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Temats: Lūgumraksts Nr. 0076/2009, ko iesniedza Albānijas valstspiederīgā Marisa 
Tusha, par Itālijas valdības priekšlikumu ieviest uzturēšanās atļauju nodokli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Itālijas valdība plāno ieviest nodokli EUR 10 līdz 
EUR 4000 apmērā, ko piemēros Itālijā likumīgi dzīvojošo ārvalstnieku uzturēšanās atļaujām 
papildus jau pastāvošajai EUR 100 maksai par pieteikuma iesniegšanu. Viņa iebilst arī pret 
pārmērīgo laiku (trīs līdz astoņi mēneši uzturēšanās atļaujai vienam gadam), kas nepieciešams 
pieteikuma izskatīšanas procedūrai un kā dēļ atļaujas faktiskais derīguma termiņš var būt pat 
tikai kādi četri mēneši. Viņa norāda, ka ārvalstnieki bez derīgām uzturēšanās atļaujām nevar 
iegūt darbu un ka reizēm ceļotājiem, atgriežoties Itālijā, rodas problēmas, ja tiem nav derīgas 
uzturēšanās atļaujas, jo pierādījums tam, ka ir iesniegts atļaujas atjaunošanas pieteikums, 
netiek uzskatīts par pieņemamu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par avīzēs un Itālijas televīzijā izsludināto priekšlikumu par 
uzturēšanās atļauju nodokļa ieviešanu. Viņa sūdzas arī par ilgo laiku, kas Itālijas varas 
iestādēm nepieciešams, lai izdotu uzturēšanās atļauju.

Itālijas likumdevējs 2009. gada 2. jūlijā pieņēma tā saukto „drošības paketi”.
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Komisija pamatīgi analizē tās saturu attiecībā uz atbilstību Kopienas tiesību aktiem.

Tomēr kā vispārīga piezīme ir jāmin, ka nodevas par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu 
(izdošanu vai atjaunošanu) vispārēji ES migrācijas tiesību akti neregulē.

Komisija neapstrīd, ka dalībvalstis var pieprasīt šādas nodevas. Tomēr šādām nodevām jābūt 
proporcionālām, un tās nedrīkst mazināt imigrācijas direktīvu (studenti1, pētnieki2, pastāvīgie 
iedzīvotāji3, ģimenes atkalapvienošanās4) ietekmi, ieviešot papildu prasības, kas nav 
paredzētas šajās direktīvās.

Attiecībā uz ilgo laiku, kas Itālijas varas iestādēm nepieciešams, lai izdotu uzturēšanās 
atļauju, Komisija var iejaukties tikai tajos gadījumos, kad ir pārkāpti Kopienas tiesību akti. 
Trešās valsts valstspiederīgais, kas Itālijas teritorijā likumīgi un nepārtraukti ir dzīvojis piecus 
gadus, var pieteikties „ES pastāvīgā iedzīvotāja” atļaujai, ko piešķir saskaņā ar Direktīvu 
2003/109/EK5. Rakstveida paziņojuma par lēmumu attiecībā uz pirmo pieteikumu 
maksimālais termiņš ir seši mēneši (7. panta 2. punkts), un šādas atļaujas atjaunošanai jābūt 
automātiskai pēc tās derīguma termiņa beigām (8. panta 2. punkts). Itālijas tiesību aktos 
direktīvu transponēja ar 2007. gada 8. janvāra Likumdošanas dekrētu Nr. 3.”

                                               
1 Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīva 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu 
uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF
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uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos, OV L 289, 3.11.2005., 15. lpp., pieejama: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF
3 Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīva 2003/109/EK par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas 
dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, OV L 16, 23.01.2004., 44. lpp., pieejama:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF
4 Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos, 
OV L 251, 3.10.2003., 12. lpp., pieejama:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
5 Skatīt iepriekš piezīmi Nr. 3.


