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Εισαγωγή 

«[...] μόνο ένα πρακτικό εμπόδιο εξακολουθεί να υπάρχει όσον αφορά την ελεύθερη 

κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς τους, οι διοικητικές δυσχέρειες 

που σχετίζονται με την απόκτηση προσωπικού αριθμού από τη σουηδική φορολογική αρχή, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό εμπόδιο για την καθημερινή ζωή της σουηδικής 

κοινωνίας.»1 

 

Οι αναφορές που ελήφθησαν σχετίζονται με εικαζόμενη παραβίαση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ και ειδικότερα των διατάξεων της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 

δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και 

να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, οι αναφέροντες 

δεν έχουν καταχωριστεί στο σουηδικό μητρώο πληθυσμού και, συνεπώς, δεν έχουν λάβει 

προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (PIN), που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε πολλές 

υπηρεσίες που αφορούν τις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών της Σουηδίας. 

 

Κάποιες από τις αναφορές συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 

14ης Ιουλίου 2015. Αποφασίστηκε ότι οι αναφορές θα παραμείνουν ανοιχτές, εν αναμονή 

περισσότερων πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από αυτή τη συνεδρίαση, η 

Επιτροπή Αναφορών έλαβε τρεις ακόμη αναφορές για το ίδιο θέμα. Μόλις έλαβε τις νέες 

πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλέπε παράρτημα), η Επιτροπή Αναφορών 

αποφάσισε να οργανώσει διερευνητική επίσκεψη στη Στοκχόλμη.  

Εκτός των αναφορών που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει λάβει πολλές καταγγελίες από υπηκόους της ΕΕ για το ίδιο θέμα, και το 

SOLVIT και η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές» αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα σε 

τακτική βάση. 

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν διενεργήσει ολοκληρωμένη αξιολόγηση της 

συμβατότητας του σουηδικού συστήματος καταχώρισης πληθυσμού με τους ενωσιακούς 

κανόνες που αφορούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 45, 49 και 56 της 

ΣΛΕΕ και το σχετικό παράγωγο δίκαιο, περιλαμβανομένης της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τη Σουηδία για το ζήτημα των αριθμών PIN 

τον Ιανουάριο του 2015, και στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2016 κινήθηκε διαδικασία EU 

Pilot. 

Όπως υπενθυμίζουν τα μέλη της αντιπροσωπείας, το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των 

οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ 

είναι αφενός μια από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες 

της ΕΕ και, αφετέρου, βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς.   

                                                 
1Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families: Country report for 

Sweden, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιούνιος 2016, διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

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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Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν πρακτικές λύσεις για να εξασφαλίσουν τον 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, και σε αυτό το πλαίσιο η 

αμοιβαιότητα μεταξύ των κρατών μελών είναι απαραίτητη.  

Το σουηδικό σύστημα προσωπικής ταυτοποίησης 

Ο αριθμός προσωπικής ταυτοποίησης (personnummer), ο εθνικός αριθμός ταυτοποίησης 

της Σουηδίας, θεσπίστηκε το 1947. Οι αριθμοί εκδίδονται από τη σουηδική φορολογική 

υπηρεσία (Skatteverket) στο πλαίσιο του μητρώου πληθυσμού (Folkbokföring).  

Ο σύνδεσμος μεταξύ ενός προσώπου και του αριθμού ταυτοποίησης δημιουργείται μέσω του 

μητρώου πολιτών και μέσω εγγράφων ταυτότητας, και δευτερευόντως μέσω της ευρείας 

χρήσης του αριθμού σε διάφορες επαφές με αρχές, σχολεία και πανεπιστήμια, επιχειρήσεις 

(τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κ.λπ.).  

Όσον αφορά τους πολίτες και άλλα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στη Σουηδία, ο αριθμός 

ταυτοποίησης εκδίδεται λίγο μετά τη δήλωση της γέννησης ενός παιδιού από (κατά κανόνα) 

τους γονείς και τους επαγγελματίες υγείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να 

αλλάξει αργότερα, συνήθως επειδή η ημερομηνία γέννησης ή το καταχωρισμένο φύλο του 

παιδιού είναι εσφαλμένο. Εάν ένα πρόσωπο υποβληθεί αργότερα στη ζωή του σε επέμβαση 

πλήρους επαναπροσδιορισμού φύλου, ο σειριακός αριθμός αλλάζει ώστε να συνάδει με το 

νέο φύλο (αλλαγή του 9ου ψηφίου που αντιστοιχεί στο φύλο).  

Ένα πρόσωπο με δικαίωμα διαμονής μπορεί να ζήσει στη Σουηδία χωρίς άδεια διαμονής. 

