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Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0399/2009, внесена от Ünal Zeran, с германско гражданство, 
подкрепена от 105 подписа, относно безвизовото влизане на турски 
граждани

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на решението на Съда на ЕО по дело C-228/06 (с 
предмет преюдициално запитване, отправено от Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg (Германия), от 19 май 2006 г. — Mehmet Soysal, Cengiz Salkim и Ibrahim 
Savatli срещу Федерална Република Германия — в присъствието на: Bundesagentur für 
Arbeit), според което Допълнителният протокол към Споразумението за асоцииране 
между Европейската икономическа общност и Турция трябва да се тълкува в смисъл, 
че не допуска въвеждането на изискване за получаване на виза, за да се позволи на 
турски граждани да влязат на територията на Германия, с цел да предоставят в нея 
услуги за сметка на установено в Турция предприятие. Затова вносителят на петицията 
моли Европейския парламент да призове Комисията да осигури незабавното спазване 
на решението на Съда на ЕО във всички държави-членки с оглед на прекратяването на 
настоящото незаконно третиране на турски граждани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят се позовава на решението на Съда на Европейските общности от 19 
февруари 2009 г. по дело C-228/06, Mehmet Soysal и Ibrahim Savatli. Той моли 
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Европейския парламент да призове Комисията да гарантира незабавното спазване на 
решението във всички държави-членки и да осигури незабавни хармонизирани условия 
за влизане на турски граждани на тяхна територия.

Забележки на Комисията относно петицията

Съгласно Регламент № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г., който съдържа списък на 
третите държави, чиито граждани трябва да притежават визи, когато преминават 
външните граници, както и на онези, чиито граждани са освободени от това изискване 
(ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1), турските граждани следва да притежават виза, за да 
пътуват в рамките на Европейския съюз.

Решението на Съда на Европейските общности от 19 февруари 2009 г. по дело C-
228/06, Mehmet Soysal и Ibrahim Savatli, постановява, че „член 41, параграф 1 от 
Допълнителния протокол [към Споразумението за асоцииране между Европейската 
икономическа общност и Турция от 12 септември 1963 г.], подписан на 23 ноември 
1970 г. в Брюксел и сключен, одобрен и утвърден от името на Общността в Регламент
(ЕИО) № 2760/72 на Съвета от 19 декември 1972 година трябва да се тълкува в смисъл, 
че не допуска след влизането в сила на този протокол въвеждането на изискване за 
получаване на виза, за да се позволи на турски граждани, като жалбоподателите в 
главното производство, да влязат на територията на дадена държава-членка с цел да 
предоставят в нея услуги за сметка на установено в Турция предприятие, след като към 
тази дата такава виза не е била изисквана“. Член 41 от Допълнителния протокол 
определя „възпираща” клауза, която гласи, че договарящите се страни ще се въздържат 
от въвеждане помежду си на нови ограничения, свързани със свободата на 
установяване и свободата на предоставяне на услуги. 

Гореспоменатото решение следва да се чете в контекста на Споразумението за 
асоцииране между ЕИО и Турция, което установява реципрочни права и задължения и 
на двете страни. В момента Комисията анализира това решение в сътрудничество със 
Съвета, с държавите-членки и Турция, за да е в състояние да направи правилните 
заключения.

На този етап от решението може да се направи заключението, че по принцип, турските 
граждани, които пребивават в Турция и пътуват в държава-членка, за да предоставят 
там услуги от името на предприятие, установено в Турция, не се нуждаят от виза, за да 
влязат на територията на тази държава-членка, ако въпросната държава-членка не е 
изисквала такава виза в момента на влизане в сила на Допълнителния протокол от 23 
ноември 1970 г. по отношение на тази държава-членка.

От предварителната оценка на това решение, извършена основно на базата на 
информация, съобщена на Комисията от държавите-членки, изглежда, че шестнадесет 
държави-членки са наложили визови ограничения на всички турски граждани към
датата на влизане в сила за тях на възпиращата клауза. Следователно решението Soysal
не се отнася за тях. От единадесетте останали държави-членки, които по принцип са 
освободили към съответните дати турските граждани от задължение за виза, седем са 
поставили изискване за виза за турски граждани, които идват на територията им, за да 
извършват платена дейност или да осъществяват професионална дейност там. 
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Следователно изглежда, че освобождаването от изискване за виза се отнася, при 
определени обстоятелства, само за турски граждани, пътуващи в някои държави от 
Шенгенската зона (т.е. Германия и Дания), както и в Обединеното кралство и 
Ирландия, за да предоставят услуги там.

За да се изяснят заключенията на решението Soysal, Комисията ще приеме в близко 
бъдеще „Насоки за движението на турски граждани, преминаващи външните граници 
на държавите-членки на ЕС, за да предоставят услуги в рамките на ЕС”, които ще бъдат 
приложени към Препоръка на Комисията от 6 ноември 2006 г. за създаване на общо 
„Практическо ръководство за граничните служители (Шенгенски наръчник)“, което ще 
се използва от компетентните органи на държавите-членки при извършване на 
граничния контрол на лица (C(2006) 5186 окончателен). Този документ преди всичко е 
насочен към охраната на границите на държавите-членки, но ще бъде от помощ и на 
консулствата на държавите-членки при предоставяне на отговор на запитвания относно 
прилагането на решението на Съда на Европейските общности от 19 февруари 2009 г. 
Преди приемането им, те са предоставени и обсъдени с държавите-членки и Турция.


