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Sissejuhatus 

„[...] on jäänud vaid üks praktiline takistus seoses ELi kodanike ja nende pereliikmete vaba 

liikumisega, nimelt haldusraskused Rootsi maksuametilt isikukoodi saamisega, mis kujutab 

endast tõsist takistust Rootsi ühiskonna igapäevaelus.“1 

 

Saadud petitsioonid käsitlevad ELi kodanike liikumisvabaduse väidetavat rikkumist, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb 

Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 

territooriumil) sätete rikkumist. Täpsemalt ei ole petitsiooni esitajad kantud Rootsi 

rahvastikuregistrisse ning neile ei ole seetõttu antud isiklikku identifitseerimisnumbrit 

(isikukoodi), mis Rootsis on vajalik kodanike juurdepääsuks paljudele igapäevaeluga seotud 

teenustele. 

 

Mõnda petitsiooni arutati petitsioonikomisjoni 14. juuli 2015. aasta koosolekul. Otsustati jätta 

petitsioonid avatuks Euroopa Komisjonilt lisateabe saamiseni. Pärast nimetatud koosolekut 

esitati Euroopa Parlamendile veel kolm samateemalist petitsiooni. Pärast Euroopa Komisjonilt 

uue teabe saamist (vt lisa) otsustas petitsioonikomisjon korraldada teabekogumisvisiidi 

Stockholmi.  

Lisaks Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonidele on ELi kodanikud saatnud samal 

teemal palju kaebusi ka Euroopa Komisjonile, samuti pöördutakse isikukoodi küsimustes 

korrapäraselt ka SOLVITi ning teenuse „Teie Euroopa Nõuanne“ poole. 

Komisjoni talitused on esitanud põhjaliku hinnangu Rootsi rahvastikuregistri süsteemi 

vastavuse kohta põhivabadusi käsitlevatele ELi eeskirjadele, eelkõige ELTLi artiklitele 21, 

22, 45, 49 ja 56 ning asjaomastele teisestele õigusaktidele, sealhulgas direktiivile 

2004/38/EÜ. Euroopa Komisjon alustas 2015. aasta jaanuaris Rootsiga isikukooditeemalise 

arutelu, mille tulemusel käivitati 2016. aasta oktoobris EU Pilot menetlus. 

Nii nagu delegatsiooni liikmed meelde tuletasid, on Euroopa Liidu kodanike ja nende 

pereliikmete õigus vabalt liikuda ja elada mis tahes ELi liikmesriigis üks neljast ELi 

aluslepingutes sätestatud põhivabadusest ning oluline eeltingimus siseturu heaks toimimiseks.  

Liikmesriigid peavad pakkuma praktilisi lahendusi ELi kodanike põhiõiguste tagamiseks ning 

sellega seoses on oluline liikmesriikidevahelise vastastikkuse põhimõte.  

 

                                                 
1ELi kodanike ja nende perede takistused vaba liikumise ja elamisõiguse rakendamisel: aruanne Rootsi kohta, 

Euroopa Parlament, juuni 2016, kättesaadav aadressil 

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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Rootsi süsteem isikute identifitseerimiseks 

Rootsi riiklik isikukood (personnummer) võeti kasutusele 1947. aastal. Isikukoodi väljastab 

Rootsi maksuamet (Skatteverket) rahvastikuregistri (Folkbokföring) osana.  

Isiku ja isikukoodi vahelised seosed luuakse rahvastikuregistri ja isikut tõendavate 

dokumentide kaudu, samuti isikukoodi ulatusliku kasutamise kaudu kontaktides 

ametiasutuste, koolide ja ülikoolide ning ettevõtjatega (pangad, kindlustusettevõtjad jne).  

Kodanike ja teiste Rootsis sündinud inimeste puhul antakse isikukood peatselt pärast seda, kui 

(üldjuhul) vanemad ja meditsiinitöötajad on lapse sünnist teatanud. Erandkorras võib 

isikukoodi hiljem muuta, harilikult siis, kui registrisse on kantud vale sünnikuupäev või lapse 

vale sugu. Kui isik teeb elu jooksul soovahetusoperatsiooni, muudetakse seerianumbrit nii, et 

see vastaks isiku uuele füüsilisele soole (muudetakse isikukoodi sugu tähistavat üheksandat 

numbrit).  

