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Увод 

„[...] съществува само една практическа пречка по отношение на свободното 

движение на граждани на ЕС и членове на техните семейства – административните 

трудности, свързани с получаване на личен номер от шведската данъчна служба, 

което представлява сериозно препятствие за ежедневието в шведското общество.“1 

 

Получените петиции са свързани с предполагаемо нарушение на правото на свободно 

движение на граждани на ЕС, и по-специално на разпоредбите на Директива 

№ 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. година 

относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат 

и да пребивават свободно на територията на държавите членки. По-конкретно, 

вносителите на петициите не са били регистрирани в шведския регистър на 

населението и поради това не са получили личен идентификационен номер (PIN), който 

е необходим за достъп до редица услуги, свързани с ежедневния живот на гражданите в 

Швеция. 

 

Някои от петициите бяха обсъдени на заседанието на комисията по петиции на 14 юли 

2015 г. Беше решено, че петициите остават отворени за разглеждане в очакване на 

допълнителна информация от Европейската комисия. След това заседание ЕП получи 

още три петиции по подобни въпроси. След като получи нова информация от 

Комисията (вж. приложението), комисията по петиции реши да организира 

проучвателно посещение в Стокхолм.  

В допълнение към получените от Европейския парламент петиции Комисията е 

получила много жалби от граждани на ЕС по същия въпрос и СОЛВИТ и „Вашата 

Европа – Съвети“ също редовно се занимават с него. 

Службите на Комисията разработиха цялостна оценка на съвместимостта на шведския 

регистър на населението с правилата на ЕС относно основните свободи, и по-специално 

членове 21, 22, 45, 49 и 56 от ДФЕС и съответното вторично законодателство, 

включително Директива 2004/38/ЕО. Комисията започна дискусии с Швеция по 

въпроса за личните идентификационни номера (PIN) през януари 2015 г., след което 

през октомври 2016 г. беше открита процедура EU Pilot. 

Както припомнят членовете на делегацията, правото на граждани на ЕС и техните 

семейства да се движат свободно и да пребивават в която и да е държава от ЕС е една 

от четирите основни свободи, залегнали в Договорите на ЕС, и е основна предпоставка 

за правилното функциониране на вътрешния пазар.  

                                                 
1Пречки пред правото на свободно движение и пребиваване на граждани на ЕС и техните семейства: 

Доклад за Швеция, Европейски парламент, юни 2016 г., на разположение на адрес: 

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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Държавите членки трябва да предвидят практически решения, за да се гарантира 

спазването на основните права на гражданите на ЕС, и в този контекст реципрочността 

между държавите членки е от основно значение.  

Шведската система за лични идентификационни номера 

Личният идентификационен номер (personnummer) – шведският национален 

идентификационен номер – е въведен през 1947 г. Номерата се издават от шведската 

данъчна служба („Skatteverket“) като част от регистъра на населението (Folkbokföring).  

Връзката между дадено лице и идентификационния номер се определя чрез 

гражданския регистър и документите за самоличност и на второ място чрез широкото 

използване на този номер в различни контакти с органи, училища и университети и 

предприятия (банки, застрахователни дружества и т.н.).  

При гражданите и други лица, родени в Швеция, идентификационният номер се издава 

скоро след съобщаването на раждането на дете от (обикновено) родителите и здравните 

работници. В изключителни случаи номерът може да бъде променен на по-късен етап 

от живота, обикновено защото датата на раждане или регистрацията на пола на детето 

са били погрешни. Ако дадено лице претърпи хирургическа операция за пълна промяна 

на пола на по-късен етап от живота, серийният номер се променя, така че да е в 

съответствие с новия физически пол (промяна на 9-ата цифра, съответстваща на пола).  

Лице с право на пребиваване може да живее в Швеция без разрешение за пребиваване. 

Целта на това е да се улесни свободното движение в рамките на ЕС. Правото на 

пребиваване и възможността за вписване в регистъра на населението и получаване на 

личен идентификационен номер (PIN) се предлага на всички граждани на ЕИП, които 

отговарят на някой от следните критерии: 

• лицето работи, предоставя услуги или има свое собствено дружество в Швеция; 

• лицето е регистрирано като учащо се в призната образователна институция в 

Швеция и има пълна медицинска застраховка; 

• лицето разполага с достатъчно активи, за да издържа себе си и своето семейство, 

както и с пълна медицинска застраховка, за да може то и членовете на неговото 

семейство да пребивават в Швеция. 

