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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0394/2007 af Peter Welz, tysk statsborger, om Svensk 
Kassaservice's udstedelse af ID-kort til ikke-svenske statsborgere

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de nye og skærpede betingelser, som Sveriges største 
betalingstjenesteudbyder, Svensk Kassaservice, siden årsskiftet kræver opfyldt med henblik 
på udstedelse af de med betalingstjenesten forbundne ID-kort til ikke-svenske statsborgere. 
Andrageren, der har fast opholdtilladelse og arbejde i Sverige, påpeger, at Svensk 
Kassaservice ikke anerkender hans tyske rejsepas som et gyldigt identitetsdokument, hvorfor 
han har fået afslag på sin anmodning om et ID-kort via sin bank, trods det han har været 
kunde i den pågældende bank i 7 år. Da han mener, at dette forhold er i modstrid med EU's 
principper om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, anmoder han 
Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, som er tysk statsborger og bosiddende i Sverige, klager over, at han var 
forpligtet til at anskaffe et svensk identitetskort for at kunne bruge Svensk Kassaservice AB's 
tjenester, og at Svensk Kassaservice AB ikke vil anerkende hans gyldige tyske pas som 
identitetsdokument.

I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
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er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

I henhold til direktivet skal unionsborgere, som har til hensigt at opholde sig i 
værtsmedlemsstaten i mere end tre måneder, være i besiddelse af et bevis for registrering, hvis 
værtsmedlemsstaten kræver, at de skal registreres hos de relevante myndigheder. Beviser for 
registrering viser kun, at indehaveren er registreret hos de relevante nationale myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og har ret til at opholde sig der.

Det er ikke hensigten, at beviset for registrering skal erstatte et identitetskort eller et 
identitetsdokument. Hvis unionsborgere anmodes om at bevise deres identitet, har de ret til at 
gøre dette ved fremvisning af et gyldigt identitetskort eller pas udstedt af hjemlandet. I 
henhold til direktivets artikel 4, stk. 3, må disse dokumenter kun udstedes til statsborgere i 
overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

Kommissionen kontaktede de svenske myndigheder i 2007 og anmodede om deres 
bemærkninger. Af svaret fremgik det, at der i øjeblikket findes forskellige typer 
"identitetskort" i Sverige – kørekort, SIS-identitetskort og nationale identitetskort1. Endvidere 
har Posten AB og banker tilladelse til at udstede identitetskort til deres kunder.

Svensk Kassaservice AB (aktieselskab) blev oprettet i 2002 som et datterselskab til Posten 
AB og tilbyder en række finansielle tjenester i henhold til lov om grundlæggende 
kassetjenester (lagen om grundläggande kassaservice).

Svensk Kassaservice tilbyder også, udelukkende af kommercielle årsager, andre tjenester som 
f.eks. identitetskort. Efter Svensk Kassaservice opdagede, at der blev indgivet en række 
ansøgninger om identitetskort under falsk identitet, blev der indført strengere regler for at 
sikre, at identitetskort kun udstedes til reelle ansøgere.

Da disse nye regler gjorde det vanskeligt for ikkesvenske borgere at få sådan et identitetskort, 
iværksatte de svenske myndigheder en undersøgelse af ovenstående spørgsmål med det 
formål at undersøge, hvordan det bedst sikres, at ikkesvenske borgere kan få et svensk 
identitetskort.

Rapporten blev leveret i 2008 og indeholdt flere forskellige alternativer til, hvordan problemet 
kunne løses. De svenske myndigheder anerkendte betydningen af, at unionsborgere med 
ophold i Sverige kunne få et svensk SIS-certificeret identitetskort eller tjenestekort eller et 
svensk kørekort og vedtog en forordning2 om identitetskort til personer med permanent 
ophold i Sverige. Forordningen trådte i kraft den 1. juni 2009. Alle personer med fast 
opholdstilladelse kan søge om et identitetskort."

                                               
1 Nationale identitetskort udstedes af rigspolitistyrelsen (Rikspolisstyrelsen, National 
Police Board) og kun til svenske statsborgere. SIS-identitetskort kan udstedes på grundlag af 
en tilladelse fra Det Norske Veritas Certifikation AB. En sådan tilladelse giver ret til at 
udstede et identitetskort til en person med direkte tilknytning til det udstedende organ, f.eks. 
gennem ansættelse.
2 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:284.
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