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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0076/2009 af Marisa Tusha, albansk statsborger, om den italienske 
regerings forslag om en afgift på opholdstilladelser

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at den italienske regering har planer om at opkræve en afgift på 
opholdstilladelser til udlændinge, som på lovlig vis opholder sig i Italien. Det siges, at 
afgiftsbeløbene skal ligge mellem 10 og 4000 euro oven i de 100 euro, som skal betales for 
ansøgningen om tilladelsen. Andrageren klager endvidere over ansøgningsprocedurens 
varighed - 3 til 8 måneder - for at få en tilladelse med gyldighed i et år, således at en tilladelse 
i værste fald reelt kun vil kunne bruges i 4 måneder. Ifølge andrageren ansætter 
arbejdsgiverne ikke personer uden gyldig opholdstilladelse. Det giver også problemer at 
vende tilbage til Italien efter en rejse, når man ikke har nogen gyldig opholdstilladelse. Et 
bevis på, at der er ansøgt om forlængelse accepteres ikke.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren klager over det forslag, som blev offentliggjort i aviserne og på italiensk tv, om 
opkrævning af en afgift på opholdstilladelser. Hun klager ligeledes over 
ansøgningsprocedurens varighed fra de italienske myndigheders side.

Den såkaldte "sikkerhedspakke" blev vedtaget af den lovgivende myndighed i Italien den 2. 
juli 2009.



PE429.612v01-00 2/2 CM\792162DA.doc

DA

Kommissionen analyserer nøje indholdet heraf med hensyn til overholdelse af 
fællesskabslovgivningen.

Det skal imidlertid generelt bemærkes, at afgifterne for levering (udstedelse eller fornyelse) af 
opholdstilladelser i almindelighed ikke reguleres af EU's migrationslovgivning.

Kommissionen anfægter ikke, at medlemsstaterne kan opkræve disse afgifter. Afgifterne bør 
imidlertid være forholdsmæssige og bør ikke underminere virkningen af 
immigrationsdirektiverne (studenter1

                                               
1 Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med 
henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste, EUT L 375/12 af 23.12.2004, som kan 
findes på
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF
2 Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på 
videnskabelig forskning, EUT L 289/15 af 3.11.2005, som kan findes på
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF
3 Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding, EUT L 
16/44 af 23.1.2004, som kan findes på
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF
4 Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring, EUT L 251/12 af 3.10.2003, der kan 
findes på
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
5 Se fodnote 3 ovenfor.


