik. A küldöttség tagjai találkoztak Magdalena Andersonnal, a hatóság 

vállalkozásfejlesztőjével és Roger Ekmannal, a minisztérium különleges tanácsadójával.  

 

A tulajdonszerzés és -bejegyzés területén szintén nem jelent problémát, hogy valaki PIN-

számmal rendelkezik-e. A különböző, az új tulajdonosként való bejegyzéshez szükséges 

információkat könnyen be lehet szerezni. A PIN-nel nem rendelkező uniós polgár esetében 

annak hiánya nem akadálya a tulajdonszerzésnek, de gyakorlati nehézségek előfordulhatnak.  

 

A küldöttség rámutatott a jelenlegi rendszer különböző hiányosságaira, konkrétabban az 

ingatlanok területén létező különféle azonosító számokra (pl. körzetszám) és arra, hogy a 

vevő címe nehezen elérhető, ha nem rendelkezik PIN-számmal (vagy nem az Északi Tanács 

valamely tagállamából származik, amelynek léteznek bizonyos mechanizmusai). 

 

Lehetséges megoldásként a különböző nyilvántartások koordinációjával kialakítható, 

egyszerűsített rendszer és a koordinációs szám mint egységes azonosító kialakítása merült fel. 

A vevők megfelelőbb személyes regisztrációja biztosan segítene az ingatlan-nyilvántartási 

                                                 
1 Meg kell jegyezni, hogy minden megyei közgyűlés, helyi hatóság és önkormányzat maga felel saját 

egészségügyi ellátási erőforrásainak kezeléséért és súlypontjainak meghatározásáért. Ennek következtében az 

elérhető egészségügyi ellátási szolgáltatások jellegükben eltérhetnek egymástól. 
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rendszer minőségének javításában. Elő lehetne irányozni az ingatlantulajdon megszerzése és a 

koordinációs szám beszerzése közötti kapcsolat kialakítását is.  

 

A koordinációs szám mint a rendszer egyszerűsítésére szolgáló eszköz kialakítása előtt álló 

egyik fő akadály azonban az, hogy a magánszemély közvetlenül nem kérhet koordinációs 

számot. A kérésnek közhatóságtól kell származnia.  

Következtetések és ajánlások 

Következtetések  

Per Åsling és Jörgen Hellman, a svéd parlament (Riksdag) Adóügyi Bizottságának elnöke, 

illetve alelnöke a bizottság titkárságát képviselő Ann-Marie Wallinnal és Olof Åkerénnel 

egyetemben megerősítette, hogy a petíciókban felvetett problémák megoldására megvan a 

politikai szándék. Elismerték, hogy rugalmasabb és kevésbé időigényes rendszerre van 

szükség.  

A küldöttség tagjaival folytatott eszmecsere során Peter Gerlach, a Pénzügyminisztérium 

kabinetfőnöke megerősítette, hogy a svéd hatóságok készek a petíciókban felvetett 

kérdésekben előrelépni, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy európai polgárok problémákkal 

szembesültek az Unión belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlása során.  

Az egyes uniós polgárok által Svédországban tapasztalt gyakorlati nehézségeket felismerve a 

nemzeti hatóságok megkezdték a folyamatot a rendszer javítására szolgáló hatékony 

módozatok megtalálására.  

Először is, mint fentebb már említettük, megfelelőbb tájékoztatást kell nyújtani mind a 

mobilis uniós polgárok, mind a svéd magánszereplők számára a személyazonosító számra 

vonatkozó jogi rendelkezésekről. . A magánszereplőket tájékoztatni kell arról, hogy számos 

helyzetben nem jogszerűen követelik meg a PIN rutinszerű használatát. Szintén javítani kell 

az érintett közigazgatási szolgáltatások közötti kommunikációt és koordinációt annak 

érdekében, hogy csökkenjen az azonosító számok ügyintézésének és kiadásának az elmúlt 

években hosszabbra nyúlt határideje.  