Σκοπός αυτού είναι να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Το δικαίωμα 

διαμονής και η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο πληθυσμού και απόκτησης προσωπικού 

αριθμού ταυτοποίησης (PIN) παρέχεται σε κάθε πολίτη του ΕΟΧ που πληροί οποιοδήποτε 

από τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το πρόσωπο εργάζεται, παρέχει υπηρεσίες ή έχει δική του εταιρεία στη Σουηδία· 

• το πρόσωπο είναι καταχωρισμένο ως σπουδαστής σε αναγνωρισμένο σουηδικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και έχει πλήρη ιατρική ασφάλιση· 

• το πρόσωπο έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να συντηρήσει τον εαυτό του και 

την οικογένειά του, καθώς και πλήρη ιατρική ασφάλιση για τον ίδιο και τα μέλη της 

οικογένειάς του που διαμένουν στη Σουηδία. 

Επιπλέον, πρέπει να αποδειχτεί ότι η εργασία ή η εκπαίδευση αναμένεται να διαρκέσει 

τουλάχιστον ένα έτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο για τους πολίτες της ΕΕ να 

αποδείξουν κάτι τέτοιο.  

Ένας πολίτης της ΕΕ που αναζητεί εργασία μπορεί να έχει δικαίωμα διαμονής στη Σουηδία, 

αλλά δεν μπορεί να εγγραφεί στο σουηδικό μητρώο πληθυσμού με αυτή την αιτιολογία. Ο 

λόγος είναι ότι, στην περίπτωση αυτή, ένας πολίτης της ΕΕ έχει το απόλυτο δικαίωμα να 

διαμείνει στη Σουηδία μόνο για έξι μήνες το ανώτατο. 

Τα μέλη της οικογένειας των πολιτών του ΕΟΧ με δικαίωμα διαμονής μπορούν να έχουν 

δικαίωμα διαμονής και, σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζονται άδεια διαμονής. 

Θεωρητικά, για τα άτομα που πρόκειται να παραμείνουν στη Σουηδία λιγότερο από ένα έτος 

και δεν μπορούν να καταχωριστούν στα σουηδικά μητρώα πληθυσμού με PIN, υπάρχει ένας 
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άλλος τύπος αριθμού ταυτοποίησης: ο αριθμός συντονισμού (samordningsnummer). Αυτός ο 

αριθμός εκδίδεται επίσης από τη φορολογική υπηρεσία, αλλά μόνο κατόπιν αιτήματος μιας 

θεσμικής αρχής. Χρησιμοποιείται για την επαφή μεταξύ ενός προσώπου και μιας υπηρεσίας 

που διαφορετικά θα απαιτούσε τη χρήση ενός προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης, 

παραδείγματος χάριν για τα πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στη χώρα για 

λιγότερο από ένα έτος ή δεν διαμένουν καθόλου εκεί αλλά χρειάζονται επαφές με τις αρχές, 

π.χ. πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες θερινής κατοικίας, ή για τους σουηδούς πολίτες που δεν 

έχουν διαμείνει ποτέ στη Σουηδία. Ωστόσο, κυρίως με την περιοριστική διάταξη αυτού του 

αριθμού συντονισμού προκύπτουν πρακτικά ζητήματα.  

Τα άτομα που δεν έχουν γνωστό σουηδικό προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης ή αριθμό 

συντονισμού αλλά χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη, π.χ. αλλοδαποί τουρίστες, άτομα που 

δεν έχουν τις αισθήσεις τους, νεογέννητα παιδιά που χρειάζονται ειδική περίθαλψη (τα υγιή 

νεογέννητα καταχωρίζονται στο ιατρικό μητρώο της μητέρας τους) και ορισμένες ακόμη 

περιπτώσεις (π.χ. για ειδική προστασία απορρήτου, όπως σε εξετάσεις HIV), θα λάβουν έναν 

εφεδρικό αριθμό (reservnummer) που είναι προσωρινός και χρησιμοποιείται μόνο για 

υγειονομική περίθαλψη.  

Η διερευνητική επίσκεψη προσέφερε μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με τις αρμόδιες 

σουηδικές αρχές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι πολίτες της ΕΕ όσον 

αφορά το δικαίωμα διαμονής τους στη Σουηδία και για τις δυνατότητες βελτίωσης του 

συστήματος που παρουσιάζεται ανωτέρω, ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα η θεμελιώδης 

ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ στη Σουηδία.  

Αναφορές και αναφέροντες 

Αναφορά αριθ. 1098/2010, γερμανού πολίτη, σχετικά με διακρίσεις εις βάρος πολιτών της ΕΕ 

από τις σουηδικές αρχές·  

αριθ. 1183/2010, γερμανού πολίτη, σχετικά με την ανάγκη λήψης προσωπικού αριθμού 

καταχώρισης στη Σουηδία· 

αριθ. 1289/2012, αναφέρουσας βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση του 

δικαιώματός της στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ· 

αριθ. 0902/2015, αναφέροντα ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις απαιτήσεις που 

επιβάλλονται στους πολίτες των κρατών μελών για τη διαμονή τους στη Σουηδία· 

αριθ. 0299/2016, αναφέροντα γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διάκριση σε βάρος 

πολιτών της ΕΕ στη Σουηδία λόγω της άρνησης των αρχών να εκδώσουν προσωπικό αριθμό 

ταυτότητας·  

αριθ. 1323/2016, αναφέροντα γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διαδικτυακή 

νομιμοποίηση στη Σουηδία. 

