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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0394/2007, внесена от Peter Welz, с германско гражданство, 
относно политиката на Шведската касова служба за издаване на 
документи за самоличност на лица, които не са шведски граждани

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от новите по-строги изисквания, въведени от 
началото на годината от Шведската касова служба — главния шведски доставчик в 
съответната област — по отношение издаването на документите за самоличност, 
необходими за ползването на нейните услуги, на лица, които не са шведски граждани. 
Вносителят на петицията, който има статут на постоянно пребиваващ и работи в 
Швеция, се оплаква от отказа на Шведската касова служба да признае германския му 
паспорт като валиден документ за самоличност, в резултат на което му е отказано да 
получи необходимия документ за самоличност посредством неговата банка, въпреки че 
е неин клиент от 7 години. Той твърди, че това е нарушение на принципите на ЕС за 
недискриминация на основата на националност и търси съдействие от Европейския 
парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията, германски гражданин, който пребивава в Швеция, се 
оплаква, че е бил задължен да получи шведска лична карта, за да може да се възползва 
от услугите на „Svensk Kassaservice AB“ и че „Svensk Kassaservice AB“ е отказала да 
признае валидния му германски паспорт като доказателство за самоличност.
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Член 18 от Договора за ЕО постановява, че всеки гражданин на Съюза има право да се 
придвижва и пребивава свободно на територията на държавите-членки, спазвайки 
ограниченията и условията, посочени в този договор, и в съответствие с мерките,
приети за неговото изпълнение. Съответните ограничения и условия се съдържат в 
Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.

Съгласно директивата на граждани на ЕС, които имат намерение да пребивават в 
приемащата държава-членка за период по-дълъг от три месеца, се издава удостоверение 
за регистрация, в случай че приемащата държава-членка изисква тези граждани да се 
регистрират в съответните органи. Удостоверението за регистрация единствено 
удостоверява факта, че притежателят му е регистриран в съответните национални 
органи на приемащата държава-членка и има право да пребивава в нея.

Удостоверението за регистрация няма за цел да служи за лична карта или за документ 
за самоличност. Ако се изиска от гражданин на ЕС да удостовери самоличността си, 
въпросният гражданин има правото да го направи като представи валидна лична карта 
или паспорт, издадени от държавата-членка, на която е гражданин. Съгласно член 4, 
параграф 3 от директивата тези документи могат да се издават единствено на граждани 
на съответната държава-членка в съответствие с националните закони.

През 2007 г., Комисията се свърза с шведските органи и поиска техните становища. От 
отговора им стана ясно, че в момента в Швеция съществуват различни типове 
документи за самоличност — свидетелство за управление на МПС, „SIS“ карти и 
национални лични карти1. Освен това, „Posten AB“ и банките имат право да издават 
документи за самоличност на своите клиенти.

„Svensk Kassaservice AB“ (дружество с ограничена отговорност) беше създадена през 
2002 г .  като дъщерна фирма на „Posten AB“ за предоставяне на ограничен брой 
финансови услуги по Закона за основни услуги на гише. Освен това „Svensk 
Kassaservice AB“ предоставя и други услуги, единствено за търговски цели, като 
издаване на документи за самоличност. След като „Svensk Kassaservice“ установи, че 
част от заявленията за документи за самоличност са подадени с фалшива самоличност, 
бяха въведени по-строги правила, за да се гарантира, че се издават документи за 
самоличност единствено на реално съществуващи заявители.

Тъй като тези нови правила затрудняват издаването на такава карта на лица, които не са 
шведски граждани, шведските органи възложиха проучване на гореспоменатия въпрос 
с цел да се установи кой е най-добрият начин да се гарантира възможността на
пребиваващи лица, които не са шведски граждани да получат шведска карта за 
самоличност.

Докладът беше изготвен през 2008 г. и представи няколко възможности за разрешаване 
на проблема. Признавайки колко е важно за граждани на ЕС, пребиваващи в Швеция, 
                                               
1 Националните лични карти се издават от Шведската национална полиция единствено на шведски 
граждани. „SIS” карти могат да се издават въз основа на разрешение, дадено от „Det Norske Veritas
Certifikation AB”. Това разрешение дава правото да се издават документи за самоличност на лица с пряка 
връзка с издаващия орган, например чрез трудовоправни отношения.
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да могат да получат шведска „SIS“ карта за самоличност или карта, издадена от 
компетентния орган, или шведско свидетелство за управление на МПС, шведските 
органи приеха наредба1 относно документите за самоличност за лица, пребиваващи в 
Швеция. Регламентът влезе в сила на 1 юни 2009 г. Всички лица, които в момента 
пребивават в Швеция, могат да кандидатстват за карти за самоличност.

                                               
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:284