A megoldás lehetséges forrásaként a bevált gyakorlatoknak az Északi Tanács tagállamai 

közötti megosztása is felmerült. Mivel az Északi Tanács tagállamainak többsége hasonló 

személyazonosítószám-rendszert használ, javasolták eszmecsere indítását az Északi Tanácson 

belül annak feltárására, hogy a többi állam miért nem szembesül ugyanazokkal a 

problémákkal, mint Svédország.  

Végül a Svédországban állandó lakóhellyel nem rendelkező uniós polgárok által eddig 

tapasztalt akadályok hatékony mérséklését célzó megoldásként előirányozták a koordinációs 

szám kidolgozását a könnyített és gyorsabb hozzáférés mellett. E fejlemény megvalósítása 

érdekében a hatóságok fontolóra veszik a jogi szabályozás kiigazítását, amely több személy 

számára tenné lehetővé a koordinációs szám adóhatóságtól való beszerzését. 

 

Általánosabban a személyazonosítás kérdését illetően a belső piacon történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 
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910/2014/EU rendelet 2018. februárra való végrehajtása szintén megkönnyítheti az azonosító 

számokhoz való hozzáférést. E rendelet fő célja, hogy megoldja a nemzeti e-

személyazonosítók határokon átnyúló átjárhatóságának nem megfelelő volta miatti problémát, 

amely eddig megakadályozta a polgárokat és a vállalkozásokat abban, hogy maradéktalanul 

élvezzék az egységes piac előnyeit, illetve hogy közös jogalapul szolgáljon a tagállamok 

számára. A tagállamok közötti együttműködési mechanizmusként együttműködési hálózatot 

hoztak létre az átjárhatóság, illetve az e-személyazonosító rendszerek biztonságának 

megvalósítása érdekében. E hálózat rendszeresen összeülő fórumot biztosít, amelyen belül a 

tagállamok megoszthatják egymással a vonatkozó információkat, tapasztalatokat és bevált 

gyakorlatokat. 

Ajánlások  

A fenti megfontolásokat figyelembe véve és elismerve, hogy az uniós polgárok szabad 

mozgása az Európai Unió egyik alappillére, a Petíciós Bizottság az alábbi ajánlásokat terjeszti 

az illetékes tagállami hatóságok és a Bizottság elé: 

1. üdvözli a tényfeltáró látogatás során a svéd hatóságok által tanúsított készséget arra, hogy a 

petíciókban felvetett problémákra megoldásokat találjanak, és felhívja a svéd hatóságokat, 

hogy folytassanak szorosabb párbeszédet a Bizottsággal; 

2. üdvözli a 2016. február 1-jén hatályba lépett jogszabályi módosításokat, amelyek az uniós 

polgárok számára egy részükre és családtagjaik számára kiállított nemzeti tanúsítvány révén 

lehetővé teszik a svéd egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést a PIN-szám kézhezvétele 

előtt; 

3. felhívja a svéd hatóságokat, hogy további késedelem nélkül tegyenek konkrét javaslatokat 

az uniós polgárok által az Európai Parlamenthez intézett petíciókban és az Európai 

Bizottsághoz intézett panaszokban ismertetett, a szabad mozgást érintő nehézségekre 

vonatkozó igazgatási és jogi megoldásokra, és azokat hajtsák végre; 

4. arra ösztönzi a svéd hatóságokat, hogy folytassák erőfeszítéseiket az azonosító számok – 

például a koordinációs szám – kiadására szolgáló, egyszerűbb és hatékonyabb rendszer 

létrehozása érdekében, különösen az országban rövid távon vagy nem állandó jelleggel 

tartózkodó személyek számára; 

5. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a polgárokkal folytatott párbeszéd közvetlen 

csatornáit, és ösztönzi a svéd hatóságokat erre a tényleges párbeszéd szükségességének 

kezelésére irányuló stratégiaként;  