Οι αναφέροντες είναι είτε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στη Σουηδία ωστόσο δεν 

διαμένουν εκεί μόνιμα, είτε σύζυγοι ή σύντροφοι σουηδού πολίτη. Δεν μπορούν να 

αποκτήσουν προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε αρκετές υπηρεσίες και να επωφεληθούν πλήρως των δικαιωμάτων τους ως 
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νομίμων κατοίκων.  

Συνοπτική περιγραφή των συναντήσεων 

Η διερευνητική επίσκεψη διάρκεσε από τις 9.00 ως τις 17.00 της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου. 

Σκοπό είχε να προσφέρει στα μέλη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών σαφέστερη 

εικόνα της κατάστασης μέσα από διαβουλεύσεις με εκπροσώπους διαφόρων υπηρεσιών της 

σουηδικής διοίκησης, που όλοι μοιράστηκαν ανοιχτά τις εμπειρίες και τις θέσεις τους.  

 

I. Ζήτημα πληροφόρησης.  

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι αριθμοί ταυτοποίησης εκδίδονται από τη σουηδική 

φορολογική υπηρεσία (Skatteverket) που είναι τμήμα του μητρώου πληθυσμού 

(Folkbokföring) και εξαρτάται από το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και των 

διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται με τα ζητήματα που 

τέθηκαν στις αναφορές. Καταρχάς συναντήθηκε, από το Υπουργείο, με την κα. Maria Åhrling 

και τον κ. Frank Walterson και από τη φορολογική υπηρεσία, με τον κ. Håkan Nilsson και 

την κα. Ingegerd Widell. Συναντήθηκε επίσης με την κα. Monika Johansson, αναπληρώτρια 

διευθύντρια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών, τμήμα τραπεζών, για να συζητήσει 

πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς στη Σουηδία.   

 

Το σουηδικό σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά για την ταυτοποίηση των μόνιμων κατοίκων. 

Εφόσον κάποιος πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη λήψη 

αριθμού και, κατά συνέπεια, στην πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες σε ισότιμη βάση με 

οποιονδήποτε σουηδό πολίτη. Η κύρια δυσκολία παραμένει να αποδειχθεί η διαμονή για 

περισσότερο από ένα έτος και τα πρόσωπα που δεν είναι οικονομικά ενεργά να αποδείξουν 

την ικανότητα αυτοσυντήρησής τους (σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 

οδηγίας: «Όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια άλλου 

κράτους μέλους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, εφόσον διαθέτουν 

επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη των οικογενειών τους, ούτως ώστε να μην 

επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου παραμονής τους το σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας 

στο κράτος μέλος υποδοχής»).  

 

Ωστόσο, όσον αφορά την ταυτοποίηση των μη μόνιμων κατοίκων και των υπηκόων τρίτων 

χωρών, η λειτουργία του συστήματος δεν είναι η βέλτιστη και η διαδικασία απόδοσης 

αριθμών συντονισμού και η εφαρμογή της πρέπει να βελτιωθούν. Η αυξανόμενη 

κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ εξηγεί εν μέρει την ανεπάρκεια του συστήματος.    

 

Εάν ένας πολίτης της ΕΕ αντιμετωπίσει άρνηση εγγραφής στο μητρώο, τούτο δεν 

συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να διαμείνει στη Σουηδία· το μητρώο πληθυσμού δεν ελέγχει το 

δικαίωμα διαμονής. Ωστόσο, το εν λόγω πρόσωπο δεν θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες 

υπηρεσίες και δεν θα μπορεί να απολαύσει τη διαμονή του στη Σουηδία όπως κάθε άλλος 

σουηδός πολίτης.  
  

Όταν ενημερώθηκαν για ορισμένες από τις συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

αναφέροντες (π.χ.: άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, απόκτηση αριθμού κινητού 
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τηλεφώνου, εγγραφή σε αθλητικό κέντρο ή βιβλιοθήκη...), οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν 

υπάρχει συγκεκριμένη νομική απαίτηση για προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης για την 

πρόσβαση σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις νομικές διατάξεις και από τις δύο πλευρές: τους 

πολίτες της ΕΕ και τους σουηδικούς ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες ή πάροχοι 

τηλεφωνικών υπηρεσιών. Η πρακτική χρήση του PIN από ιδιωτικούς φορείς για την 

ταυτοποίηση ενός προσώπου/πελάτη δεν θα πρέπει ποτέ να γίνεται δεκτή ως απαίτηση, 

εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιες νομικές διατάξεις, και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 

ενημερωθούν ότι ένα δελτίο ταυτότητας είναι αρκετό για την ταυτοποίηση. Οι ιδιωτικοί 

φορείς πρέπει επίσης να ενημερωθούν καλύτερα για την ύπαρξη του αριθμού συντονισμού, 

που είναι ελαφρώς διαφορετικός από τον PIN, και για την ισχύ του. 

