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Temats: Lūgumraksts Nr. 0394/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Peter Welz, 
par Zviedrijas Inkasācijas dienesta politiku attiecībā uz personas apliecībām 
personām, kas nav Zviedrijas pilsoņi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz jaunajām stingrākajām prasībām, ko gada sākumā ieviesa 
Zviedrijas Inkasācijas dienests, Zviedrijas galvenais pakalpojumu sniedzējs šajā nozarē, 
attiecībā uz personām, kas nav Zviedrijas pilsoņi, kurām tagad ir vajadzīga personas apliecība, 
lai viņām tiktu sniegti šie pakalpojumi. Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Zviedrijas pastāvīgais 
iedzīvotājs un strādā Zviedrijā, iebilst pret Zviedrijas Inkasācijas dienesta atteikšanos atzīt 
viņa pasi kā viņa identitātes apliecinājumu, kā dēļ viņa iesniegums bankai ar prasību izsniegt 
viņam vajadzīgo personas apliecību tika noraidīts, neraugoties uz to, ka viņš ir šīs bankas 
klients jau septiņus gadus. Viņš apgalvo, ka tas ir ES principu pārkāpums un diskriminācija 
nacionalitātes dēļ, un attiecīgi lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Zviedrijā dzīvojošs Vācijas pilsonis, sūdzas par to, ka viņam bija 
jāiegūst Zviedrijas personas apliecība, lai varētu izmantot „Svensk Kassaservice AB” 
pakalpojumus, un ka „Svensk Kassaservice AB” atteicās atzīt viņa derīgo Vācijas pasi kā 
identitātes apliecinājumu.

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
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un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot minētajā līgumā noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie 
ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Direktīva nosaka, ka ES pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties uzņēmējā dalībvalstī ilgāk nekā trīs 
mēnešus, tiek izdota reģistrācijas apliecība, ja uzņēmēja dalībvalsts pieprasa reģistrēties 
attiecīgajās varas iestādēs. Reģistrācijas apliecība tikai apliecina, ka tās turētājs ir reģistrējies 
uzņēmējas dalībvalsts attiecīgajās varas iestādēs un ka viņam ir tiesības uzturēties šajā valstī.

Reģistrācijas apliecību nav paredzēts izmantot personas apliecības vietā vai kā identitāti 
apliecinošu dokumentu. Ja ir jāapliecina identitāte, ES pilsoņi var to darīt, tikai uzrādot derīgu 
personas apliecību vai pasi, ko izdevusi pilsonības dalībvalsts. Minētās direktīvas 4. panta 
3. punktā ir noteikts, ka šos dokumentus var izsniegt tikai valstspiederīgajiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem.

Komisija 2007. gadā sazinājās ar Zviedrijas varas iestādēm un lūdza informēt par tās 
novērojumiem. Atbildē bija norādīts, ka tajā laikā Zviedrijā bija derīgas vairāku veidu 
personas apliecības — autovadītāja apliecība, SIS personas apliecība un pilsoņa personas 
apliecība1. Turklāt „Posten AB” un bankām ir tiesības izdot personas apliecības saviem 
klientiem.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Svensk Kassaservice AB” ir dibināta 2002. gadā kā 
„Posten AB” meitas uzņēmums un sniedz noteiktus finanšu pakalpojumus saskaņā ar 
Pamatpakalpojumu likumu. Turklāt uzņēmums „Svensk Kassaservice” tikai komerciālā 
nolūkā sniedz arī citus pakalpojumus, piemēram, izdot personas apliecības. Tā kā uzņēmums 
„Svensk Kassaservice” atklāja, ka vairāki pieteikumi personas apliecību saņemšanai ir 
iesniegti, pamatojoties uz viltotiem identitātes apliecinājumiem, tika pieņemti stingrāki 
noteikumi, lai nodrošinātu, ka personas apliecības tiek izdotas tikai reāliem pieteikumu
iesniedzējiem.

Tā kā šo jauno noteikumu dēļ personām, kas nav Zviedrijas pilsoņi, bija grūtāk iegūt šādu 
personas apliecību, Zviedrijas varas iestādes šai sakarībā veica pētījumu ar mērķi rast labāko 
risinājumu, lai nodrošinātu, ka personas, kas nav Zviedrijas pilsoņi, var iegūt Zviedrijas 
personas apliecību.

Ziņojums tika publicēts 2008. gadā, un tajā bija sniegtas dažādas šīs problēmas risinājumu 
alternatīvas. Atzīstot to, ka ir būtiski, lai Zviedrijā dzīvojošie ES pilsoņi varētu iegūt 
Zviedrijas SIS personas apliecību vai dienesta apliecību, vai Zviedrijas autovadītāja apliecību, 
Zviedrijas varas iestādes pieņēma noteikumus2 par personas apliecībām personām, kuras 
pastāvīgi dzīvo Zviedrijā. Noteikumi stājās spēkā 2009. gada 1. jūnijā. Visi pastāvīgie 
iedzīvotāji var pieteikties personas apliecības saņemšanai.”

                                               
1 Pilsoņa personas apliecības izdod Valsts policijas pārvalde tikai Zviedrijas pilsoņiem. 

SIS personas apliecības var izdot, pamatojoties uz „Det Norske Veritas Certifikation 
AB” atļauju. Šāda atļauja dod tiesības izdot personas apliecību personai, kurai ir tieša 
saistība ar izdevējiestādi, piemēram, saistībā ar nodarbinātību.

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