Освен това е необходимо да се установи, че работата или образованието може да се 

очаква да са с продължителност поне една година. В някои случаи за гражданите на ЕС 

е трудно да представят подобно доказателство.  

Гражданин на ЕС, който търси работа, може да има право на пребиваване в Швеция, но 

не може да бъде въведен в шведския регистър на населението на това основание. 

Причината за това е, че в този случай гражданинът на ЕС разполага единствено с 

абсолютно право да пребивава в Швеция за максимален период от шест месеца. 

Членове на семейството на граждани на ЕИО с право на пребиваване могат също да 

имат право на пребиваване и в този случай не се нуждаят от разрешение за 

пребиваване. 
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На теория за физическите лица, които ще останат в Швеция по-малко от една година и 

не могат да бъдат регистрирани в шведския регистър на населението с ПИН, 

съществува и друг вид идентификационен номер: координационен номер 

(samordningsnummer). Този номер също се издава от данъчната служба, но само по 

искане на институционален орган. Използва се за контакт между дадено лице и всяка 

служба, която иначе би изисквала използването на личен идентификационен номер, 

например за лица, които имат постоянно местожителство в държавата за по-малко от 

една година или изобщо не пребивават там, но се нуждаят от контакти с органи, напр. 

собственици на летни къщи или шведски граждани, които никога не са били жители на 

Швеция. Изглежда обаче, че именно с ограничителната разпоредба на този 

координационен номер възникват някои практически проблеми.  

Лица, които нямат шведски личен идентификационен номер или координационен 

номер, но се нуждаят от здравни грижи, напр. чуждестранни туристи, лица в 

безсъзнание, новородени деца, нуждаещи се от специални грижи (здравите новородени 

деца се регистрират в медицинското досие на майката), и някои др. (напр. за специална 

защита на неприкосновеността на личния живот при тестове за ХИВ), получават 

резервен номер (reservnummer), който е временен и се използва само за здравни грижи.  

Проучвателното посещение беше възможност за обмен с компетентните шведски 

органи по проблемите, с които се сблъскват някои граждани на ЕС във връзка с тяхното 

право на пребиваване в Швеция, и за възможностите за подобряване на системата, 

представена по-горе, с цел по-добре да се спазва основната свобода на движение на 

гражданите на ЕС в Швеция.  

Петициите и техните вносители 

Петиция № 1098/2010, внесена от германски гражданин, относно дискриминация на 

гражданите на ЕС от страна на шведските органи;  

№ 1183/2010, внесена от германски гражданин, относно необходимостта от личен 

регистрационен номер в Швеция; 

№ 1289/2012, внесена от пенсионерка с британско гражданство, относно нарушение на 

правото ѝ на свободно движение и пребиваване в ЕС; 

№ 0902/2015, внесена от испански гражданин, относно изискванията към граждани на 

държави – членки на ЕС за пребиваване в Швеция; 

№ 0299/2016, внесена от германски гражданин, относно дискриминация на граждани на 

ЕС в Швеция поради отказа на органите да издават личен идентификационен номер;  

№ 1323/2016, внесена от германски гражданин, относно електронната легитимация в 

Швеция. 

Вносителите на петициите са или собственици на недвижими имоти в Швеция, но не 

пребивават там постоянно, или са съпрузи или партньори на шведски граждани. Те не 

могат да получат личен идентификационен номер и следователно не могат да получат 

достъп до някои услуги и да се ползват в пълна степен от своите права на законно 
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пребиваващи.  

Резюме на проведените срещи 

Проучвателното посещение продължи от 9.00 ч. до 17.00 ч. на 21 февруари, вторник. То 

имаше за цел да даде на членовете на проучвателната делегация на комисията по 

петиции по-добра представа за ситуацията посредством консултации с представители 

на различни служби на шведската администрация, които открито споделиха своя опит и 

своите позиции.  