 

Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική διάταξη για την επιβολή κυρώσεων σε 

ιδιωτικούς φορείς όταν απαιτούν καταχρηστικά αριθμό προσωπικής ταυτοποίησης για την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.  

 

Υπάρχει σαφής ανάγκη για καθοδήγηση των πολιτών, των δημοσίων αρχών και των 

ιδιωτικών φορέων, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία τους και συνεπώς η λειτουργικότητα του 

όλου συστήματος, διευκολύνοντας έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ. Οι 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό συντονισμού χρειάζεται να βελτιωθούν, να 

αποσαφηνιστούν και να διαδοθούν ευρέως, καθώς η ελαφρώς διαφορετική δομή του αριθμού, 

σε σύγκριση με τον PIN, σε αρκετές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε αμφιβολίες σχετικά με την 

αυθεντικότητά του. 

 

Χρειάζονται καλύτερες πληροφορίες όχι μόνο σχετικά με το πότε απαιτείται ένας 

«personnummer» αλλά και σχετικά με τον αριθμό συντονισμού και τα μέσα έννομης 

προστασίας σε περίπτωση καταχρηστικής απαίτησης ή καθυστέρησης της εγγραφής.    

 

Όσον αφορά τα μέσα έννομης προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ όταν αντιμετωπίζουν 

καταχρηστική απαίτηση, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες 

θα πρέπει να προσφεύγουν στην εσωτερική διαδικασία του οικείου ιδιωτικού φορέα, όπως 

είναι τα τμήματα καταναλωτών στις τράπεζες. Αναφέρθηκε επίσης ως δυνατότητα ο σουηδός 

διαμεσολαβητής καταναλωτών, παράλληλα με το εθνικό συμβούλιο καταναλωτικών 

διαφορών (ARN)1. Συνήθως χρειάζονται περίπου έξι μήνες από την υποβολή αίτησης για να 

εκδοθεί απόφαση. Είναι συνεπώς απαραίτητο να μειωθεί ο χρόνος έκδοσης απόφασης για 

τους βραχυπρόθεσμα ή μη μόνιμα διαμένοντες που δεν διαθέτουν PIN.        
 

II. Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.   

 

Η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας είναι αδύνατη χωρίς την προστασία των 

δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των μετακινούμενων πολιτών.  

 

Τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν επίσης με τους Malin Skäringer και Christina 

Janzon από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων για να συζητήσουν το ζήτημα 

                                                 
1 Δημόσια αρχή που λειτουργεί περίπου σαν δικαστήριο και βασικό καθήκον της είναι να επιλύει διαφορές 

μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων μετά την υποβολή αίτησης από τον καταναλωτή. Πριν υποβληθεί 

καταγγελία στο ARN, η επιχείρηση πρέπει να έχει απορρίψει την καταγγελία εν μέρει ή εν όλω (ή να μην έχει 

απαντήσει καθόλου). Η εξέτασή της είναι δωρεάν.  
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της πρόσβασης στο σουηδικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.   

 

Κάθε κράτος μέλος έχει δικό του σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συντονισμένο με τα άλλα 

σε επίπεδο ΕΕ, χάρη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλειας1. Η Σουηδία έχει ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βασισμένο 

στην κατοικία, δηλαδή όλα τα πρόσωπα που διαμένουν (είναι καταχωρισμένα στο μητρώο 

πληθυσμού) στη Σουηδία έχουν πρόσβαση στην ίδια υγειονομική περίθαλψη. 2. Στην πράξη, 

υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη Σουηδία στον συνδυασμό των διατάξεων για την ελεύθερη 

κυκλοφορία και του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης.  

 

Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι καταχωρισμένος στη Σουηδία, θα πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας, ώστε να έχει βασική 

επείγουσα περίθαλψη.  

