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Subiect: Petiţia nr. 0394/2007, adresată de Peter Welz, de cetăţenie germană, privind 
politica Svensk Kassaservice referitoare la eliberarea cărţilor de identitate 
pentru cetăţenii străini

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul face referire la noile cerinţe mai stricte introduse la începutul anului de către 
Svensk Kassaservice (servicii suedeze de plată), principalul furnizor suedez în acest domeniu, 
privind eliberarea cărţii de identitate pentru cetăţenii străini, necesară pentru obţinerea acestor 
servicii. Petiţionarul, care este rezident permanent şi lucrează în Suedia, obiectează faţă de 
refuzul Svensk Kassaservice de a-i recunoaşte paşaportul german ca dovadă validă a 
identităţii sale, fapt care a determinat respingerea aplicaţiei sale pentru obţinerea unei cărţi de 
identitate necesare, prin intermediul băncii sale, în ciuda faptului că este client al băncii de 
şapte ani. El consideră că aceasta este o încălcare a principiilor UE privind discriminarea pe 
motivul originii etnice şi, prin urmare solicită intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţionarul, cetăţean german rezident în Suedia, reclamă faptul că a fost obligat să obţină o 
carte de identitate suedeză pentru a putea beneficia de serviciile Svensk Kassaservice AB şi că 
Svensk Kassaservice AB a refuzat să-i recunoască paşaportul german valabil ca dovadă a 
identităţii.
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Articolul 18 din Tratatul CE stipulează că „orice cetăţean al Uniunii are dreptul de liberă 
circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor 
prevăzute de prezentul tratat şi de dispoziţiile de aplicare a acestuia”. Limitările şi condiţiile 
respective pot fi găsite în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora.

Directiva prevede că cetăţenilor UE care au intenţia de a-şi exercita dreptul de şedere în statul 
membru gazdă pe o perioadă mai mare de trei luni li se eliberează un certificat de înregistrare, 
în cazul în care statul membru gazdă le solicită să se înregistreze la autorităţile competente. 
Certificatul de înregistrare reprezintă doar o dovadă că titularul său a fost înregistrat de către 
autorităţile naţionale competente ale statului membru gazdă şi că are dreptul de şedere în 
statul respectiv.

Certificatul de înregistrare nu este menit să fie utilizat în locul cărţii de identitate sau ca 
document de identitate. În cazul în care li se cere să se legitimeze, cetăţenii UE pot face acest 
lucru prezentând fie o carte de identitate, fie un paşaport valabil eliberat de statul membru ai 
cărui cetăţeni sunt. Conform prevederilor articolului 4 alineatul (3) din directiva menţionată 
anterior, aceste documente pot fi eliberate de către statele membre doar cetăţenilor lor, în 
conformitate cu legislaţia proprie.

Comisia a luat legătura cu autorităţile suedeze în 2007 şi a solicitat explicaţii. În răspunsul 
acestora era menţionat faptul că, în prezent, în Suedia există mai multe tipuri de „cărţi de 
identitate” - permise de conducere, cărţi de identitate SIS şi cărţi de identitate naţionale1. De 
asemenea, Posten AB şi băncile au dreptul de a le elibera cărţi de identitate clienţilor lor.

Svensk Kassaservice AB (societate cu răspundere limitată) a fost fondată în anul 2002 ca o 
filială a Posten AB, oferind un număr limitat de servicii financiare în conformitate cu Legea 
serviciilor de bază oferite la ghişeu. De asemenea, Svensk Kassaservice oferă, în scopuri 
exclusiv comerciale, şi alte servicii, precum eliberarea de cărţi de identitate. Din momentul în 
care Svensk Kassaservice a descoperit că au fost depuse mai multe cereri de obţinere a unor 
cărţi de identitate sub o identitate falsă, au fost implementate reguli mai stricte, pentru a 
garanta faptul că numai aplicanţilor veridici li se eliberează cărţi de identitate.

Întrucât aceste noi reguli au îngreunat procesul de obţinere a unei asemenea cărţi de identitate 
de către rezidenţii străini, autorităţile suedeze au comandat realizarea unui studiu referitor la 
această chestiune, având ca obiectiv determinarea celei mai bune căi de garantare a faptului că 
rezidenţii străini pot obţine o carte de identitate suedeză.

Raportul a fost transmis în anul 2008, oferind diferite alternative de abordare a problemei. 
Recunoscând importanţa acordării cetăţenilor UE rezidenţi în Suedia a posibilităţii de obţinere 
a unei cărţi de identitate suedeze certificate SIS, a cărţilor de servicii de la autorităţi sau a 
permisului de conducere suedez, autorităţile suedeze au adoptat un regulament2 privind 
                                               
1 Cărţile de identitate naţionale sunt eliberate de către Consiliul naţional al poliţiei în 

exclusivitate cetăţenilor suedezi. Cărţile de identitate SIS pot fi eliberate în baza unei 
permisiuni acordate de Det Norske Veritas Certifikation AB. O asemenea permisiune 
conferă dreptul de a elibera o carte de identitate unei persoane care are o legătură 
directă cu autoritatea emitentă, de exemplu o legătură de angajare.

2 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:284
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cărţile de identitate pentru rezidenţii din Suedia. Regulamentul a intrat în vigoare la 1 iunie 
2009. Orice rezident permanent poate depune o cerere pentru obţinerea unei cărţi de 
identitate.


