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javaslatáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója közli, hogy az olasz kormány azt tervezi, hogy megadóztatja a legálisan 
Olaszországban tartózkodó külföldieknek kiadott a tartózkodási engedélyeket. A tartózkodási 
engedély igénylése során fizetendő 100 eurós összeg mellett az adó mértéke 10-4000 euró 
lenne. A petíció benyújtója továbbá kifogásolja az egy évre szóló tartózkodási engedély 
igénylési eljárásának túlzott, 3-8 hónapos elhúzódását, aminek következtében a tartózkodási 
engedély – a legrosszabb esetben – ténylegesen csak négy hónapig használható. A petíció 
benyújtója szerint a munkáltatók nem alkalmaznak olyan embereket, akik nem rendelkeznek 
érvényes tartózkodási engedéllyel. Érvényes tartózkodási engedély hiányában még az 
utazásról való olaszországi visszatérés is kockázatos, mert a hosszabbítási kérelem 
benyújtásáról készült igazolást nem fogadják el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.
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A petíció benyújtója a tartózkodási engedélyek adóztatására vonatkozóan az újságokban és az 
olasz televízióban közzétett javaslatot kifogásolja. Emellett kifogásolja az olasz hatóságok 
által a tartózkodási engedély kiadásához igényelt idő hosszúságát is.

Az olasz jogalkotó 2009. július 2-án fogadta el az úgynevezett „biztonsági csomagot”.
A Bizottság behatóan elemzi annak tartalmát a közösségi joggal való összeegyeztethetősége 
tekintetében. 

Általánosságban azonban meg kell jegyezni, hogy az EU migrációs joga általában nem 
szabályozza a tartózkodási engedélyek kiadása (kiállítás vagy megújítás) után kivetett díjakat. 

A Bizottság nem vitatja, hogy a tagállamok ilyen díjakat írhatnak elő.  Ezen díjaknak azonban 
arányosnak kell lenniük, és nem áshatják alá a bevándorlási irányelvek hatását (diákok1, 
kutatók2, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők3, családegyesítés4) az irányelvekben 
meg nem határozott további követelmények bevezetésével. 

Ami az olasz hatóságok által a tartózkodási engedély kiadásához igényelt idő hosszúságát 
illeti, a Bizottságnak csak olyan esetekben van módja a beavatkozásra, amennyiben közösségi 
jogszabály esetleges megsértéséről van szó. Az a harmadik országbeli állampolgár, aki 
jogszerűen és folyamatosan öt éven át Olaszország területén tartózkodott, kérelmezheti a 
2003/109/EK irányelv5 alapján kiadott „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
személy EK tartózkodási engedélyét”. Az első kérelem esetében a határozatról szóló írásbeli 
értesítés határideje legfeljebb 6 hónap (7. cikk (2) bekezdés), és az ilyen engedély 
meghosszabbítása lejártakor automatikus (8. cikk (2) bekezdés).  Ezt az irányelvet a 2007. 
január 8-i 3. sz. törvényi erejű rendelettel ültették át az olasz jogba.

                                               
1 A Tanács 2004. december 13-i 2004/114/EK irányelve a harmadik országok állampolgárai tanulmányok 
folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának 
feltételeiről, HL L 375., 2004.12.23., elérhető a következő címen: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF
2 A Tanács 2005. október 12-i 2005/71/EK irányelve a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai 
Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról, HL L 
289/15., 2005.11.3., elérhető a következő címen: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF
3 A Tanács 2003. november 25-i 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező állampolgárainak jogállásáról, HL L 16/44., 2004.1.23., elérhető a következő címen: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF
4 A Tanács 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK irányelve a családegyesítési jogról, HL L 251/12., 2003.10.3., 
elérhető a következő címen: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
5 Lásd fent a 3. megjegyzésben.