 

Ένας από τους αναφέροντες κατήγγειλε ότι οι σουηδικές αρμόδιες αρχές αρνήθηκαν να 

δεχτούν την ευρωπαϊκή του κάρτα ασφάλισης ασθένειας.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με τις σουηδικές αρχές σχετικά με τις δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους στην εξασφάλιση 

πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Σουηδίας πριν αποκτήσουν 

αριθμό PIN. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία EU Pilot για τη Σουηδία σχετικά με 

αυτό το θέμα τον Νοέμβριο του 2012. Μετά από ενδελεχείς συζητήσεις και διάλογο σχετικά 

με το συγκεκριμένο ζήτημα, η Σουηδία πραγματοποίησε τελικά αλλαγές στην εθνική 

νομοθεσία της, που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2016. Κάθε πρόσωπο που 

υπόκειται στη σουηδική νομοθεσία, σύμφωνα με τον κανονισμό 883/2004, μπορεί έκτοτε να 

λάβει πιστοποιητικό που παρέχει πρόσβαση στην ίδια υγειονομική περίθαλψη με αυτήν που 

παρέχεται στα πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στη Σουηδία. Το πιστοποιητικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί έως ότου το πρόσωπο αποκτήσει αριθμό PIN.  

 

III. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας. 

 

Η καταχώριση της κατοχής ακίνητης περιουσίας στη Σουηδία υπόκειται στη διαχείριση των 

υπηρεσιών της αρχής χαρτογράφησης, κτηματολογίου και καταχώρισης γαιών (Lantmäteriet) 

υπό την ευθύνη του Υπουργείου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Τα μέλη της 

αντιπροσωπείας συνάντησαν τη Magdalena Anderson, υπεύθυνη επιχειρηματικής ανάπτυξης 

στη συγκεκριμένη αρχή, και τον Roger Ekman, ειδικό σύμβουλο στο Υπουργείο.  

 

Στον τομέα της απόκτησης και καταχώρισης ιδιοκτησίας, και πάλι, δεν υπάρχει ιδιαίτερο 

πρόβλημα εφόσον διαθέτει κανείς αριθμό PIN. Οι διάφορες πληροφορίες που απαιτούνται για 

την εγγραφή ενός νέου ιδιοκτήτη μπορούν να ληφθούν εύκολα. Στην περίπτωση ενός πολίτη 

της ΕΕ που δεν διαθέτει PIN δεν υφίσταται κώλυμα για την καταχώριση της ιδιοκτησίας, 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF  

2 Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε κομητειακό συμβούλιο, τοπική αρχή η δήμος έχει την ευθύνη της διαχείρισης 

και ιεράρχησης των δικών του πόρων υγειονομικής περίθαλψης. Ως αποτέλεσμα, το είδος των διαθέσιμων 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να διαφέρει. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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όμως μπορεί να προκύψουν πρακτικές δυσκολίες.  

 

Διάφορες αδυναμίες επισημάνθηκαν στο υπάρχον σύστημα, πιο συγκεκριμένα: οι 

διαφορετικοί αριθμοί ταυτοποίησης που υπάρχουν στον τομέα της ακίνητης περιουσίας (π.χ. 

ο αριθμός περιφέρειας) και η δυσκολία πρόσβασης στη διεύθυνση των αγοραστών όταν δεν 

διαθέτουν αριθμό PIN (ή όταν δεν προέρχονται από κράτος μέλος του Συμβουλίου των 

Σκανδιναβικών Χωρών ώστε να έχουν κάποιες διευκολύνσεις). 

 

Ως πιθανή λύση αναφέρθηκε η απλούστευση του συστήματος χάρη στον συντονισμό των 

διαφόρων μητρώων και στην καθιέρωση του αριθμού συντονισμού ως μοναδικής αναφοράς. 

Η βελτίωση της προσωπικής καταχώρισης των αγοραστών θα βοηθούσε οπωσδήποτε να 

βελτιωθεί η ποιότητα του συστήματος καταχώρισης ακινήτων. Θα μπορούσε επίσης να 

εξεταστεί η πιθανότητα σύνδεσης μεταξύ της απόκτησης ακινήτου και της απόκτησης 

αριθμού συντονισμού.   

 

Ωστόσο, ένα από τα κύρια εμπόδια για τη χρήση του αριθμού συντονισμού ως εργαλείου για 

την απλούστευση του συστήματος είναι ότι δεν μπορεί ένα άτομο να ζητήσει απευθείας να 

του χορηγηθεί αριθμός συντονισμού. Η διαδικασία χορήγησης κινείται από δημόσια αρχή.  

Συμπεράσματα και συστάσεις 

Συμπεράσματα  

Οι Per Åsling και Jörgen Hellman, πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα της επιτροπής 

φορολογίας του Σουηδικού Κοινοβουλίου (Riksdag), μαζί με τους Ann-Marie Wallin και 

Olof Åkereén, εκπροσώπους της γραμματείας της επιτροπής, επιβεβαίωσαν την πολιτική 

βούληση να επιλυθούν τα ζητήματα που τέθηκαν στις αναφορές. Αναγνώρισαν την ανάγκη 

για ένα πιο ευέλικτο και λιγότερο χρονοβόρο σύστημα.  