Elamisõigusega isik võib Rootsis elada elamisloata. Selle eesmärk on hõlbustada vaba 

liikumist ELis. Elamisõigus ning rahvastikuregistrisse kandmise ning isikukoodi saamise 

võimalus antakse kõikidele EMP kodanikele, kelle puhul on täidetud mõni järgmistest 

kriteeriumidest: 

• isik töötab, pakub teenuseid või omab äriühingut Rootsis; 

• isik on registreeritud õpilasena mõnes Rootsi tunnustatud õppeasutuses ning tal on 

üldine tervisekindlustus; 

• isikul on piisavalt vahendeid enda ja oma perekonna ülalpidamiseks Rootsis ning tema 

ja tema pereliikmetel on kehtiv üldine tervisekindlustus. 

Lisaks sellele peab olema kindlaks tehtud, et töö või õpe kestab eeldatavasti vähemalt aasta. 

Mõnel juhul on ELi kodanikel raskusi selliste tõendite esitamisega.  

Tööd otsival ELi kodanikul võib olla Rootsis elamise õigus, kuid teda ei saa selle alusel 

rahvastikuregistrisse kanda. Põhjuseks on see, et sellisel juhul on ELi kodanikul vaid 

absoluutne õigus elada Rootsis kuni kuus kuud. 

Elamisõigusega EMP kodanike pereliikmetel võib endal olla elamisõigus, sellisel juhul ei vaja 

nad elamisluba. 

Teoreetiliselt saab Rootsis alla aasta viibivatele isikutele, keda ei ole võimalik Rootsi 

isikukoodiga rahvastikuregistrisse kanda, väljastada teist liiki identifitseerimisnumbri, nn 

koordinatsiooninumbri (samordningsnummer). Selle numbri väljastab samuti maksuamet, 

kuid üksnes ametiasutuse taotlusel. Seda kasutatakse isiku ja asutuste vahelisteks 

kontaktideks, mille jaoks muidu oleks nõutav isikukood, nt isikute puhul, kelle põhielukoht 

on riigis alla aasta või kes riigis üldse ei ela, kuid kel on vaja asutustega suhelda, nt 

suvilaomanikud või Rootsi kodanikud, kes ei ole kunagi Rootsis elanud. Peamiselt tekivad 

praktilised probleemid nimetatud koorinatsiooninumbri piiratud väljastamise tõttu.  

Isikutele, kel teadaolevalt puudub isikukood või koordinatsiooninumber, kuid kes vajavad 

ravi, nt välisturistid, teadvuseta isikud, erihooldust vajavad vastsündinud (tervena sündinud 

lapsed kantakse ema tervisekaardile), või muid teenuseid (nt erilist eraelu puutumatuse 
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kaitset, nt HIV-testide puhul), antakse ajutine, üksnes tervishoius kasutatav reservnumber 

(reservnummer).  

Teabekogumisvisiit andis võimaluse pädevate Rootsi asutustega arutada mõningate ELi 

kodanike Rootsis elamise õigusega seotud probleeme ning uurida võimalusi eespool 

kirjeldatud süsteemi parandamiseks, et paremini austada ELi kodanike vaba liikumise 

põhivabadust Rootsis.  

Petitsioonid ja petitsiooni esitajad 

Petitsioon nr 1098/2010, mille on esitanud Saksamaa kodanik ELi kodanike 

diskrimineerimise kohta Rootsi ametiasutuste poolt;  

petitsioon nr 1183/2010, mille on esitanud Saksamaa kodanik isikliku registrinumbri 

vajalikkuse kohta Rootsis; 

petitsioon nr 1289/2012, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik ja mis käsitleb tema 

õiguse rikkumist ELis vabalt liikuda ja elada; 

petitsioon nr 0902/2015, mille on esitanud Hispaania kodanik ELi liikmesriikide kodanike 

Rootsis elamisega seotud nõuete kohta; 

petitsioon nr 0299/2016, mille on esitanud Saksamaa kodanik ELi kodanike 

diskrimineerimise kohta Rootsis ametivõimude keeldumise tõttu väljastada inimesele 

isikukood;  

petitsioon nr 1323/2016, mille on esitanud Saksamaa kodanik elektroonilise autentimise kohta 

Rootsis. 