 

I. Въпрос на информация.  

 

Както беше посочено в увода, идентификационните номера се издават от шведската 

данъчна служба („Skatteverket“), която е част от регистъра на населението 

(Folkbokföring) и зависи от Министерството на финансите.  

 

Делегацията се срещна с представители на Министерство на финансите и на 

различните агенции на Министерството на финансите, работещи с въпросите, 

повдигнати в петициите. Първо, от Министерството, с г-жа Мария Орлинг и г-н Франс 

Валтерсон, и от данъчната служба, с г-н Хакан Нилсон и г-жа Ингегерд Видел. 

Делегацията също така се срещна с г-жа Моника Йохансон, заместник-директор на 

„Финансови институции и пазари“, Банков отдел, за да обсъди по-специално въпроса с 

достъпа до банкови сметки в Швеция.  

 

Шведската система функционира добре за идентифицирането на постоянно 

пребиваващи. Доколкото дадено лице изпълнява критериите, посочени по-горе, няма 

проблем с получаването на номер и съответно с достъпа до всички услуги на равни 

начала с всички шведски гражданин. Основната трудност остава доказателството за 

престой, по-дълъг от една година, и за лицата, които не са икономически активни, да 

докажат, че са в състояние да се издържат финансово сами (в съответствие с член 7, 

параграф 1, буква б) от Директивата „всички граждани на Съюза имат право да 

пребивават на територията на друга държава членка за срок, по-дълъг от три месеца, 

ако имат достатъчно средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не 

се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава 

членка през времето си на пребиваване, и притежават пълно здравно застрахователно 

покритие в приемащата държава членка“).  

 

При все това, когато става въпрос за идентифицирането на непостоянно пребиваващи 

лица и на граждани на държави извън ЕС, функционирането не е оптимално и 

процедурата за предоставяне на координационни номера и нейното прилагане трябва да 

бъдат подобрени. Нарастващата мобилност на гражданите на ЕС обяснява отчасти 

неадекватността на системата.  

 

Ако на гражданин на ЕС е отказано вписване в регистъра, това не означава, че той или 

тя не може да пребивава в Швеция – регистърът на населението не контролира правото 

на пребиваване. Въпреки това лицето няма да има достъп до различни услуги и няма да 

може да се възползва от престоя си в Швеция като всички други шведски гражданин.  
 

Когато бяха информирани относно някои от конкретните трудности, пред които са 
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изправени вносителите на петициите (напр.: да получат банкова сметка, номер на 

мобилен телефон, да бъдат регистрирани в спортен център или библиотека...), органите 

обясниха ясно, че няма конкретно правно изискване за личен идентификационен номер 

за достъп до този вид услуги. Това води до заключението, че е налице липса на 

информация относно правните разпоредби и от двете страни: гражданите на ЕС и 

шведските частни субекти като банки или телефонни оператори. Практическото 

използване от страна на частни субекти на PIN за идентифициране на физическо 

лице/клиент никога не следва да бъде приемано като изискване, когато не съществуват 

такива правни разпоредби, и доставчиците на услуги следва да бъдат информирани, че 

картата за самоличност е достатъчна за идентификация. Субектите от частния сектор 

следва също така да бъдат по-добре информирани за съществуването на 

координационния номер, който изглежда малко по-различен от PIN номера, и за 

неговата валидност. 

 

Беше направен коментар, че не съществува конкретна правна разпоредба за 

санкциониране на частни субекти, когато те неправомерно изискват личен 

идентификационен номер за достъп до своите услуги.  

 

Налице е ясна необходимост от указания за гражданите, публичните органи и частните 

субекти с цел подобряване на тяхното сътрудничество и следователно 

функционирането на цялата система, като по този начин се улеснява свободното 

движение на гражданите на ЕС. Информацията за координационния номер трябва да 

бъдат подобрена, изяснена и широко разпространена, тъй като неговата малко по-

различна структура в сравнение с PIN номера понякога води до съмнения относно 

неговата автентичност. 

 

Необходима е по-добра информация не само за това кога се изисква идентификационен 

номер („personnummer“), но също така и за координационния номер и средствата за 

правна защита в случай на неправомерни изисквания или забавяне на регистрацията.  