Κατά την επαφή του με τα μέλη της αντιπροσωπείας, ο Peter Gerlach, προϊστάμενος του 

Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαίωσε την προθυμία των σουηδικών αρχών να επιληφθούν 

των ζητημάτων που τέθηκαν στις αναφορές και εξέφρασε τη λύπη του για τα προβλήματα 

που έχουν αντιμετωπίσει οι Ευρωπαίοι πολίτες κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 

κυκλοφορίας στην ΕΕ.  

Αναγνωρίζοντας τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι πολίτες της ΕΕ στη 

Σουηδία, οι εθνικές αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών 

τρόπων βελτίωσης του συστήματος.  

Καταρχάς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι αναγκαία η καλύτερη ενημέρωση τόσο των 

πολιτών της ΕΕ σε κινητικότητα όσο και των σουηδικών ιδιωτικών φορέων σχετικά με τις 

νομικές διατάξεις που αφορούν τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης. . Οι ιδιωτικοί φορείς 

θα πρέπει να ενημερωθούν ότι ο αριθμός PIN που χρησιμοποιείται συνήθως δεν είναι 

υποχρεωτικός βάσει νόμου σε πολλές καταστάσεις. Η επικοινωνία και ο συντονισμός θα 

πρέπει επίσης να βελτιωθούν μεταξύ των διαφόρων σχετικών διοικητικών υπηρεσιών, ιδίως 

για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και αναμονής για τη χορήγηση αριθμών ταυτοποίησης, 

ο οποίος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.   
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Έχει αναφερθεί επίσης η ενδεχόμενη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τα κράτη μέλη 

του Συμβουλίου των Σκανδιναβικών Χωρών ως πιθανός τρόπος αντιμετώπισης. Καθώς τα 

περισσότερα κράτη μέλη του Συμβουλίου των Σκανδιναβικών Χωρών χρησιμοποιούν 

συγκρίσιμο σύστημα προσωπικών αριθμών ταυτοποίησης, προτάθηκε να ξεκινήσει 

ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Σκανδιναβικών Χωρών ώστε να 

διαπιστωθεί πώς τα άλλα κράτη καταφέρνουν να μην αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με 

τη Σουηδία.    

Τέλος, η ανάπτυξη του αριθμού συντονισμού, με ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση, 

εξετάζεται ως λύση για την αποτελεσματική μείωση των φραγμών που αντιμετωπίζουν έως 

τώρα οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στη Σουηδία. Για να επιτευχθεί αυτή 

η ανάπτυξη, οι αρχές εξετάζουν μια πιθανή προσαρμογή της νομοθεσίας που θα επιτρέψει σε 

περισσότερα άτομα να αποκτήσουν αριθμό συντονισμού από τη φορολογική αρχή. 

 

Γενικότερα, ως προς το ζήτημα της προσωπικής ταυτοποίησης, η εφαρμογή του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 

εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά ως τον Φεβρουάριο του 

2018 μπορεί επίσης να διευκολύνει την πρόσβαση στους αριθμούς ταυτοποίησης. Ο βασικός 

σκοπός του εν λόγω κανονισμού είναι να επιλύσει το ζήτημα της ανεπαρκούς διασυνοριακής 

διαλειτουργικότητας των εθνικών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, που έως τώρα εμπόδιζε τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και να 

προσφέρει μια κοινή νομική βάση στα κράτη μέλη. Έχει συσταθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ως 

μηχανισμός για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ώστε να εξασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα και ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τους. Το 

δίκτυο παρέχει ένα φόρουμ που πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις, όπου τα κράτη μέλη 

μπορούν να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, εμπειρίες και ορθές πρακτικές. 

Συστάσεις  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αναγνωρίζοντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 

πολιτών της ΕΕ αποτελεί πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Αναφορών 

παρουσιάζει τις ακόλουθες συστάσεις προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την Επιτροπή: 

1. επικροτεί την πολιτική βούληση που επέδειξαν κατά τη διερευνητική επίσκεψη οι 

σουηδικές αρχές να αναζητήσουν λύσεις για τα ζητήματα που τέθηκαν στις αναφορές και 

καλεί τις σουηδικές αρχές να εντείνουν τον διάλογο με την Επιτροπή· 

2. επικροτεί τις νομικές αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2016 οι οποίες 

διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στο σουηδικό σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης μέσω εθνικού πιστοποιητικού που χορηγείται σε αυτούς και στα μέλη της 

οικογένειάς τους, πριν αποκτήσουν αριθμό PIN· 

3. καλεί τις σουηδικές αρχές να προτείνουν και να εφαρμόσουν, χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση, συγκεκριμένες διοικητικές και νομικές λύσεις για την αντιμετώπιση των 

δυσχερειών στην ελεύθερη κυκλοφορία τις οποίες περιγράφουν οι πολίτες της ΕΕ στις 

αναφορές τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή· 

4. ενθαρρύνει τις σουηδικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για ένα απλούστερο 

