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Tárgy: A Peter Welz, német állampolgár által benyújtott 0394/2007. számú petíció a 
Svéd Pénztári Szolgálat (Swedish Cashier Service) azonosítókártyák nem 
svéd állampolgárok számára történő kiállításával kapcsolatos politikájáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az év elején a Svéd Pénztári Szolgálat, e szektorban Svédország fő 
szolgáltatója által bevezetett új és szigorúbb követelményekre hivatkozik az e 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges azonosítókártya nem svéd állampolgárok 
számára történő kiállítása tekintetében. A petíció benyújtója, aki Svédországban dolgozik és 
állandó lakos, azt kifogásolja, hogy a Svéd Pénztári Szolgálat megtagadta német útlevelének 
elismerését személyazonosságának érvényes igazolásaként, amelynek következtében a 
szükséges azonosítókártyára vonatkozó, bankján keresztül benyújtott kérelmét elutasították, 
annak ellenére, hogy hét éve a bank ügyfele. Érvelése szerint ez az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetéssel kapcsolatos uniós elvek megsértése, és ennek megfelelően az 
Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója – aki Svédországban élő német állampolgár – kifogásolja, hogy 
kénytelen volt svéd személyazonosító kártyát beszerezni ahhoz, hogy igénybe vehesse a 
Svensk Kassaservice AB szolgáltatásait, mert a Svensk Kassaservice AB nem fogadta el 



PE428.013v01-00 2/3 CM\789356HU.doc

HU

érvényes német útlevelét személyazonosságának igazolására.

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz.  A vonatkozó 
korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
tartalmazza.

Az irányelv értelmében azon uniós polgárok számára, akik három hónapnál hosszabb ideig 
szándékoznak tartózkodni a fogadó tagállamban, bejelentkezésről szóló igazolást állítanak ki, 
amennyiben a fogadó tagállam megköveteli az illetékes hatóságoknál történő bejelentkezést. 
A bejelentkezésről szóló igazolás csak azt tanúsítja, hogy a dokumentum tulajdonosa 
bejelentkezett a fogadó tagállam illetékes nemzeti hatóságainál és jogszerűen tartózkodik a 
tagállamban. 

A bejelentkezésről szóló igazolásnak nem célja, hogy személyazonosító kártyaként vagy 
okmányként használják. Az uniós polgárok az állampolgárságuk szerinti tagállam által 
kiállított, érvényes személyazonosító kártya vagy útlevél felmutatásával igazolhatják 
személyazonosságukat. Az irányelv 4. cikkének (3) bekezdése értelmében ezek az okmányok 
csak a nemzeti jogszabályokkal összhangban állíthatók ki az állampolgárok részére.

A Bizottság 2007-ben felvette a kapcsolatot a svéd hatóságokkal, és kérte, hogy ismertessék 
észrevételeiket. A svéd hatóságok válaszukban jelezték, hogy Svédországban jelenleg 
különböző típusú „személyazonosságot igazoló okmányok” léteznek: a gépjárművezetői 
engedélyek, a SIS azonosító kártyák és a nemzeti személyazonosító kártyák1. Ezenkívül, a 
Posten AB-nek és a bankoknak engedélyük van arra, hogy azonosító kártyát állítsanak ki 
ügyfeleik számára. 

A Svensk Kassaservice AB (egy korlátolt felelősségű társaság), amely 2002-ben alakult a 
Posten AB leányvállalataként, korlátozott számú pénzügyi szolgáltatást nyújt az alapvető 
pénztári szolgáltatásokról szóló törvény alapján. A Svensk Kassaservice ezenkívül – kizárólag 
üzleti célból – egyéb szolgáltatásokat is nyújt, például azonosító kártyákat bocsát ki. Amióta a 
Svensk Kassaservice felismerte, hogy az azonosító kártya kiállítására vonatkozó kérelmeket 
sok esetben hamis személyazonosító okmányok alapján nyújtották be, szigorúbb szabályokat 
vezettek be annak biztosítása érdekében, hogy csak a jogszerű kérelmezőknek állítsanak ki 
azonosító kártyát. 

Mivel ezek az új szabályok megnehezítették a nem svédországi lakosok számára, hogy ilyen 
azonosító kártyához jussanak, a svéd hatóságok vizsgálatot indítottak a fenti ügyben azzal a 
céllal, hogy meghatározzák, miként biztosítható a legjobb módon a nem svéd lakosok számára 
a svéd személyazonosító kártya kiadása.

                                               
1 A nemzeti személyazonosító kártyákat a nemzeti rendőrségi testület állítja ki, 

kizárólag svéd állampolgárok számára. A SIS azonosító kártyák a Det Norske Veritas 
Certifikation AB által kibocsátott engedély alapján állíthatók ki. Ezen engedély 
alapján személyazonosító kártyát állíthatnak ki a kibocsátó szervhez – például 
foglalkoztatás révén – közvetlenül kapcsolódó személyek számára.
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A 2008-ban elkészült jelentés számos különböző alternatívát vázolt fel arra vonatkozóan, 
hogy miként oldható meg ez a probléma. A svéd hatóságok felismerték annak a fontosságát, 
hogy a Svédországban élő uniós polgárok is szerezhessenek svéd SIS-tanúsított azonosító 
kártyát vagy hatósági szolgálati kártyát vagy svéd vezetői engedélyt, ezért rendeletet1

fogadtak el a Svédországban élő személyek személyazonosító kártyáiról. A rendelet 2009. 
június 1-jén lépett hatályba. Minden állandó lakóhellyel rendelkező személy kérvényezheti a 
személyazonosító kártya kiállítását.

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


