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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0394/2007, imressqa minn Peter Welz, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar il-politika tas-Servizz tal-Kaxxier Żvediż rigward il-kwistjoni tal-karti 
tal-Identità lil ċittadini mhux Żvediżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għar-rekwiżiti ġodda u aktar stretti introdotti fil-bidu tas-sena mis-
Servizz tal-Kaxxier Żvediż, il-fornitur prinċipali fl-Iżvezja f’dan is-settur, rigward il-kwistjoni 
tal-karti tal-identità lil ċittadini mhux Żvediżi meqjusa bħala neċessarji biex jiksbu dawn is-
servizzi. Il-petizzjonant, li huwa residenti b’mod permanenti u jaħdem fl-Iżvezja, joġġezzjona 
għar-rifjut tas-Servizz tal-Kaxxier Żvediż milli jirrikonoxxi l-passaport Ġermaniż tiegħu bħala 
prova valida tal-identità, li b’konsegwenza ta’ dan, l-applikazzjoni tiegħu permezz tal-bank 
tiegħu għall-karta tal-identità neċessarja ġiet rifjutata, minkejja l-fatt li huwa ilu klijent tal-
bank għal seba’ snin. Huwa jsostni li dan huwa ksur tal-prinċipji tal-UE rigward 
diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità u b’hekk qed ifittex li tittieħed azzjoni mill-
Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19  ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż residenti fl-Iżvezja, jilmenta li huwa ġie obbligat jikseb 
karta tal-identità Żvediża sabiex ikun jista’ jgawdi mis-servizzi tas-Svensk Kassaservice AB u 
li s-Svensk Kassaservice AB irrifjuta li jirrikonoxxi l-passaport validu Ġermaniż tiegħu bħala 
prova tal-identità.
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L-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jistipola li kull ċittadin tal-
Unjoni għandu jkollu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri, 
soġġett għal-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stipolati f’dan it-Trattat u permezz tal-miżuri 
adottati biex idaħħluha fis-seħħ. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-
Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri.

Id-Direttiva tistipola li ċ-ċittadini tal-UE li għandhom l-intenzjoni li jirresiedu fl-Istat Membru 
ospitanti għal perjodu ta’ iktar minn tliet xhur jingħatalhom ċertifikat ta’ reġistrazzjoni, jekk l-
Istat Membru ospitanti jirrikjedi li jirreġistraw mal-awtoritajiet rilevanti. Iċ-ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni jagħti prova biss tal-fatt li d-detentur tiegħu huwa reġistrat mal-awtoritajiet 
nazzjonali relevanti tal-Istat Membru ospitanti u li għandu d-dritt jirresiedi hemm. 

Iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni mhux maħsub li jintuża minflok karta tal-identità jew bħala 
dokument tal-identità. Jekk iċ-ċittadini tal-UE jintalbu jiddikjaraw l-identità tagħhom, huma 
intitolati jagħmlu dan billi jippreżentaw karta tal-identità valida jew passaport maħruġ mill-
Istat Membru taċ-ċittadinanza. Kif stipolat fl-Artikolu 4(3) tad-Direttiva, dawn id-dokumenti 
jistgħu jinħarġu biss lil ċittadini f’konformità mal-liġijiet nazzjonali.

Fl-2007 l-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Żvediżi u talbet l-osservazzjonijiet 
tagħhom. Ir-risposta wriet li attwalment hemm tipi differenti ta’ ‘karti tal-identità’ fl-Iżvezja -
il-liċenzji tas-sewqan, il-karti tal-identità tal-SIS u l-karti tal-identità nazzjonali1. Barra minn 
dan, il-Posten AB u l-banek għandhom permess joħorġu karti tal-identità lill-klijenti tagħhom. 

Is-Svensk Kassaservice AB (kumpanija b’responsabilità limitata) ġiet imwaqqfa fl-2002 
bħala kumpanija sussidjarja ta’ Posten AB, u tipprovdi għadd limitat ta’ servizzi finanzjarji 
skont l-Att dwar is-Servizzi Bażiċi ta’ Ħlas (Basic Counter Services Act). Barra minn dan, is-
Svensk Kassaservice tipprovdi, għal għanijiet kummerċjali biss, servizzi oħra bħall-karti tal-
identità. Minn meta s-Svensk Kassaservice saret taf li għadd ta’ applikazzjonijiet għall-karta 
tal-identità saru b’identità falza, ġew implimentati regoli iktar stretti biex jiżguraw li l-karti 
tal-identità jinħarġu biss lil applikanti ġenwini. 

Minħabba li dawn ir-regoli l-ġodda għamluha diffiċli li r-residenti mhux Żvediżi jiksbu tali 
karta tal-identità, l-awtoritajiet Żvediżi kkummissjonaw studju dwar is-suġġett imsemmi 
hawn fuq, bl-għan li jeżaminaw l-aħjar mod ta’ kif jiżguraw li r-residenti mhux Żvediżi jkunu 
jistgħu jiksbu karta tal-identità Żvediża.

Ir-rapport tlesta fl-2008 u ppreżenta ħafna alternattivi differenti dwar kif tista’ tiġi ttrattata l-
problema. Filwaqt li rrikonoxxew l-importanza għal ċittadini tal-UE residenti fl-Iżvezja li 
jiksbu karta tal-identità Żvediża ċċertifikata mill-SIS jew karta tas-servizz tal-awtorità jew 
inkella liċenzja tas-sewqan Żvediża, l-awtoritajiet Żvediżi adottaw regolament2 dwar karti tal-

                                               
1 Il-Bord Nazzjonali tal-Pulizija joħroġ karti tal-identità nazzjonali lil ċittadini Żvediżi 

biss. Il-karti tal-identità tal-SIS jistgħu jinħarġu abbażi ta’ permess mogħti mid-Det 
Norske Veritas Certifikation AB. Tali permess jagħti d-dritt li tinħareġ karta tal-
identità lil persuni b’rabta diretta mal-korp li joħroġ il-permessi, pereżempju, permezz 
tal-impjieg.

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



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

MT

identità għal persuni residenti fl-Iżvezja. Ir-regolament daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2009. Ir-
residenti permanenti kollha jistgħu japplikaw għall-karta tal-identità.


