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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0841/2008 af Angelo Vincenti, italiensk statsborger, om forlængelse 
af opholdstilladelser

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at det tager mere end et år at forlænge en opholdstilladelse i Italien. 
Siden indførelsen af en kreditkorttype af tilladelserne er ventetiderne blevet overordentligt 
lange. Ifølge andrageren betyder dette, at en person, hvis opholdstilladelse er ved at blive 
forlænget, ikke kan forlade Italien, fordi han ikke kan rejse i Schengenlande. Andrageren 
mener, at denne situation er uacceptabel.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Hvad angår muligheden for at rejse inden for Schengenområdet, har tredjelandsstatsborgere, 
der er i besiddelse af en opholdstilladelse udstedt af en Schengenmedlemsstat, ret til at rejse 
til en anden Schengenmedlemsstat i op til tre måneder inden for en seksmåneders periode 
uden visum, idet deres opholdstilladelser anses for at være gyldige på lige fod med visa til 
kortvarigt ophold (artikel 21 i konventionen til gennemførelse af Schengenaftalen). Disse 
opholdstilladelser skal i princippet udstedes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) 
nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere1. 

I overensstemmelse med artikel 34, litra a), i Schengengrænsekodeksen skal medlemsstaterne 
                                               
1 EFT L 157 af 15.6.2002, s.1.
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underrette Kommissionen om opholdstilladelser, der ikke er udstedt i overensstemmelse med 
ovennævnte forordning. Kommissionen har offentliggjort listen over opholdstilladelser i 
EUT2, offentliggør regelmæssigt ajourføringer af listen og stiller midlertidige ajourføringer til 
rådighed på sit websted (se
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Den 7. december 2007 erklærede Italien, at den særlige kvittering fra italienske postkontorer 
for indlevering af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse er en opholdstilladelse, som 
kan benyttes til at krydse de eksterne grænser uden visum: "Den særlige kvittering fra de 
italienske postkontorer er kun gyldig sammen med udlændingens pas og den udløbne 
opholdstilladelse. Kvitteringen anvendes fra den 1. august 2008 til den 31. januar 2009".

Den 25. juli 2008 underrettede de italienske myndigheder Kommissionen samt Rådets 
generalsekretariat om, at indførelsen af elektroniske opholdstilladelser har medført visse 
forsinkelser i forbindelse med fornyelsen af opholdstilladelser. De italienske myndigheder har 
derfor anmodet om, at medlemsstaterne anerkender den særlige kvittering fra italienske 
postkontorer for indlevering af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som en 
opholdstilladelse i perioden fra den 1. august 2008 til den 31. januar 2009 (se den nyeste 
udgave af EUT http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML).
Denne anmodning er blevet godkendt.

Konklusion

- Medlemsstaternes grænsevagter anerkender dette dokument som en opholdstilladelse, der 
kan benyttes til at krydse de eksterne grænser uden et visum, og

- en tredjelandsstatsborger skal i perioden 1. august 2008 til 31. januar 2009 ikke have et 
visum for at besøge en Schengenstat i op til tre måneder inden for en periode på seks 
måneder, heller ikke hvis den pågældende borger venter på at få fornyet sin italienske 
opholdstilladelse. I denne periode anses den kvittering, som de italienske myndigheder har 
udstedt, for at være gyldig på lige fod med et visum for kortvarigt ophold."

                                               
1 EUT C 247 af 13.10.2006, s.1.
2 EUT C 247 af 13.10.2006, s.1.
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