Petitsiooni esitajad on kas Rootsis asuva kinnisvara omanikud, kes seal alaliselt ei ela, või siis 

Rootsi kodaniku abikaasad või elukaaslased. Neile ei anta isikukoodi ning neil puudub sellest 

tulenevalt juurdepääs paljudele teenustele, mistõttu nad ei saa täielikult kasutada oma 

seaduslike elanike õigusi.  

Lühiülevaade toimunud koosolekutest 

Teabekogumisvisiit toimus teisipäeval, 21. veebruaril kell 9.00–17.00. Visiidi eesmärk oli 

anda petitsioonikomisjoni teabekogumisvisiidi delegatsiooni liikmetele paremat ülevaadet 

olukorrast, konsulteerides Rootsi ametiasutuste eri talituste esindajatega, kes kõik jagasid 

avalikult oma kogemusi ja seisukohti.  

 

I. Teavitamise küsimus  

 

Nagu sissejuhatuses mainitud, väljastab isikukoodid Rootsi maksuamet (Skatteverket), mis on 

rahvastikuregistri (Folkbokföring) osa ning kuulub rahandusministeeriumi haldusalasse.  

 

Delegatsioon kohtus rahandusministeeriumi ning petitsioonides tõstatatud küsimustega 

tegelevate rahandusministeeriumi eri allasutuste esindajatega. Esiteks kohtuti ministeeriumi 

esindajate Maria Åhrlingi ja Frank Waltersoniga ning maksuameti esindajate Håkan Nilssoni 
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ja Ingegerd Widelliga. Nad kohtusid ka pangandusosakonna finantseerimisasutuste ja 

finantsturgude asedirektori Monika Johanssoniga, et täpsemalt arutada Rootsi pangakontodele 

juurdepääsu küsimust.  

 

Rootsi süsteem toimib hästi alaliste elanike identifitseerimiseks. Seni kui isik vastab eespool 

nimetatud kriteeriumidele, ei ole isikukoodi saamine probleem, seega pole probleemi ka 

juurdepääsuga kõikidele teenustele mis tahes Rootsi kodanikuga võrdsetel alustel. Peamiseks 

probleemiks on endiselt tõendite esitamine riigis viibimiseks kauem kui aasta ning 

majanduslikult mitteaktiivsete isikute puhul selle tõendamine, et nad on suutelised end ise ülal 

pidama (kooskõlas direktiivi artikli 7 lõike 1 punktiga b, mille kohaselt „kõikidel liidu 

kodanikel on õigus elada teise liikmesriigi territooriumil kauem kui kolm kuud, kui: neil on 

enda ja oma pere jaoks piisavalt vahendeid, et mitte koormata oma elamisperioodi ajal 

vastuvõtva liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi ja neil on vastuvõtva liikmesriigi üldine 

ravikindlustus“).  

 

Süsteem ei toimi aga optimaalselt ajutiste elanike ja kolmandate riikide kodanike 

identifitseerimise puhul ning koordinatsiooninumbrite väljastamise kord ja selle kohaldamine 

vajavad parandamist. Osaliselt on süsteemi puudused tingitud ELi kodanike liikuvuse 

suurenemisest.  

 

Kui keeldutakse ELi kodaniku registrisse kandmisest, ei tähenda see veel, et ta ei või Rootsis 

elada, sest elamisõiguse eelduseks ei ole rahvastikuregistrisse kandmine. Konkreetselt ei saa 

aga kõnealune isik juurdepääsu paljudele teenustele ning tal ei ole Rootsis elades Rootsi 

kodanikega võrdsed õigused.  
  

Olles saanud teavet petitsioonide esitajate mõnede konkreetsete probleemide kohta (nt 

raskused pangakonto avamisel, mobiiltelefoni numbri hankimisel, spordikeskuse liikmeks või 

raamatukogus lugejaks registreerimisel jne), selgitasid ametiasutused, et puudub konkreetne 

õiguslik nõue, mille kohaselt oleks isikukood nõutav sellist liiki teenustele 

juurdepääsemiseks. Sellest võib järeldada, et mõlemal poolel, nii ELi kodanikel kui Rootsi 

erasektoril, nt pankadel või telefoniettevõtjatel, puudub õigusnormide kohta piisav teave. 