 

По отношение на средствата за правна защита за гражданите на ЕС, когато те срещат 

неправомерни изисквания, съществуват няколко възможности. В такива случаи 

гражданите следва да имат достъп до вътрешната процедура на съответния частен 

субект, като например отделите за потребителите в банките. Шведския омбудсман за 

потребителите също беше посочен като възможност, заедно с Националния съвет за 

потребителски спорове (ARN)1. От жалбата до вземането на решение обикновено 

минават около шест месеца. Поради това е необходимо да се подобрят сроковете за 

разглеждане за краткосрочно пребиваващите или непостоянно пребиваващите лица, 

които нямат личен идентификационен номер.  
 

II. Достъпът до здравно обслужване.  

 

Упражняването на правото на свободно движение е невъзможно без защита на правата 

на социална сигурност на гражданите, които се движат.  

 

                                                 
1 Публичен орган, който функционира в общи линии като съдилище и чиято основна задача е да решава 

спорове между потребители и стопански субекти по жалби, внесени от потребители. Преди жалбата да 

бъде внесена в ARN, стопанският субект трябва да е отхвърлил жалбата частично или изцяло (или да не е 

отговорил изобщо). Разследването е безплатно.  
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Членовете на делегацията се срещнаха също така с Малин Скарингер и Кристина Янзон 

от Министерството на здравеопазването и социалните въпроси за обсъждане на въпроса 

за достъпа до шведско здравно обслужване в европейски контекст.  

 

Всяка държава членка има своя собствена система за социална сигурност, 

координирана с другите на равнището на ЕС благодарение на Регламент (ЕО) 

№ 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация 

на системите за социална сигурност1. В Швеция съществува система за здравеопазване 

въз основа на постоянно пребиваване, т.е. всички лица, които пребивават 

(регистрирани в регистъра на населението) в Швеция, има достъп до едни и същи 

здравни грижи2. На практика съществуваха проблеми в Швеция при комбинирането на 

разпоредбите относно свободното движение и на Регламента за координация на 

системите за социална сигурност.  

 

В случай че дадено лице не е регистрирано в Швеция, следва да има възможност да се 

използва Европейската здравноосигурителна карта за някои основни спешни грижи.  

 

Един от вносителите на петицията се оплака, че шведските компетентни органи са 

отказали да приемат европейската му здравноосигурителна карта.  

 

Комисията се свърза с шведските органи във връзка с трудностите, пред които са 

изправени граждани на ЕС и членове на техните семейства при осигуряването на 

достъп до системата за обществено здравеопазване в Швеция, преди да са получили 

съответния личен идентификационен номер (ПИН). Комисията стартира процедура по 

EU Pilot по отношение на Швеция във връзка с този въпрос през ноември 2012 г. След 

подробно обсъждане и диалог по този въпрос Швеция най-накрая внесе изменения в 

националното си право, които влязоха в сила на 1 февруари 2016 г. От тази дата лице, 

спрямо което се прилага законодателството на Швеция в съответствие с Регламент 

№ 883/2004, може да получи удостоверение, което предоставя достъп до същите 

здравни грижи, които са предоставени на лицата, регистрирани в Швеция. 

Сертификатът може да се използва, докато лицето получи ПИН.  

 

III. Придобиване на недвижими имоти. 

 

Регистрирането на собствеността на недвижими имоти в Швеция се управлява от 

службите на органа по картографиране, кадастър и поземлено регистриране 

(Lantmäteriet) под ръководството на Министерството на предприемачеството и 

иновациите. Членовете на делегацията се срещнаха с Магдалена Андерсон, 

ръководител на проект в органа, и Роджър Екман, специален съветник в 

Министерството.  

 

В областта на придобиването и регистрирането на собственост отново не съществува 

особен проблем, ако лицето разполага с ПИН. Различните данни, които се изискват за 

регистрирането на нов собственик, могат да бъдат получени лесно. Ако става въпрос за 

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

2 Трябва да се отбележи, че отделните общински съвети, кметства или общини отговарят за управлението 

и за даване на приоритет на собствените си ресурси за здравно обслужване. В резултат на това видът на 

наличните здравни услуги може да варира. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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гражданин на ЕС, който не притежава ПИН, не съществува пречка за придобиването на 

собственост, но могат да възникнат практически трудности.  

