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Komisja Petycji

25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0076/2009, którą złożyła Marisa Tusha (Albania) w sprawie 
propozycji rządu włoskiego dotyczącej wprowadzenia podatku od pozwoleń 
na pobyt

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że oprócz opłaty manipulacyjnej wynoszącej 100 euro rząd 
włoski planuje wprowadzenie podatku od pozwoleń na pobyt dla cudzoziemców legalnie 
mieszkających we Włoszech w wysokości od 10 do 4000 euro. Wyraża też ona sprzeciw 
wobec zbyt długiego czasu trwania procedury aplikacyjnej – trzy do ośmiu miesięcy –
w przypadku pozwolenia obejmującego jeden rok. Sprawia to, że pozwolenie może być 
w rzeczywistości ważne jedynie przez cztery miesiące. Składająca petycję zaznacza, że osoby 
nieposiadające ważnego pozwolenia nie mogą zostać zatrudnione, a niekiedy mają one 
problemy w drodze powrotnej do Włoch, ponieważ dowód złożenia wniosku o przedłużenie 
pozwolenia nie jest uznawany za wystarczający.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składająca petycję sprzeciwia się propozycji ogłoszonej we włoskiej prasie i telewizji, 
polegającej na wprowadzeniu podatku od pozwoleń na pobyt. Składająca petycję twierdzi 
również, że czas potrzebny na wydanie pozwolenia na pobyt przez władze włoskie jest zbyt 
długi.
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Tak zwany „pakiet bezpieczeństwa” został uchwalony przez włoskiego prawodawcę w dniu 
2 lipca 2009 r.

Komisja dokładnie analizuje jego zawartość pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym.

Jednakże należy poczynić ogólną uwagę, że opłaty za przyznanie (wydanie lub odnowienie) 
pozwolenia na pobyt nie są co do zasady uregulowane w unijnym prawodawstwie 
dotyczącym migracji.

Komisja nie kwestionuje prawa państw członkowskich do pobierania takich opłat. Niemniej 
opłaty te powinny być proporcjonalne i nie mogą podważać skutku dyrektyw w sprawie 
imigracji (dotyczących studentów1, naukowców2, rezydentów długoterminowych3, prawa do 
łączenia rodzin4), wprowadzając dodatkowy wymóg nieprzewidziany w wymienionych 
dyrektywach. 

W odniesieniu do czasu, w jakim władze włoskie wydają pozwolenie na pobyt, Komisja ma 
prawo do interwencji jedynie w przypadkach, w których mogło dojść do złamania 
prawodawstwa wspólnotowego. Obywatel kraju trzeciego, który legalnie i nieprzerwanie 
zamieszkiwał na terytorium Włoch przez okres pięciu lat, może ubiegać się o „zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego WE”, przyznawane na mocy przepisów dyrektywy 
2003/109/WE5. Termin pisemnego powiadomienia dotyczącego decyzji w odniesieniu do 
pierwszego złożonego wniosku wynosi maksymalnie sześć miesięcy (art. 7 ust. 2), natomiast 
odnowienie takiego zezwolenia jest automatyczne z chwilą jego wygaśnięcia (art. 8 ust. 2). 
Dyrektywa została przetransponowana do ustawodawstwa włoskiego dekretem legislacyjnym 
nr 3 z dnia 8 stycznia 2007 r.

                                               
1 Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli 
państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez 
wynagrodzenia lub wolontariacie, Dz.U. L 375/12 z 23.12.2004, tekst dostępny na stronie 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF
2 Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania 
obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, Dz.U. L 289/15 z 3.11.2005, tekst dostępny na 
stronie 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF
3 Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich 
będących rezydentami długoterminowymi, Dz.U. L 16/44 z 23.1.2004, tekst dostępny na stronie 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF
4 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin, Dz.U. L 251/12 
z 3.10.2003, tekst dostępny na stronie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
5 Zob. przypis 3 powyżej.