Isikukoodi praktilistel kaalutlustel kasutamist erasektori poolt isiku/kliendi 

identifitseerimiseks ei tohi käsitleda nõudena, kui puudub sellekohane õigusnorm, ning 

teenusepakkujatele tuleks teada anda, et isikutunnistus on identifitseerimiseks piisav. 

Erasektorit tuleks samuti paremini teavitada isikukoodist veidi erineva koordinatsiooninumbri 

olemasolust ja selle kehtivusest. 

 

Märgiti, et puudub konkreetne õigusnorm, mille alusel erasektori osalejaid karistada, kui nad 

õigusvastaselt nõuavad isikukoodi oma teenustele juurdepääsu andmiseks.  

 

On selge, et kodanikele, avaliku sektori asutustele ja erasektorile tuleb anda suuniseid, et 

tõhustada nende koostööd ja seeläbi kogu süsteemi toimimist, hõlbustades seega ELi 

kodanike vaba liikumist. Koordinatsiooninumbrit käsitlevat teavet tuleb parandada, selgitada 

ja laiemalt levitada, kuna selle numbri isikukoodist veidi erinev ülesehitus on mitmel korral 

tekitanud kahtlusi selle õigsuses. 

 

Paremat teavet ei ole vaja üksnes selle kohta, millal „personnummer“ on nõutav, vaid ka 

koordinatsiooninumbri kohta ning õiguskaitse võimaluste kohta isikukoodi õigusvastase 

nõudmise või registreerimisega viivitamise korral.  
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Isikukoodi õigusvastase nõudmise korral õiguskaitse saamiseks on ELi kodanikel mitu 

võimalust. Sellistel juhtudel peaksid kodanikud pöörduma asjaomase erasektori osaleja 

sisemise struktuuriüksuse poole, nt pankade puhul kliendiosakondade poole. Ühe 

võimalusena nimetati ka Rootsi tarbijate ombudsmani ning riiklikku tarbijavaidluste 

komisjoni (Allmänna reklamationsnämnden, ARN)1. Kaebuse esitamisest otsuseni kulub 

tavaliselt kuus kuud. Seega on vaja lühendada otsuse tegemise aega lühiajaliste või ajutiste 

elanike puhul, kellel puudub Rootsi isikukood. 
 

II. Juurdepääs tervishoiuteenustele 

 

Liikumisvabaduse kasutamine on võimatu, kui ei kaitsta liikuvate kodanike 

sotsiaalkindlustusõigusi.  

 

Delegatsiooni liikmed kohtusid Malin Skäringeri ja Christina Janzoniga sotsiaal- ja 

tervishoiuministeeriumist, et Euroopa kontekstis arutada juurdepääsu Rootsi 

tervishoiuteenustele.  

 

Igal liikmesriigil on oma sotsiaalkindlustussüsteem, mis tänu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide 

kooskõlastamise kohta) on ELi tasandil viidud kooskõlla teiste liikmesriikide süsteemidega2. 

Rootsis on elukohapõhine tervishoiusüsteem, st kõigil Rootsis elavatel (rahvastikuregistrisse 

kantud) isikutel on juurdepääs samasugusele tervishoiule. 3. Praktikas oli Rootsis mõningaid 

probleeme vaba liikumist käsitlevate sätete ja sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist 

käsitleva määruse koostoimega.  

 

Juhul kui isik ei ole Rootsis registreeritud, peaks elementaarse erakorralise meditsiiniabi 

saamiseks olema võimalik kasutada Euroopa ravikindlustuskaarti.  

 

Üks petitsiooni esitaja kaebas, et Rootsi pädevad ametiasutused keeldusid tema Euroopa 

ravikindlustuskaarti aktsepteerimast.  

 

Euroopa Komisjon on võtnud Rootsi ametiasutustega ühendust seoses ELi kodanike ja nende 

pereliikmete probleemidega juurdepääsu saamisel Rootsi riiklikule tervishoiusüsteemile enne 

isikukoodi saamist. Euroopa Komisjon käivitas 2012. aasta novembris Rootsiga vastava EL 

Pilot menetluse. Pärast üksikasjalikke arutelusid ja dialoogi sellel teemal muutis Rootsi 

lõpuks oma siseriiklikku õigust. Muudatus jõustus 1. veebruaril 2016. Isik, kelle suhtes 

määruse nr 883/2004 kohaselt kohaldatakse Rootsi õigusakte, võib sellest päevast alates saada 

tõendi, mis annab talle juurdepääsu Rootsis registreeritud isikutega võrdsele tervishoiule. 