και αποτελεσματικότερο σύστημα χορήγησης αριθμών ταυτοποίησης, όπως ο αριθμός 

συντονισμού, ειδικότερα για τους βραχυπρόθεσμα ή μη μόνιμα διαμένοντες στη χώρα· 
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5. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα μέσα άμεσου διαλόγου με τους πολίτες και καλεί τις 

σουηδικές αρχές να αναλάβουν δράση προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της 

στρατηγικής προς έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας·  

6. καλεί τις σουηδικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για την 

απόκτηση αριθμού ταυτοποίησης από τους νεοεισερχόμενους· 

7. παροτρύνει τις σουηδικές αρχές να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους δρομολογώντας, το 

συντομότερο δυνατό, εκστρατείες ενημέρωσης των σουηδικών ιδιωτικών και δημόσιων 

φορέων που έρχονται σε επαφή με νεοεισερχόμενους· 

8. παροτρύνει τις σουηδικές αρχές να αποσαφηνίσουν και να καταστήσουν εύκολα 

προσβάσιμες για τους πολίτες της ΕΕ που μετακινούνται ή διαμένουν στη Σουηδία όλες τις 

σχετικές πληροφορίες για το ποιος και με ποια διαδικασία μπορεί να λάβει αριθμό 

ταυτοποίησης·  

9. συνιστά να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα μέσα υποβολής 

καταγγελίας ή προσφυγής κατά αποφάσεων ιδιωτικών φορέων που εσφαλμένα ζητούν 

προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης από πολίτες της ΕΕ· 

10. υποστηρίζει την ιδέα να επιτραπεί να ζητούν τα ίδια τα άτομα αριθμό συντονισμού χωρίς 

να μεσολαβεί κάποια δημόσια αρχή, ώστε να μπορούν περισσότερα άτομα να τον 

αποκτήσουν·  

11. ενθαρρύνει τις σουηδικές αρχές να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τους 

αριθμούς ταυτοποίησης με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου των Σκανδιναβικών Χωρών·  

12. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τις νομικές και 

πρακτικές βελτιώσεις στο σουηδικό σύστημα προσωπικής ταυτοποίησης για τους πολίτες της 

ΕΕ και να κρατά ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την 

ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ· 

13. τονίζει τη σημασία των κατευθυντηρίων γραμμών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

όσον αφορά την πλήρη ασφάλιση ασθενείας1, όπου αναφέρονται τα εξής: «Οποιαδήποτε 

ασφαλιστική κάλυψη, ιδιωτική ή δημόσια, η οποία συνάπτεται στο κράτος μέλος υποδοχής ή 

αλλού, είναι δεκτή κατ’ αρχήν, εφόσον παρέχει πλήρη κάλυψη και δεν επιβαρύνει τα δημόσια 

οικονομικά του κράτους μέλους υποδοχής. Στο πλαίσιο της προστασίας των δημόσιων 

οικονομικών τους, τα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση της πληρότητας της ασφαλιστικής 

κάλυψης ασθενείας πρέπει να ενεργούν τηρουμένων των ορίων που επιβάλλονται από το 

κοινοτικό δίκαιο και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.»  

 

14. επικροτεί την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό 

της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/20042·  

 

15. επικροτεί την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται 

με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε 

λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, που έχει ως στόχο την απλούστευση 

της πρόσβασης και θα πρέπει να διευκολύνει την άσκηση της θεμελιώδους ελευθερίας 

κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ·  

 

Παράρτημα 1: Περίληψη των αναφορών που ελήφθησαν 

• Αναφορά 1098/2010, αναφέροντα γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις εις 

βάρος πολιτών της ΕΕ από τις σουηδικές αρχές 

Ο αναφέρων είναι ιδιοκτήτης δασικής έκτασης στη Σουηδία, αλλά διαμένει στη χώρα μόνο 

κατά το ήμισυ του ημερολογιακού έτους. Ως εκ τούτου, οι αρχές δεν του χορηγούν κανονικό 

αριθμό καταχώρισης στα μητρώα πληθυσμού. Ο αριθμός αυτός είναι απολύτως απαραίτητος 

για οιαδήποτε επίσημη πράξη στη Σουηδία, όπως π.χ. άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, 

τηλεφωνική σύνδεση, ακόμα και πρόσβαση στον ιστότοπο της δασικής αρχής, η οποία είναι 

καίριας σημασίας για τον αναφέροντα. Επισημαίνει δε ότι θίγεται κατά τον τρόπο αυτόν το 

δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

• Αναφορά 1183/2010, αναφέροντα γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ανάγκη 

λήψης προσωπικού αριθμού μητρώου στη Σουηδία 

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν μπορεί να λάβει προσωπικό αριθμό 

μητρώου στη Σουηδία, όπου διατηρεί ακίνητη περιουσία. Χωρίς προσωπικό αριθμό μητρώου 

δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό ούτε να εγγραφεί σε υπηρεσία σταθερής ή 

κινητής τηλεφωνίας. 

