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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0399/2009 af Ünal Zeran, tysk statsborger, og 105 medunderskrivere, 
om visumfri indrejse for tyrkiske statsborgere

1. Sammendrag

Andrageren henviser til Domstolens dom i sag C-228/06 (Anmodning om præjudiciel 
afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 19. maj 
2006 — Mehmet Soysal, Cengiz Salkim og Ibrahim Savatli mod Forbundsrepublikken 
Tyskland, adciterede: Bundesagentur für Arbeit), hvori det hedder, at tillægsprotokollen til 
aftalen om en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet skal 
fortolkes således, at tyrkiske statsborgere, der yder tjenesteydelser i Tyskland for en i Tyrkiet 
hjemmehørende virksomhed, ikke skal have visum for at kunne indrejse i Tyskland. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at opfordre Kommissionen til at sikre, at 
Domstolens dom omgående bliver efterlevet af samtlige medlemsstater med henblik på, at der 
sættes en stopper for den hidtidige retsstridige behandling af tyrkiske statsborgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

" Andrageren henviser til Domstolens dom af 19. februar 2009 i sag C-228/06, Mehmet 
Soysal og Ibrahim Savatli. Han anmoder Europa-Parlamentet om at opfordre Kommissionen 
til at sikre, at Domstolens dom omgående bliver efterlevet af samtlige medlemsstater, og at 
der straks indføres harmoniserede indrejsebetingelser for tyrkiske statsborgere.
Kommissionens bemærkninger
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I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen 
over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre 
grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1), skal tyrkiske statsborgere have visum for at kunne rejse ind i EU.
I EF-Domstolens dom af 19. februar 2009 i sag C-228/06, Mehmet Soysal og Ibrahim Savatli, 
fastsættes det, at "artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen [til aftalen om oprettelse af en 
associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, der blev undertegnet 
den 12. september 1963], undertegnet den 23. november 1970 i Bruxelles og indgået, 
godkendt og bekræftet på Fællesskabets vegne ved Rådets forordning (EØF) nr. 2760/72 af 
19. december 1972, skal fortolkes således, at den er til hinder for, at der for tyrkiske 
statsborgere, såsom sagsøgerne i hovedsagen, efter tillægsprotokollens ikrafttrædelse indføres 
en visumpligt for indrejse til en medlemsstats område med henblik på dér at levere 
tjenesteydelser for en virksomhed med hjemsted i Tyrkiet, når et sådant visum ikke var 
påkrævet på dette tidspunkt". Tillægsprotokollens artikel 41 indeholder en spærreklausul, i 
hvilken det fastsættes, at "de kontraherende parter afholder sig fra indbyrdes at indføre nye 
restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser". 
Ovenstående dom skal læses inden for rammerne af associeringsaftalen mellem EØS og 
Tyrkiet, som opstiller gensidige rettigheder og forpligtelser for begge parter. I samarbejde 
med Rådet, medlemsstaterne og Tyrkiet er Kommissionen for øjeblikket i færd med at 
analysere dommen med henblik på at udlede de hensigtsmæssige konklusioner heraf. 
Det kan allerede nu udledes af dommen, at tyrkiske statsborgere, der bor i Tyrkiet og rejser til 
en medlemsstat med henblik på dér at levere tjenesteydelser for en virksomhed med hjemsted 
i Tyrkiet, i princippet ikke skal have visum for at rejse ind på medlemsstatens område, hvis 
ikke den pågældende medlemsstat krævede et sådant visum på det tidspunkt, hvor 
tillægsprotokollen af 23. november 1970 trådte i kraft for den pågældende medlemsstat. 
Af den foreløbige vurdering af dommen, der navnlig er blevet foretaget med udgangspunkt i 
de oplysninger, medlemsstaterne har fremsendt til Kommissionen, fremgår det, at 16 
medlemsstater stillede krav om visum til alle tyrkiske statsborgere på den dato, hvor 
spærreklausulen trådte i kraft for dem. De er således ikke omfattet af Soysal-dommen. Ud af 
de 11 resterende medlemsstater, der i princippet fritog tyrkiske statsborgere fra visumkravet 
på de relevante datoer, stillede syv krav om visum til tyrkiske statsborgere, der rejste ind på 
deres område med henblik på dér at udøve en betalt aktivitet eller en erhvervsmæssig 
aktivitet. Det viser sig således, at fritagelsen fra visumkravet kun under visse omstændigheder 
kommer tyrkiske statsborgere til gode, der rejser til bestemte Schengenlande (herunder 
Tyskland og Danmark) samt til Det Forenede Kongerige og Irland med henblik på at levere 
tjenesteydelser dér. 
For at klarlægge konsekvenserne af Soysal-dommen vil Kommissionen om kort tid vedtage 
sine retningslinjer for tyrkiske statsborgeres krydsen af EU-medlemsstaternes ydre grænser 
med henblik på at levere tjenesteydelser i EU, der skal indsættes som en ajourføring af 
Kmmissionens henstilling af 6. november 2006 om en fælles "Praktisk vejledning for 
grænsevagter (Schengenvejledning)" til brug for medlemsstaternes kompetente myndigheder 
ved udøvelse af grænsekontrol af personer (C(2006) 5186 endelig). Dette dokument er 
primært henvendt til medlemsstaternes grænsevagter, men vil endvidere være en hjælp for 
medlemsstaternes konsulater, når de skal besvare forespørgsler vedrørende konsekvenserne af 
Domstolens dom af 19. februar 2009. Inden de vedtages, er de blevet forelagt og drøftet med 
medlemsstaterne og Tyrkiet."