                                                 
1 Avaliku sektori asutus, mis toimib kohtuga sarnaselt ja mille peamine ülesanne on tarbijate 

ja ettevõtjate vaheliste vaidluste lahendamine pärast tarbijate esitatud kaebusi. Enne kaebuse 

esitamist ARNile peab ettevõtja olema kaebuse osaliselt või tervikuna tagasi lükanud (või olema jätnud 

kaebusele üldse vastamata). Kaebuse menetlemine on tasuta.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF  

3 Tuleb märkida, et iga läänivolikogu, kohalik asutus või omavalitsus vastutab oma tervishoiuressursside 

haldamise ja prioriteetide seadmise eest. Sellest tulenevalt võib kättesaadavates tervishoiuteenustes esineda 

erinevusi. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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Tõendit saab kasutada seni, kuni isikule antakse isikukood.  

 

III. Kinnisvara soetamine 

 

Rootsi kinnisomandi registreerimist korraldavad ettevõtlus- ja innovatsiooniministeeriumi 

haldusalasse kuuluva kaardistamis-, katastri ja maakinnistamisameti (Lantmäteriet) talitused. 

Delegatsiooni liikmed kohtusid nimetatud ameti ettevõtluse arendaja Magdalena Andersoniga 

ja ministeeriumi erinõuniku Roger Ekmaniga.  

 

Ka omandiõiguse omandamise ja registreerimise valdkonnas ei teki isikukoodi olemasolu 

korral erilisi probleeme. Sellisel juhul on uue omanikuna registreerimiseks nõutavad andmed 

kergesti kättesaadavad. ELi kodanike puhul ei takista Rootsi isikukoodi puudumine 

omandamist, kuid tekkida võivad praktilised probleemid.  

 

Osutati praeguse süsteemi erinevatele puudustele, täpsemalt kinnisvara valdkonnas 

kasutatavatele erinevatele identifitseerimisnumbritele (nt lääni number) ja raskusele ostjate 

aadressi kättesaamisel, kui neil puudub isikukood (või kui nad ei ole Põhjamaade Nõukogu 

liikmesriigist, kelle puhul kehtivad teatavad eritingimused). 

 

Võimaliku lahendusena pakuti välja lihtsustatud süsteemi loomist eri registrite 

kooskõlastamise kaudu ja koordinatsiooninumbri edasiarendamist kordumatu viitenumbrina. 

Ostjatest isikute parem registreerimine aitaks kindlasti kaasa kinnisvara 

registreerimissüsteemi kvaliteedi parandamisele. Samuti võiks kaaluda võimalust tekitada 

seos kinnisvara omandiõiguse omandamise ja koordinatsiooninumbri saamise vahel.  

 

Üks peamistest takistustest koordinatsiooninumbri edasiarendamiseks süsteemi lihtsustamise 

vahendina on see, et isikul on võimatu koordinatsiooninumbrit ise taotleda. Taotluse peab 

esitama avaliku sektori asutus.  

Järeldused ja soovitused 

Järeldused  

Per Åsling ja Jörgen Hellman, vastavalt Rootsi parlamendi (Riksdag) maksukomisjoni 

esimees ja aseesimees koos komisjoni sekretariaati esindava Ann-Marie Wallini ja Olof 

Åkereéniga on kinnitanud poliitilist tahet lahendada petitsioonides tõstatatud küsimused. Nad 

tunnistasid vajadust paindlikuma ja vähem aega nõudva süsteemi järele.  

Kohtumisel delegatsiooni liikmetega kinnitas rahandusministeeriumi poliitikanõunik Peter 

Gerlach Rootsi ametiasutuste tahet võtta petitsioonides tõstatatud küsimuste suhtes meetmeid 

ning avaldas kahetsust Euroopa kodanikele liikumisvabaduse kasutamisel ELis tekkinud 

probleemide pärast.  

Tunnistades mõnede ELi kodanike praktilisi raskusi Rootsis, on Rootsi ametiasutused 

alustanud protsessi, et leida tõhusaid vahendeid süsteemi parandamiseks.  