• Αναφορά αριθ. 1289/2012, αναφέρουσας βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 

παραβίαση του δικαιώματός της στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ 

Η αναφέρουσα είναι βρετανή πολίτης που διαμένει στη Σουηδία και ο σύζυγός της είναι 

σουηδός πολίτης. Καταγγέλλει ότι η σουηδική φορολογική αρχή (Skatteverket) αρνείται να 

την εγγράψει στα μητρώα της, προφανώς λόγω διοικητικού σφάλματος. Το γεγονός αυτό δεν 

επιτρέπει στην αναφέρουσα να εγγραφεί στη σουηδική υπηρεσία κοινωνικών ασφαλίσεων 

(Försäkringskassan) και, ως εκ τούτου, της στερεί το δικαίωμα κάλυψης από το σουηδικό 

σύστημα υγείας. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι πρόκειται για παραβίαση του δικαιώματος των 

πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(οδηγία 2004/38/ΕΚ). Έχει υποβάλει πολλές καταγγελίες, κυρίως στον Διαμεσολαβητή και 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (παραθέτει αριθμούς SOLVIT και CHAP).  

• Αναφορά αριθ. 0902/2015, αναφέροντα ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 

απαιτήσεις που επιβάλλονται στους πολίτες των κρατών μελών για τη διαμονή τους στη 

Σουηδία 

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι σουηδικές αρχές επιβάλλουν μια σειρά απαιτήσεων –οι 

οποίες θεωρεί ότι αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ– για την υποβολή αίτησης για άδεια 

διαμονής στη Σουηδία. Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει στη Σουηδία καθώς η σύντροφός του 
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είναι Σουηδή, υπέβαλε στις αρχές την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας του η οποία 

είχε εκδοθεί στην Ισπανία και οι αρχές αρνήθηκαν να την δεχτούν, ζητώντας τη συμπλήρωση 

ενός εντύπου S1 (το οποίο ισχύει για άτομα που μεταβαίνουν για εργασία στη Σουηδία ή για 

συνταξιούχους). 

• Αναφορά αριθ. 0299/2016, αναφέροντα γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 

διάκριση σε βάρος πολιτών της ΕΕ στη Σουηδία λόγω της άρνησης των αρχών να εκδώσουν 

προσωπικό αριθμό ταυτότητας 

Ο αναφέρων, γερμανός πολίτης, ισχυρίζεται ότι συνιστά θύμα διάκρισης στη Σουηδία 

εξαιτίας του ότι δεν έχει πρόσβαση σε σουηδικό προσωπικό αριθμό ταυτότητας, παρόλο που 

διατηρεί εκεί εξοχικές οικίες από το 1997. Του χορηγήθηκε άδεια μόνιμης διαμονής στη 

χώρα το 2013, αλλά ακόμη δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν τον αριθμό. Ως αποτέλεσμα, δεν 

μπορεί να αγοράσει κάρτα προπληρωμένου κινητού, να χρησιμοποιεί ορισμένες διαδικτυακές 

πύλες των σουηδικών αρχών και εταιρειών ή ακόμα και να λάβει την αλληλογραφία του. Ο 

αναφέρων δηλώνει ότι, εξαιτίας αυτής της εικαζόμενης διάκρισης, δεν μπορεί να ασκήσει 

ορθά τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της οδηγίας για τη συγκρισιμότητα των τελών που 

συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την 

πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (2013/0139). Αυτό 

συνέβη όταν προσπάθησε να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα FOREX και επικοινώνησε με 

αρκετές άλλες, αλλά απορρίφθηκε διότι δεν διαθέτει προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης 

Σουηδίας και προσωπικό δελτίο ταυτότητας. Θεωρεί ότι οι σουηδικές αρχές δεν έχουν 

κατορθώσει να εφαρμόσουν την οδηγία της ΕΕ στο εγχώριο δίκαιό τους. 

 Αναφορά αριθ. 1323/2016, αναφέροντα γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 

διαδικτυακή νομιμοποίηση στη Σουηδία 

Ο αναφέρων κατέχει μια ιδιοκτησία στη Σουηδία για την οποία είναι υποχρεωμένος να 

πληρώνει φόρους και να επικοινωνεί με διάφορες αρχές. Ωστόσο, δεν διαθέτει σουηδικό 

προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να λάβει διαδικτυακή 

νομιμοποίηση προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί διαδικτυακά με τις αρχές. Ως εκ τούτου, 

αποκλείεται από πολλές υπηρεσίες, όπως διαδικτυακή πρόσβαση στις σουηδικές φορολογικές 

αρχές, διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, κ.λπ., και θεωρεί ότι είναι θύμα διάκρισης.  

 