6. felhívja a svéd hatóságokat, hogy törekedjenek arra, hogy rövidüljön az újonnan érkezők 

azonosító számra való várakozásának ideje; 

7. nyomatékosan kéri a svéd hatóságokat, hogy növeljék elkötelezettségüket azáltal, hogy a 

lehető leghamarabb tájékoztató kampányokat indítanak az újonnan érkezőkkel kapcsolatba 

kerülő svéd állami és magánszereplők javára; 

8. nyomatékosan kéri a svéd hatóságokat, hogy tegyék egyértelművé és könnyen elérhetővé a 
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Svédországba költöző vagy ott tartózkodó uniós polgárok számára valamennyi arra vonatkozó 

információt, hogy ki és milyen módon kaphat azonosító számot;  

9. javasolja az uniós polgárok számára a panasztételi vagy fellebbezési módokra vonatkozóan 

nyújtott tájékoztatás javítását a magánszereplők azon döntéseivel kapcsolatban, amelyekben 

uniós polgároktól indokolatlanul megkövetelik a személyazonosító számot; 

10. támogatja azt az elképzelést, hogy a magánszemélyek számára közhatóság közbeiktatása 

nélkül is lehetővé tegyék a koordinációs szám kérelmezését annak érdekében, hogy több 

személy szerezhessen ilyen számot;  

11. arra bátorítja a svéd hatóságokat, hogy az Északi Tanács tagállamaival közösen osszák 

meg az azonosító számokkal kapcsolatos bevált gyakorlataikat;  

12. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is kövesse nyomon az uniós polgárokra alkalmazott 

svéd személyazonosítási rendszerrel kapcsolatos jogi és gyakorlati eredményeket, és 

tájékoztassa a Petíciós Bizottságot az uniós polgárok szabad mozgásával kapcsolatos 

fejleményekről; 

13. hangsúlyozza a Bizottság által a teljes körű betegbiztosításra vonatkozóan kiadott 

iránymutatás1 jelentőségét, amely szerint: „Elvben minden magán vagy állami, a fogadó 

államban vagy máshol kötött biztosítás elfogadható, amennyiben teljes körű biztosítást nyújt, 

és nem ró terhet a fogadó tagállam állami költségvetésére. Amikor a betegbiztosítás teljes 

körűségének értékelésekor a tagállamok az állami költségvetés védelmében járnak el, 

kötelesek a közösségi jogban meghatározott korlátozásokat és az arányosság elvét betartani.”  

 

14. üdvözli a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, 

valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 

987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatot2;  

 

15. üdvözli a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-

váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 

23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálybalépését, amely jogszabály 

célja a hozzáférés egyszerűsítése, és amely megkönnyíti majd az uniós polgárok szabad 

mozgáshoz való alapvető jogának gyakorlását;  

 

melléklet: A beérkezett petíciók összefoglalása 

• Egy német állampolgár által benyújtott 1098/2010. számú petíció az uniós polgárok 

svéd hatóságok általi hátrányos megkülönböztetéséről 

A petíció benyújtója egy erdőterülettel rendelkezik Svédországban, és csak a naptári év felét 

tölti az országban. A hatóságok ezért nem adnak ki számára rendes személyi számot. Ez a 

szám elengedhetetlen a svédországi hivatalos ügyintézéshez, például bankszámla nyitásához, 

                                                 
1 COM(2009)0313 
2 COM(2016)0815 
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telefon-előfizetéshez, sőt még az erdészeti hivatal honlapjához való hozzáféréshez is, ami a 

petíció benyújtója számára kiemelkedő jelentőséggel bír. A petíció benyújtója rámutat arra, 

hogy ezáltal sérül a mozgásszabadsághoz, valamint az üzleti tevékenységek szabad 

végzéséhez való joga. 

• Egy német állampolgár által benyújtott 1183/2010. számú petíció a svédországi 

személyi szám szükségességéről 

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy sikertelenül próbál személyi számra szert tenni 

Svédországban, ahol ingatlannal rendelkezik. Személyi szám nélkül nem nyithat bankszámlát, 

valamint nem vásárolhat vezetékes- vagy mobiltelefon-előfizetést. 