Kõigepealt, nagu eespool mainitud, tuleb paremini teavitada nii liikuvaid ELi kodanikke kui 

ka Rootsi erasektorit isikukoodi käsitlevatest õigusnormidest. Erasektorit tuleks teavitada 
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sellest, et rutiinselt kasutatav isikukood ei ole paljudes olukordades õiguslikult nõutav. Samuti 

tuleks parandada erinevate asjaomaste haldusteenistuste vahelist teabevahetust ja 

kooskõlastamist, eelkõige selleks, et vähendada viimastel aastatel sagenenud 

identifitseerimisnumbrite andmise menetlus- ja ooteaega.  

Võimaliku lahendusallikana pakuti samuti välja parimate tavade vahetamist Põhjamaade 

Nõukogu liikmesriikidega. Kuna enamik Põhjamaade Nõukogu liikmesriike kasutab 

võrreldavat isikukoodide süsteemi, tehti ettepanek käivitada Põhjamaade Nõukogu raames 

arvamuste vahetus selle kohta, kuidas teised riigid on suutnud vältida Rootsis tekkinud 

probleeme.  

Lõpuks on lahendusena kavandatud koordinatsiooninumbri edasiarendamist, hõlbustades ja 

kiirendades sellele juurdepääsu, et tõhusalt vähendada seni täheldatud takistusi nende ELi 

kodanike puhul, kes Rootsis alaliselt ei ela. Sellise edasiarendamise eesmärgil on 

ametiasutused kaalunud võimalikku seadusemuudatust, mis aitaks suuremal arvul inimestel 

maksuametilt koordinatsiooninumbrit saada. 

 

Üldiselt võib isiku identifitseerimisega seonduvalt hõlbustada identifitseerimisnumbrite 

andmist ka määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 

usaldusteenuste kohta siseturul) rakendamine 2018. aasta veebruariks. Nimetatud määruse 

peamine eesmärk on lahendada siseriikliku e-identimise ebapiisava piiriülese koosvõime 

küsimus, mis seni on takistanud kodanikel ja ettevõtjatel digitaalsest ühtsest turust võimalikult 

suurt kasu saada, ning anda liikmesriikidele ühine õiguslik alus. Loodud on koostöövõrgustik 

liikmesriikidevahelise koostöö mehhanismina nende e-identimise süsteemide koosvõime ja 

turvalisuse saavutamiseks. Koostöövõrgustiku korrapärased kohtumised on foorumiks, kus 

liikmesriigid saavad vahetada olulist teavet, kogemusi ja häid tavasid. 

Soovitused  

Kõiki eespool toodud põhjendusi arvesse võttes ning tunnistades, et ELi kodanike 

liikumisvabadus on üks Euroopa Liidu sammastest, esitab petitsioonikomisjon vastutatavatele 

riigi ametiasutustele ja komisjonile järgmised soovitused. Petitsioonikomisjon 

1. tervitab teabekogumisvisiidi käigus Rootsi ametiasutuste poolt väljendatud poliitilist tahet 

leida lahendusi petitsioonides tõstatatud küsimustele ning kutsub Rootsi ametiasutusi üles 

pidama komisjoniga intensiivsemat dialoogi; 

2. tervitab 1. veebruaril 2016 jõustunud seadusemuudatusi, mis hõlbustavad ELi kodanike 

juurdepääsu Rootsi tervishoiuteenustele enne isikukoodi saamist neile ja nende pereliikmetele 

väljastatava riikliku tunnistuse abil; 

3. kutsub Rootsi ametiasutusi üles pakkuma välja konkreetseid haldus- ja õiguslikke 

meetmeid, et leida lahendus vaba liikumisega seotud probleemidele, millele ELi kodanikud 

on viidanud Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonides ja Euroopa Komisjonile esitatud 

kaebustes, ning neid meetmeid ilma pikema viivituseta rakendama; 

4. innustab Rootsi ametiasutusi jätkama oma jõupingutusi lihtsama ja tõhusama 

identifitseerimisnumbrite, nt koordinatsiooninumbrite andmise süsteemi loomiseks, eelkõige 
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lühiajaliste või ajutiste elanike puhul; 