 

Бяха посочени различни недостатъци в сегашната система, по-конкретно: различните 

идентификационни номера, които съществуват в областта на недвижимите имоти 

(напр. районния номер) и трудността да се получи достъп до адреса на купувачите, 

когато те нямат личен идентификационен номер (или когато не са граждани на държава 

– членка на Северния съвет, които се ползват от известни улеснения). 

 

Беше споменато като възможно решение една опростена система чрез координиране на 

различните регистри и развитие на координационния номер като единствен референтен 

номер. По-добрата лична регистрация на купувачите определено би спомогнала за 

подобряване на качеството на системата за регистриране на недвижима собственост. 

Също би могла да бъде предвидена възможност за свързване на придобиването на 

право на собственост върху недвижими имоти и придобиването на координационен 

номер.  

 

Въпреки това една от основните пречки за развитието на координационния номер като 

инструмент за опростяване на системата е невъзможността едно частно лице да изиска 

директно да му се издаде координационен номер. Искането трябва да бъде отправено от 

публичен орган.  

Заключения и препоръки 

Заключения  

Пер Ослинг и Йорген Хелман, съответно председател и заместник-председател на 

комисията по данъчно облагане на шведския парламент (Riksdag), заедно с Ан-Мари 

Валин и Улоф Окерен, представляващи секретариата на комисията, потвърдиха 

политическата воля за решаване на въпросите, повдигнати в петициите. Те признаха 

необходимостта от по-гъвкава система, която да отнема по-малко време.  

По време на размяната на мнения с членовете на делегацията Петер Герлах, началник 

на персонала на Министерството на финансите, потвърди желанието на шведските 

органи да постигнат напредък по въпросите, повдигнати в петициите, и изрази 

съжаление по повод на проблемите, които европейските граждани срещат при 

упражняването на правата им на свободно движение в ЕС.  

Като признават практическите трудности, с които се сблъскват някои граждани на ЕС в 

Швеция, националните органи са започнали процес на търсене на ефективни начини за 

подобряване на системата.  

На първо място, както беше вече посочено, съществува необходимост от по-добра 

информираност както на гражданите на ЕС, които се движат, така и на 

представителите на шведския частен сектор, относно законовите разпоредби в областта 

на личния идентификационен номер. . Представителите на частния сектор следва да 

бъдат информирани, че в много ситуации законът не изисква обичайно използвания 

ПИН. Следва да се подобрят и комуникацията и координацията между различните 
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ангажирани административни служби, по-конкретно с цел намаляване на времето за 

обработка и чакане за предоставяне на идентификационни номера, което се е увеличило 

през последните години.  

Обменът на най-добри практики с държавите – членки на Северния съвет също 

беше посочен като възможен източник на решения. Тъй като повечето от държавите – 

членки на Северния съвет използват съпоставима система на лични идентификационни 

номера, беше предложено да се организира размяна на мнения в рамките на Северния 

съвет, за да се установят начините, по които други държави успяват да избегнат 

проблеми, подобни на тези, с които се сблъсква Швеция.  

И на последно място, развитието на координационния номер с улеснен и по-бърз 

достъп се планира като решение за ефективно намаляване на пречките, срещани досега 

от граждани на ЕС, които не са постоянно пребиваващи в Швеция. За постигането на 

такова развитие органите обмислят евентуално адаптиране на законодателството, което 

ще позволи на повече хора да придобият координационен номер от данъчния орган. 

 

В по-общ план, по въпроса за личната идентификация, прилагането най-късно до 

февруари 2018 г. на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация 

и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар също така 

би могло да улесни достъпа до идентификационни номера. Основната цел на посочения 

регламент е да реши проблема с недостатъчната степен на трансгранична оперативна 

съвместимост на националните електронни идентификации, която до този момент 

възпираше гражданите и предприятията да се възползват пълноценно от цифровия 

единен пазар, и да предложи общо правно основание на държавите членки. Беше 

създадена мрежа за сътрудничество като механизъм за сътрудничество между 

държавите членки с цел постигане на оперативна съвместимост и сигурност на техните 

схеми за електронна идентификация. Тя предоставя форум за редовни срещи, на който 

държавите членки могат да обменят съответна информация, опит и добри практики. 

