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Tema: Peticija Nr. 0394/2007 dėl bendrovės „Swedish Cashier Service“ politikos, 
susijusios su tapatybės kortelių išdavimu ne Švedijos piliečiams, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Peter Welz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo naujus griežtesnius reikalavimus, kuriuos bendrovė „Swedish 
Cashier Service“, pagrindinis šio sektoriaus Švedijos paslaugų teikėjas, pradėjo taikyti metų 
pradžioje dėl tapatybės kortelių, kurių reikia toms paslaugoms gauti, išdavimo ne Švedijos 
piliečiams. Peticijos pateikėjas, kuris nuolatos gyvena ir dirba Švedijoje, prieštarauja 
bendrovės „Swedish Casier Service“ atsisakymui kaip galiojantį tapatybės įrodymą pripažinti 
jo vokišką pasą, dėl ko buvo atmestas per jo banką pateiktas prašymas išduoti privalomą 
tapatybės kortelę, nepaisant to, kad jis septynerius metus buvo banko klientas. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad tai yra ES nediskriminavimo dėl pilietybės principų pažeidimas, ir todėl 
prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d. 

„Peticijos pateikėjas, Švedijoje gyvenantis Vokietijos pilietis, skundžiasi, kad turėjo gauti 
švedišką tapatybės kortelę, kad galėtų naudotis bendrovės „Svensk Kassaservice AB“ 
paslaugomis, ir kad bendrovė „Svensk Kassaservice AB“ atsisakė pripažinti jo galiojantį 
vokišką pasą kaip tapatybės įrodymą.

EB sutarties 18 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę 
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laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikydamasis šioje Sutartyje ir jai 
įgyvendinti priimtuose teisės aktuose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir 
sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Direktyvoje nustatyta, kad ES piliečiams, ketinantiems gyventi priimančiojoje valstybėje 
narėje ilgiau kaip tris mėnesius, išduodamas registracijos sertifikatas, jei priimančioji valstybė 
narė reikalauja, kad jie užsiregistruotų atitinkamose institucijose. Registracijos sertifikatas tik 
patvirtina tai, kad jo turėtojas yra užsiregistravęs atitinkamose priimančiosios valstybės narės 
nacionalinėse institucijose ir turi teisę gyventi toje šalyje. 

Registracijos sertifikatas neskirtas naudoti vietoj tapatybės kortelės ar kaip tapatybę 
patvirtinantis dokumentas. Paprašyti įrodyti savo tapatybę ES piliečiai turi teisę tai daryti 
pateikdami arba galiojančią asmens tapatybės kortelę, arba valstybės narės, kurios piliečiai 
yra, išduotą pasą. Kaip nustatyta Direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje, šie dokumentai gali būti 
išduoti tik piliečiams pagal nacionalinius įstatymus.

Komisija 2007 m. susisiekė su Švedijos valdžios institucijomis ir paprašė jų pateikti savo 
pastabas. Atsakyme nurodyta, kad Švedijoje dabar galioja skirtingų rūšių tapatybės kortelės –
vairuotojo pažymėjimas, SIS tapatybės kortelės ir nacionalinės tapatybės kortelės1. Be to, 
bendrovei „Posten AB“ ir bankams leidžiama išduoti savo klientams tapatybės korteles. 

Bendrovė „Svensk Kassaservice AB“ (ribotos atsakomybės bendrovė) įsteigta 2002 m. kaip 
bendrovės „Posten AB“ filialas ir teikia ribotą kiekį finansinių paslaugų pagal Pagrindinių 
atsiskaitymų paslaugų aktą. Be to, bendrovė „Svensk Kassaservice“ teikia ir kitas paslaugas, 
pavyzdžiui, tapatybės kortelių, bet tik dėl komercinių priežasčių. Kadangi bendrovė „Svensk 
Kassaservice“ nustatė, kad nemažai paraiškų dėl tapatybės kortelės pateikta melagingai 
nurodžius tapatybę, nustatytos griežtesnės taisyklės, siekiant užtikrinti, kad tapatybės kortelės 
būtų išduotos nesuklastotos tapatybės asmenims. 

Kadangi dėl tokių naujų taisyklių ne Švedijos gyventojams tapo sunku gauti tokią tapatybės 
kortelę, Švedijos valdžios institucijos nurodė ištirti šį klausimą siekiant išnagrinėti, koks 
geriausias būdas būtų užtikrinti, kad ne Švedijos gyventojai galėtų gauti švedišką tapatybės 
kortelę.

Ataskaita pateikta 2008 m., joje nurodytos kelios skirtingos alternatyvos, kaip spręsti šią 
problemą. Pripažindamos, kad svarbu, jog Švedijoje gyvenantys ES piliečiai galėtų gauti 
švediškas SIS patvirtintas tapatybės arba tarnybų korteles ar švedišką vairuotojo pažymėjimą, 
Švedijos institucijos patvirtino tapatybės kortelių išdavimo Švedijoje gyvenantiems asmenims 
nuostatus2. Šie nuostatai įsigaliojo 2009 m. birželio 1 d. Visi nuolatiniai gyventojai gali 
kreiptis dėl tapatybės kortelės.“

                                               
1. Nacionalines asmens tapatybės korteles išduoda Nacionalinė policijos valdyba ir tik 

Švedijos piliečiams. SIS tapatybės kortelės gali būti išduotos remiantis bendrovės „Det 
Norske Veritas Certifikation AB“ išduotu leidimu. Toks leidimas suteikia teisę išduoti 
tapatybės kortelę asmeniui, kuris yra tiesiogiai susijęs su išduodančiąja institucija, 
pavyzdžiui, darbo santykiais.

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


