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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0394/2007, του κ. Peter Welz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την πολιτική του Svensk Kassaservice (Σουηδικού Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου) όσον αφορά την έκδοση δελτίων ταυτότητας σε μη σουηδούς 
υπηκόους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τις νέες και πιο αυστηρές απαιτήσεις που θεσπίστηκαν στην αρχή 
του έτους από το Svensk Kassaservice (Σουηδικό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), τον 
μεγαλύτερο πάροχο στον τομέα αυτόν στη Σουηδία, όσον αφορά την έκδοση δελτίου 
ταυτότητας σε μη σουηδούς υπηκόους, απαραίτητου για την απόκτηση των υπηρεσιών 
αυτών. Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει μόνιμα και εργάζεται στη Σουηδία, ενίσταται κατά 
της άρνησης του Svensk Kassaservice να του αναγνωρίσει το γερμανικό διαβατήριό του ως 
έγκυρο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτησή του μέσω 
της τράπεζάς του για την έκδοση του απαραίτητου δελτίου ταυτότητας, παρότι ήταν πελάτης 
της τράπεζας επί επταετία. Ισχυρίζεται ότι τούτο συνιστά παράβαση των κοινοτικών αρχών 
όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος που διαμένει στη Σουηδία, καταγγέλλει ότι υποχρεώθηκε να 
αποκτήσει σουηδικό δελτίο ταυτότητας για να μπορέσει να απολαμβάνει τις υπηρεσίες του 
Svensk Kassaservice AB και ότι το Svensk Kassaservice AB αρνήθηκε να του αναγνωρίσει 
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το έγκυρο γερμανικό διαβατήριό του ως αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη και στις 
διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και 
προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ 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.

Η οδηγία προβλέπει ότι στους πολίτες της ΕΕ που προτίθενται να παραμείνουν στο κράτος 
μέλος υποδοχής για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες θα χορηγείται βεβαίωση 
εγγραφής, αν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους πολίτες να εγγράφονται από τις 
αρμόδιες αρχές. Η βεβαίωση εγγραφής πιστοποιεί μόνο το γεγονός ότι ο κάτοχός της είναι 
εγγεγραμμένος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και έχει το 
δικαίωμα να διαμένει εκεί. 

Η βεβαίωση εγγραφής δεν προορίζεται για χρήση αντί δελτίου ταυτότητας ή ως έγγραφο 
ταυτότητας. Αν ζητηθεί από τους πολίτες της ΕΕ να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους, αυτοί 
μπορούν να το κάνουν παρουσιάζοντας είτε ένα έγκυρο δελτίο ταυτότητας είτε διαβατήριο 
που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος της ιθαγένειας. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 3, της οδηγίας, τα συγκεκριμένα έγγραφα μπορούν να εκδίδονται στους πολίτες 
μόνο σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις σουηδικές αρχές το 2007 και ζήτησε τις παρατηρήσεις τους. 
Στην απάντησή τους ανέφεραν ότι επί του παρόντος υπάρχουν διάφορα είδη «δελτίων 
ταυτότητας» στη Σουηδία – άδειες οδήγησης, δελτία ταυτότητας SIS και εθνικά δελτία 
ταυτότητας1. Επιπλέον, το Posten AB και οι τράπεζες έχουν άδεια να εκδίδουν δελτία 
ταυτότητας στους πελάτες τους.

Το Svensk Kassaservice AB (μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) ιδρύθηκε το 2002 ως 
θυγατρική εταιρεία της Posten AB, παρέχοντας περιορισμένο αριθμό χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών βάσει του νόμου περί των βασικών υπηρεσιών συναλλαγών. Επιπλέον, το Svensk 
Kassaservice παρέχει, για εμπορικούς μόνο λόγους, και άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. τα δελτία 
ταυτότητας. Από τη στιγμή που το Svensk Kassaservice ανακάλυψε ότι αρκετές αιτήσεις για 
την έκδοση δελτίων ταυτότητας γίνονταν με τη χρήση ψευδών στοιχείων ταυτότητας, 
εφαρμόστηκαν αυστηρότεροι κανόνες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δελτία ταυτότητας 
θα εκδίδονται μόνο στους πραγματικούς αιτούντες. 

Καθώς οι νέοι αυτοί κανόνες δυσχέραναν τη διαδικασία απόκτησης δελτίων ταυτότητας για 
τους μη σουηδούς κατοίκους, οι σουηδικές αρχές ανέθεσαν μια μελέτη σχετικά με το 
ανωτέρω ζήτημα με στόχο να εξεταστεί ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι μη 
σουηδοί κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σουηδικό δελτίο ταυτότητας.
                                               
1 Τα εθνικά δελτία ταυτότητας εκδίδονται από την Εθνική Αστυνομική Διεύθυνση μόνο 

στους σουηδούς πολίτες. Τα δελτία ταυτότητας SIS μπορούν να εκδοθούν βάσει μιας 
άδειας που χορηγείται από το Det Norske Veritas Certifikation AB. Η συγκεκριμένη 
άδεια εκχωρεί το δικαίωμα έκδοσης δελτίου ταυτότητας σε ένα άτομο με άμεση 
επαφή με τον φορέα έκδοσης, για παράδειγμα μέσω της απασχόλησης.
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Η έκθεση παραδόθηκε το 2008 και παρουσίασε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι σουηδικές αρχές, αναγνωρίζοντας τη σημασία για τους 
πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στη Σουηδία να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
σουηδικό δελτίο ταυτότητας με την πιστοποίηση της SIS ή δελτία υπηρεσίας από τις αρχές ή 
σουηδική άδεια οδήγησης, ενέκριναν έναν κανονισμό1 σχετικά με τα δελτία ταυτότητας για 
τα άτομα που διαμένουν στη Σουηδία. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2009. 
Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δελτίο ταυτότητας.

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


