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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0394/2007, którą złożył Peter Welz (Niemcy) w sprawie polityki 
szwedzkiego urzędu Svensk Kassaservice, zajmującego się prostymi usługami 
finansowo-bankowymi, w odniesieniu do wydawania dowodów tożsamości 
obywatelom innych państw

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do nowych, bardziej rygorystycznych wymogów 
wprowadzonych na początku bieżącego roku przez szwedzki urząd Svensk Kassaservice, 
głównego dostawcę prostych usług finansowo-bankowych w Szwecji, w odniesieniu do 
wydawania obywatelom innych państw dowodów tożsamości niezbędnych do korzystania
z takich usług. Składający petycję, który przebywa na stałe i pracuje w Szwecji, sprzeciwia 
się decyzji urzędu, który odmówił uznania jego niemieckiego paszportu za ważny dowód 
potwierdzający jego tożsamość. W rezultacie odrzucono wniosek o wymagany dowód
tożsamości, który złożył za pośrednictwem swojego banku, mimo że już od siedmiu lat jest 
klientem tego banku. Składający petycję uważa, że taka sytuacja stanowi naruszenie zasad UE 
dotyczących dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, i w związku z tym 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, obywatel Niemiec zamieszkały w Szwecji, twierdzi, że zobowiązano go 
do uzyskania szwedzkiego dowodu tożsamości, aby mógł korzystać z usług urzędu Svensk 
Kassaservice AB i że Svensk Kassaservice AB odmówił uznania jego ważnego niemieckiego 
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paszportu za dowód tożsamości.

Zgodnie z art. 18 traktatu WE każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach i w środkach przyjętych w celu ich 
wykonania. Właściwe ograniczenia i warunki znajdują się w dyrektywie 2004/38/WE
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się
i pobytu na terytorium państw członkowskich

Zgodnie z dyrektywą obywatelom UE, którzy zamierzają mieszkać w przyjmującym państwie 
członkowskim przez okres dłuższy niż trzy miesiące, wydawane jest zaświadczenie
o rejestracji, jeśli państwo członkowskie wymaga od nich, aby rejestrowali się u właściwych 
organów. Zaświadczenie o rejestracji potwierdza jedynie, że jego posiadacz zarejestrował się
u właściwych organów krajowych przyjmującego państwa członkowskiego i że ma prawo
w nim mieszkać. 

Zaświadczenie o rejestracji nie ma być używane zamiast dowodu tożsamości ani jako
dokument tożsamości. W razie konieczności udowodnienia swojej tożsamości obywatele UE 
mają prawo uczynić to, okazując albo ważny dowód tożsamości, albo paszport wydany przez 
państwo członkowskie pochodzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy dokumenty te wydaje 
się obywatelom wyłącznie zgodnie z przepisami krajowymi.

Komisja skontaktowała się z władzami Szwecji w 2007 r. i zwróciła się o dostarczenie uwag.
W odpowiedzi poinformowano, że obecnie w Szwecji występują różne rodzaje „dowodów 
tożsamości”: prawo jazdy, dowody tożsamości SIS i krajowe dowody tożsamości1. Ponadto 
Posten AB i banki mają zezwolenie na wydawanie dowodów tożsamości swoim klientom. 

Svensk Kassaservice AB (przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością) został 
założony w 2002 r. jako jednostka zależna Posten AB świadcząca ograniczoną gamę usług 
finansowych na mocy ustawy o podstawowych usługach kasjerskich. Ponadto Svensk 
Kassaservice świadczy – wyłącznie ze względów handlowych – inne usługi, takie jak 
wydawanie dowodów tożsamości. Ponieważ Svensk Kassaservice odkrył, że pewną liczbę 
wniosków o wydanie dowodu tożsamości złożono, podając fałszywą tożsamość, zastosował
surowsze zasady w celu zagwarantowania, że dowody tożsamości wydawane będą jedynie 
rzeczywistym wnioskodawcom. 

Nowe przepisy utrudniły obywatelom spoza Szwecji uzyskanie tego typu dowodów 
tożsamości, więc władze Szwecji zleciły badanie dotyczące wspomnianej sprawy w celu 
znalezienia najlepszego sposobu zagwarantowania obywatelom spoza Szwecji możliwości 
uzyskania szwedzkiego dowodu tożsamości.

Sprawozdanie zostało złożone w 2008 r. i przedstawiono w nim szereg różnych możliwości
poradzenia sobie z tym problemem. Dostrzegłszy, jak ważna dla obywateli UE zamieszkałych
w Szwecji jest możliwość uzyskania szwedzkich dowodów tożsamości SIS, dowodów 

                                               
1 Krajowe dowody tożsamości wydaje Rada Polityki Krajowej wyłącznie obywatelom Szwecji. Dowody 

tożsamości SIS mogą być wydawane na podstawie zezwolenia udzielonego przez Det Norske Veritas 
Certifikation AB. Zezwolenie takie daje prawo wydawania dowodu tożsamości osobie bezpośrednio 
związanej z organem wydającym, na przykład stosunkiem zatrudnienia.
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wydanych przez właściwe organy krajowe lub praw jazdy, władze Szwecji przyjęły 
rozporządzenie1 dotyczące dowodów tożsamości dla osób zamieszkałych w Szwecji. 
Rozporządzenie to weszło w życie dnia 1 czerwca 2009 r. Wszyscy stali rezydenci mogą 
składać wnioski o dowody tożsamości.

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