5. rõhutab, et tuleks tõhustada meetmeid kodanikega vahetu dialoogi pidamiseks ning kutsub 

Rootsi ametiasutusi üles selles suunas tõhusa suhtluse tagamise strateegia raames tegutsema;  

6. kutsub Rootsi ametiasutusi üles vähendama äsjasaabunute ooteaega identifitseerimisnumbri 

saamiseks; 

7. kutsub Rootsi ametiasutusi tungivalt üles tegema suuremaid pingutusi, et käivitada 

võimalikult kiiresti teabekampaaniaid äsjasaabunud inimestega kokku puutuvate avaliku ja 

erasektori osalejate jaoks; 

8. kutsub Rootsi ametiasutusi tungivalt üles muutma Rootsis liikuvate või seal elavatele ELi 

kodanike jaoks selgemaks ja kergesti kättesaadavaks kogu asjakohase teabe selle kohta, 

kellele on võimalik identifitseerimisnumbrit anda ja kuidas seda saada;  

9. soovitab parandada ELi kodanikele antavat teavet selle kohta, kuidas esitada kaebusi või 

edasikaebusi nende erasektori osalejate otsuste peale, kes õigusvastaselt nõuavad ELi 

kodanikelt isikukoodi esitamist; 

10. toetab mõtet, et isikutel peaks olema võimalik koordinatsiooninumbrit taotleda ise ilma 

avaliku sektori asutuse vahenduseta, et suurem arv inimesi võiks selle saada;  

11. innustab Rootsi ametiasutusi vahetama identifitseerimisnumbritega seonduvaid parimaid 

tavasid Põhjamaade Nõukogu liikmesriikidega;  

12. palub Euroopa Komisjonil jätkata järelevalvet isikute identifitseerimise Rootsi süsteemis 

ELi kodanike jaoks tehtavate õiguslike ja praktiliste paranduste üle ning teavitama 

petitsioonikomisjoni asjakohastest ELi kodanike vaba liikumisega seonduvatest arengutest; 

13. rõhutab, et tähtsaks tuleb pidada üldist tervisekindlustust käsitlevaid Euroopa Komisjoni 

suuniseid,1 milles on öeldud, et „vastuvõtvas liikmesriigis või mujal sõlmitud kas riiklik või 

erakindlustus on põhimõtteliselt vastuvõetav, kui see pakub üldkaitset ja ei too endaga kaasa 

koormust vastuvõtva liikmesriigi rahandusele. Selleks et ravikindlustuse ulatuslikkuse 

hindamisel kaitsta oma riigi rahandust, peab liikmesriik tegutsema ühenduse õigusega 

kehtestatud piiranguid arvestades ja kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.“;  

 

14. tervitab ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja 

määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord2;  

 

15. tervitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/92/EL 

(maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole 

juurdepääsu kohta) jõustumist; direktiivi eesmärk on juurdepääsu hõlbustamine ning see 

peaks lihtsustama ELi kodanike liikumisalase põhivabaduse kasutamist.  

 

                                                 
1 KOM(2009) 313. 
2 COM (2016) 815 
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Lisa 1. Kokkuvõte saadud petitsioonidest 

• Petitsioon nr 1098/2010, mille on esitanud Saksamaa kodanik ELi kodanike 

diskrimineerimise kohta Rootsi ametiasutuste poolt 

Petitsiooni esitajal on Rootsis metsakinnistu, kuid ta viibib riigis kalendriaastast ainult poole. 

Seetõttu ei määra ametiasutused talle tavapärast rahvastikuregistri numbrit. Rootsis on see 

number hädavajalik kõigi ametlike toimingute jaoks, nt pangakonto avamiseks, 

telefoniühenduse hankimiseks ja isegi metsaameti veebisaidile sisenemiseks, mis on 

petitsiooni esitaja jaoks hädavajalik. Petitsiooni esitaja märgib, et sellega piiratakse tema 

liikumis- ja ettevõtlusvabadust. 

• Petitsioon nr 1183/2010, mille on esitanud Saksamaa kodanik isikliku registrinumbri 

vajalikkuse kohta Rootsis 

Petitsiooni esitaja kurdab, et tal ei ole võimalik saada isiklikku registrinumbrit Rootsis, kus 

asub tema kinnisvara. Ilma isikliku registrinumbrita ei saa ta avada pangakontot, hankida 

telefoniühendust ega mobiilinumbrit. 