• Egy brit állampolgár által benyújtott 1289/2012. számú petíció az Unión belüli szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának megsértéséről 

A petíció benyújtója – egy svéd állampolgár házastársa – Svédországban élő brit állampolgár. 

Kifogásolja, hogy a svéd adóhatóság (Skatteverket) megtagadja nyilvántartásba vételét, 

látszólag adminisztratív tévedés miatt. Ez magakadályozza őt abban, hogy a svéd 

társadalombiztosítónál (Försäkringskassan) bejelentkezzen, és ezáltal biztosítva legyen a svéd 

egészségügyi rendszerben. A petíció benyújtója úgy véli, ez az uniós állampolgárok Európai 

Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának megsértése (2004/38/EK 

irányelv). Számos panaszt benyújtott már, nevezetesen az ombudsmanhoz és az Európai 

Bizottsághoz (megadja a SOLVIT- és CHAP-referenciaszámokat).  

• Egy spanyol állampolgár által benyújtott 0902/2015. számú petíció az uniós 

tagállamok állampolgárainak svédországi tartózkodására vonatkozó követelményekről 

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a svéd hatóságok egy sor olyan előírást vezettek be a 

svédországi tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtására vonatkozóan, amelyek a petíció 

benyújtója szerint ellentétesek az uniós joggal. A petíció benyújtója, aki svéd partnere miatt 

Svédországban él, benyújtotta a Spanyolországban kiállított európai egészségbiztosítási 

kártyáját, amelyet a hatóságok nem fogadtak el, és az S1 nyomtatványt kérték (amely a 

Svédországba ingázókra vagy nyugdíjasokra alkalmazandó). 

• Egy német állampolgár által benyújtott 0299/2016. számú petíció az uniós polgárok 

svédországi diszkriminációjáról amiatt, hogy a hatóságok megtagadják számukra a személyi 

azonosító kiadását 

A petíció benyújtója német állampolgár, aki azt állítja, hogy Svédországban hátrányos 

megkülönböztetést szenved amiatt, hogy annak ellenére sem kaphat svéd személyi azonosítót, 

hogy 1997 óta nyaralók tulajdonosa az országban. 2013-ban állandó lakóhelyet létesíthetett az 

országban, de azóta sem rendelkezik ilyen számmal. Ennek következtében nem vásárolhatott 

kártyás mobiltelefont, nem használhatja a svéd hatóságok és társaságok egyes weboldalait, és 

postai csomagok sem vehet fel. A petíció benyújtója szerint az állítólagos diszkrimináció 

miatt nem tudta megfelelően gyakorolni a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak 

összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való 

hozzáférésről szóló irányelvből (2013/0139/EK) eredő jogait. Ez akkor történt, amikor fizetési 

számlát akart nyitni a FOREX banknál, és számos más bankkal is felvette a kapcsolatot, ahol 

elutasították amiatt, hogy nem rendelkezik svéd személyi azonosító számmal és személyi 

azonosítóval. Úgy véli, hogy a svéd hatóságok nem ültették át az uniós irányelvet nemzeti 
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jogukba. 

 Egy német állampolgár által benyújtott 1323/2016. számú petíció a svédországi e-

személyazonosítóról. 

A petíció benyújtójának ingatlana van Svédországban, amely után köteles adót fizetni, és 

emiatt számos hatósággal is kapcsolatban kell állnia. Svéd személyi azonosító számmal 

azonban nem rendelkezik, aminek következtében a hatóságokkal való online kommunikációt 

lehetővé tévő e-személyazonosítót sem kaphat. Emiatt számos szolgáltatás, mint például a 

svéd adóhatóság szolgáltatásai, az elektronikus bankolás stb. nem érhető el számára, ennek 

következtében pedig úgy érzi, hátrányos megkülönböztetés éri.  

 


