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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0076/2009, της Marisa Tusha, αλβανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης για θέσπιση φόρου επί των αδειών 
παραμονής

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να θεσπίσει φόρο ύψους από 
10 ευρώ  έως 4 000 ευρώ  επί των αδειών παραμονής για τους αλλοδαπούς που διαμένουν 
νόμιμα στην Ιταλία, επιπλέον του τέλους των 100 ευρώ που ισχύει για την αίτηση έκδοσης 
της άδειας. Επίσης εκφράζει την αντίθεσή της για τον δυσανάλογο χρόνο που απαιτεί η 
διαδικασία αίτησης –από τρεις έως οκτώ μήνες– για άδεια ισχύος ενός έτους, με αποτέλεσμα 
τελικά αυτή να ισχύει ουσιαστικά για τέσσερις μόνο μήνες. Αναφέρει δε ότι όσοι δεν 
διαθέτουν έγκυρες άδειες παραμονής δεν μπορούν να απασχοληθούν και ότι ενίοτε 
ανακύπτουν προβλήματα για άτομα που επιστρέφουν στην Ιταλία χωρίς έγκυρη άδεια 
παραμονής, εφόσον το αποδεικτικό έγγραφο υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας 
παραμονής δεν είναι αποδεκτό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την πρόταση που ανακοινώθηκε στις εφημερίδες και την 
ιταλική τηλεόραση να θεσπιστεί φόρος επί των αδειών παραμονής. Διαμαρτύρεται ακόμη για 
το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκδώσουν οι ιταλικές αρχές μια άδεια 
παραμονής.
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Η αποκαλούμενη «δέσμη μέτρων για την ασφάλεια» εγκρίθηκε από το ιταλικό νομοθετικό 
σώμα στις 2 Ιουλίου 2009.
Η Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά το περιεχόμενό της όσον αφορά τη συμμόρφωσή της προς το 
κοινοτικό δίκαιο.

Ωστόσο, ως γενική παρατήρηση, πρέπει να επισημανθεί ότι τα τέλη για τη χορήγηση (έκδοση 
ή ανανέωση) των αδειών παραμονής σε γενικές γραμμές δεν ρυθμίζονται από τη νομοθεσία 
περί μετανάστευσης της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την 
καταβολή τέτοιων τελών. Ωστόσο, τα εν λόγω τέλη πρέπει να είναι αναλογικά και δεν πρέπει 
να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των οδηγιών για τη μετανάστευση (σχετικά με τους 
σπουδαστές1, τους ερευνητές2, τους επί μακρόν διαμένοντες3, την οικογενειακή επανένωση4) 
θεσπίζοντας μια επιπλέον απαίτηση που δεν προβλέπεται από τις συγκεκριμένες οδηγίες.

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκδώσουν οι ιταλικές αρχές μια 
άδεια παραμονής, η Επιτροπή δύναται να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
έχει παραβιαστεί η κοινοτική νομοθεσία. Ένας υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα 
και αδιάλειπτα εντός της ιταλικής επικράτειας για διάστημα πέντε ετών μπορεί να υποβάλλει 
αίτηση για άδεια «επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ», η οποία χορηγείται βάσει της οδηγίας 
2003/109/ΕΚ5. Για την πρώτη αίτηση, η προθεσμία για τη γραπτή κοινοποίηση της απόφασης
είναι κατά μέγιστο έξι μήνες μετά την υποβολή της αίτησης (άρθρο 7, παράγραφος 2) και η 
ανανέωση των αδειών αυτών γίνεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη τους (άρθρο 8, παράγραφος 
2). Η οδηγία μεταφέρθηκε στην ιταλική νομοθεσία με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 3 της 
8ης Ιανουαρίου 2007.

                                               
1 Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την 
εθελοντική υπηρεσία, ΕΕ L 375/12 της 23.12.2004, διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EL:PDF
2 Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής 
υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ΕΕ L 289/15 της 3.11.2005, διατίθεται στη 
διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EL:PDF
3 Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, ΕΕ L 16/44 της 23.1.2004, διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EL:PDF
4 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης, ΕΕ L 251/12 της 3.10.2003, διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EL:PDF
5 Βλ. ανωτέρω, υποσημείωση 3.