Препоръки  

Като има предвид всички гореизложени съображения и като отчита, че свободата на 

движение на гражданите на ЕС е стълб на Европейския съюз, комисията по петиции 

отправя следните препоръки към компетентните национални органи и към Комисията: 

1. приветства политическата воля, демонстрирана по време на посещението за 

установяване на факти от страна на шведските органи за намиране на решения за 

въпросите, повдигнати в петициите, и призовава шведските органи да установят по-

тесни контакти с Комисията; 

2. приветства законовите промени, влезли в сила на 1 февруари 2016 г., които улесняват 

достъпа на граждани на ЕС до здравно обслужване в Швеция посредством национално 

удостоверение, което се предоставя на тях самите и на членове на техните семейства 

преди получаването на ПИН; 

3. призовава шведските органи да предложат и изпълнят, без по-нататъшно отлагане, 

конкретни административни и правни решения на трудностите, свързани със 
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свободното движение, които бяха описани от гражданите на ЕС в техните петиции до 

Европейския парламент и в жалбите им до Европейската комисия; 

4. насърчава шведските органи да продължат да полагат усилия за по-опростена и по-

ефективна система за предоставяне на идентификационни номера, като например 

координационния номер, по-специално за лица, пребиваващи за кратки периоди или 

непостоянно; 

5. подчертава необходимостта и насърчава шведските органи да укрепят средствата за 

пряк диалог с гражданите като стратегия за разглеждане на потребността от ефективна 

комуникация;  

6. призовава шведските органи да предприемат действия за намаляване на времето за 

чакане на новопристигналите да получат идентификационен номер; 

7. настоятелно призовава шведските органи да засилят ангажимента си, като започнат 

възможно най-скоро информационни кампании от полза за шведските публични и 

частни субекти, които са в контакт с новопристигналите; 

8. настоятелно призовава шведските органи да изяснят и да улеснят достъпа за 

гражданите на ЕС, които се движат или пребивават в Швеция, до цялата относима 

информация относно това кой може да получи идентификационен номер и по какъв 

начин;  

9. препоръчва да се подобри информацията, предоставяна на гражданите на ЕС относно 

начините за внасяне на жалба или обжалване на решенията на частни субекти, които 

неправомерно изискват личен идентификационен номер от граждани на ЕС; 

10. подкрепя идеята да се разреши на частни лица да изискват самостоятелно 

координационен номер, без посредничеството на публичен орган, за да се даде 

възможност на повече частни лица да придобият такъв номер;  

11. насърчава шведските органи да обменят най-добри практики, свързани с 

идентификационните номера, с държавите – членки на Северния съвет;  

12. изисква от Комисията да продължи да наблюдава правните и практическите 

подобрения на шведската система за лична идентификация за гражданите на ЕС и да 

информира комисията по петиции за съответните промени във връзка със свободното 

движение на гражданите на ЕС; 

13. подчертава значението на насоките, издадени от Комисията във връзка с пълното 

здравно застрахователно покритие1, където се казва следното: „Всяко застрахователно 

покритие, частно или обществено, сключено в приемащата държава членка или 

другаде, се приема по принцип, при условие че предоставя пълно покритие и не 

представлява тежест за публичните финанси на приемащата държава членка. В защита 

на публичните си финанси при оценката на пълнотата на здравноосигурителното 

покритие, държавите членки следва да действат в съответствие с ограниченията, 

наложени от общностното право и в съответствие с принципа за пропорционалност.“  

                                                 
1 COM(2009) 313. 
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14. приветства предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална 

сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане 

на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност1;  

 

15. приветства влизането в сила на Директива № 2014/92/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните 

сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни 

операции, чиито основни елементи са насочени към опростяване на достъпа и следва да 

улеснят упражняването на основното право на свобода на движение на гражданите на 

ЕС;  

Приложение 1: Резюме на получените петиции 

• Петиция № 1098/2010, внесена от германски гражданин, относно 

дискриминация на гражданите на ЕС от страна на шведските органи. 