• Petitsioon nr 1289/2012, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik ja mis käsitleb 

tema õiguse rikkumist ELis vabalt liikuda ja elada 

Petitsiooni esitaja on Ühendkuningriigi kodanik, kes elab Rootsis ja on abielus Rootsi 

kodanikuga. Ta taunib asjaolu, et Rootsi maksuamet (Skatteverket) keeldub teda ilmselt 

haldusliku vea tõttu registreerimast. See takistab petitsiooni esitajat registreerimast end Rootsi 

sotsiaalkindlustusametis (Försäkringskassan) ning seetõttu ei saa ta liituda Rootsi 

tervisekindlustussüsteemiga. Petitsiooni esitaja on veendunud, et sellega rikutakse liidu 

kodanike õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda ja elada (direktiiv 2004/38/EÜ). Ta on esitanud 

mitu kaebust, sealhulgas ombudsmanile ja Euroopa Komisjonile (ta esitas SOLVITi ja CHAPi 

viitenumbrid).  

• Petitsioon nr 0902/2015, mille on esitanud Hispaania kodanik ELi liikmesriikide 

kodanike Rootsis elamisega seotud nõuete kohta 

Petitsiooni esitaja kaebab, et Rootsi ametivõimud on elamisloa taotlemiseks Rootsis 

kehtestanud rea nõudeid, millega tema arvates rikutakse ELi õigust. Petitsiooni esitaja elab 

Rootsis, kuna tema elukaaslane on rootslane. Petitsiooni esitaja esitas ametiasutustele 

Hispaanias välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi, mida ei aktsepteeritud, vaid nõuti vormi 

S1 (mida kohaldatakse mujal elavate, kuid Rootsis tööl käivate inimeste ja pensionäride 

suhtes). 

• Petitsioon nr 0299/2016, mille on esitanud Saksamaa kodanik ELi kodanike 

diskrimineerimise kohta Rootsis ametivõimude keeldumise tõttu väljastada inimesele 

isikukood 

Petitsiooni esitaja, kes on Saksamaa kodanik, kinnitab, et ta on Rootsis toimunud 

diskrimineerimise ohver, kuna talle ei antud Rootsi isikukoodi, kuigi ta on seal omanud 

puhkemaju alates 1997. aastast. Talle anti 2013. aastal Rootsi alaline elamisluba, kuid ta ei ole 

siiani saanud isikukoodi. Selle tulemusena ei ole tal olnud võimalik registreerida 
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mobiiltelefoni ettemaksekaarti, kasutada mõningaid Rootsi ametiasutuste ja ettevõtete 

internetiportaale ning isegi saada kätte oma postisaadetisi. Petitsiooni esitaja väidab, et selle 

väidetava diskrimineerimise tulemusena ei ole tal olnud võimalik oma direktiivi 2013/0139 

(Maksekontode direktiiv: maksekontoga seotud tasude võrreldavus, maksekonto vahetamine 

ja põhimaksekontodele juurdepääs) kohaseid õigusi korralikult kasutada. See selgus, kui ta 

püüdis avada maksekontot FOREX pangas ja võttis ühendust ka mitmete teiste pankadega, 

kuid tema taotlus lükati tagasi, kuna tal puudub Rootsi ID-kaart ja isikukood. Ta arvab, et 

Rootsi ametiasutustel ei ole õnnestunud rakendada ELi direktiivi siseriiklikes õigusaktides. 

 Petitsioon nr 1323/2016, mille on esitanud Saksamaa kodanik elektroonilise 

autentimise kohta Rootsis 

Petitsiooni esitajale kuulub Rootsis kinnisvara, mille eest ta on kohustatud maksma makse ja 

millega seoses ta peab olema kontaktis erinevate ametiasutustega. Tal ei ole siiski Rootsi 

isikukoodi ja seepärast ei saa ta kasutada elektroonilist autentimist, mis võimaldaks tal 

ametiasutustega elektrooniliselt suhelda. Seetõttu on ta ilma jäetud paljudest teenustest, nagu 

internetipõhine juurdepääs Rootsi maksuasutustele, internetipankadele jne, ning ta tunneb, et 

teda diskrimineeritakse.  

 