Вносителят на петицията притежава горски имот в Швеция, но прекарва само 

половината от календарната година в страната. Поради това органите не му издават 

нормален личен регистрационен номер. Този номер е абсолютно необходим за всяко 

официално действие в Швеция, например за откриване на банкова сметка, телефонен 

абонамент, дори за достъп до уебсайта на горската администрация, което е от ключово 

значение за вносителя на петицията. Вносителят на петицията посочва, че това 

накърнява неговата свобода на движение и осъществяване на стопанска дейност. 

• Петиция № 1183/2010, внесена от германски гражданин, относно 

необходимостта от личен регистрационен номер в Швеция. 

Вносителят на петицията се оплаква от факта, че не може да получи личен 

регистрационен номер в Швеция, където притежава имущество. Без такъв номер той не 

може да си открие банкова сметка, да сключи абонамент за телефонна линия, нито да 

притежава мобилен телефонен номер. 

• Петиция № 1289/2012, внесена от пенсионерка с британско гражданство, 

относно нарушение на правото ѝ на свободно движение и пребиваване в ЕС 

Вносителката на петицията е британска гражданка, която живее в Швеция и е омъжена 

за шведски гражданин. Тя осъжда факта, че шведската данъчна агенция (Skatteverket) 

отказва да я регистрира, очевидно поради административна грешка. Това възпрепятства 

вносителката на петицията да се регистрира в шведската агенция за социално 

осигуряване (Försäkringskassan) и следователно да бъде осигурена от шведската 

система за здравеопазване. Вносителката на петицията счита, че това е нарушение на 

правото на гражданите на Съюза да се движат и пребивават свободно в Европейския 

съюз (Директива 2004/38/ЕО). Тя е подала няколко жалби, а именно до Европейския 

омбудсман и до Европейската комисия (предоставя референтни номера по SOLVIT и по 

CHAP).  

                                                 
1 COM(2016) 815. 
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• Петиция № 0902/2015, внесена от испански гражданин, относно изискванията 

към граждани на държави – членки на ЕС за пребиваване в Швеция. 

Вносителят на петицията се оплаква, че шведските органи налагат редица изисквания – 

които той счита за противоречащи на правото на ЕС – за кандидатстване за разрешение 

за пребиваване в Швеция. Вносителят на петицията, който пребивава в Швеция, тъй 

като има партньор от Швеция, е представил на органите своята Европейска 

здравноосигурителна карта, издадена в Испания, но те са отказали да я приемат, като са 

изискали формуляр S1 (приложим за лица, пътуващи до местоработата си в Швеция, 

или за пенсионери). 

• Петиция № 0299/2016, внесена от германски гражданин, относно 

дискриминация на граждани на ЕС в Швеция поради отказа на органите да издават 

личен идентификационен номер. 

Вносителят на петицията, който е германски гражданин, твърди, че е жертва на 

дискриминация в Швеция поради факта, че няма достъп до шведски личен 

идентификационен номер, въпреки че от 1997 г. притежава ваканционни жилища там. 

През 2013 г. той получава право на постоянно пребиваване в страната, но все още няма 

достъп до този номер. Вследствие на това той не може да регистрира предплатена карта 

за мобилен телефон, да използва определени интернет портали на шведски органи и 

предприятия или дори да си прибира пощата. Вносителят на петицията заявява, че в 

резултат на тази предполагаема дискриминация не е в състояние да упражнява 

пълноценно правата си съгласно Директивата относно съпоставимостта на таксите по 

платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки 

за основни операции (2013/0139). Това става ясно, когато той се опитва да открие 

платежна сметка в банка FOREX; свързва се и с няколко други банки, но получава 

отказ, тъй като няма шведски личен идентификационен номер и лична карта. Той счита, 

че шведските органи не са транспонирали правилно съответната директива на ЕС в 

националното си право. 

 Петиция № 1323/2016, внесена от германски гражданин, относно електронната 

легитимация в Швеция. 

Вносителят на петицията притежава имущество в Швеция, за което е длъжен да плаща 

данъци, а също и да поддържа контакти с различни органи. Той обаче няма шведски 

личен идентификационен номер и следователно не може да получи електронна 

легитимация, която да му позволи да общува онлайн с органите. Поради това той е 

лишен от много услуги, като онлайн достъп до шведските данъчни органи, онлайн 

банкиране и т.н., и счита, че е подложен на дискриминация.  

 


