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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0399/2009, του Ünal Zeran, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 105 υπογραφές, σχετικά με την είσοδο τούρκων υπηκόων 
χωρίς θεώρηση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-228/06 (Αίτηση 
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg (Γερμανία) στις 19 Μαΐου 2006 - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, 
Ibrahim Savati κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, προσεπικληθέν: 
Bundesagentur für Arbeit), η οποία επισημαίνει ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας 
σύνδεσης μεταξύ της ΕΟΚ και της Τουρκίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι για του 
ς τούρκους υπηκόους που παρέχουν υπηρεσίες στη Γερμανία εξ ονόματος μιας επιχείρησης 
με έδρα στην Τουρκία δεν θα πρέπει να απαιτείται θεώρηση για την είσοδο στη Γερμανία. Ο 
αναφέρων καλεί, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου χωρίς καθυστέρηση σε όλα 
τα κράτη μέλη με σκοπό να παύσει η τρέχουσα παράνομη μεταχείριση των τούρκων υπηκόων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων παραπέμπει στην απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 στην 
υπόθεση C-228/06, Mehmet Soysal και Ibrahim Savatli. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ζητήσει από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση χωρίς καθυστέρηση όλων των 
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κρατών μελών προς την απόφαση του Δικαστηρίου, καθώς και την άμεση εφαρμογή 
εναρμονισμένων όρων εισόδου για τους τούρκους υπηκόους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 περί του 
καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για 
τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων 
χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81 της 
21.3.2001, σ. 1), οι τούρκοι υπήκοοι πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για την πραγματοποίηση 
ταξιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19 Φεβρουαρίου 
2009 στην υπόθεση C-228/06, Mehmet Soysal και Ibrahim Savatli, ορίζει ότι «το άρθρο 41, 
παράγραφος 1, του πρόσθετου πρωτοκόλλου [της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΟΚ και 
της Τουρκίας της 12ης Σεπτεμβρίου 1963], που υπογράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 1970 στις 
Βρυξέλλες και συνήφθη, εγκρίθηκε και επικυρώθηκε εξ ονόματος της Κοινότητας με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) 2760/72 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1972, έχει την έννοια ότι 
δεν επιτρέπει τη επιβολή, μετά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του πρωτοκόλλου αυτού, 
σε τούρκους υπηκόους, όπως οι εφεσείοντες της κύριας δίκης, της υποχρεώσεως να 
λαμβάνουν θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στο έδαφος κράτους μέλους προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν εκεί παροχές υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεως εγκατεστημένης 
στην Τουρκία, εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, δεν απαιτείτο τέτοια θεώρηση εισόδου». 
Το άρθρο 41 του πρόσθετου πρωτοκόλλου θεσπίζει μια ρήτρα standstill, σύμφωνα με την 
οποία «τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν μεταξύ τους νέους περιορισμούς επί της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών».

Η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να ερμηνευθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ 
της ΕΟΚ και της Τουρκίας, με την οποία θεσπίζονται αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για αμφότερες τις πλευρές. Σε συνεργασία με το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και την Τουρκία, 
η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την εν λόγω απόφαση, προκειμένου να συναχθούν 
κατάλληλα συμπεράσματα. 

Από την εν λόγω απόφαση μπορεί ήδη να συναχθεί ότι, καταρχήν, οι τούρκοι υπήκοοι οι 
οποίοι διαμένουν στην Τουρκία και οι οποίοι μεταβαίνουν σε κράτος μέλος προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν εκεί παροχές υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεως εγκατεστημένης 
στην Τουρκία δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης εισόδου για να εισέλθουν στο 
έδαφος του κράτους μέλους, εφόσον, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, για το εν λόγω 
κράτος μέλος, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 23ης Νοεμβρίου 1970, δεν απαιτείτο τέτοια 
θεώρηση εισόδου.

Από την προκαταρτική εξέταση της απόφασης αυτής, η οποία διενεργήθηκε κυρίως στη βάση 
των πληροφοριών που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, φαίνεται ότι δεκαέξι 
κράτη μέλη επέβαλαν την υποχρέωση θεώρησης εισόδου σε όλους τους τούρκους υπηκόους 
κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της ρήτρας standstill σε αυτά· συνεπώς, δεν 
επηρεάζονται από την απόφαση Soysal. Εκ των έντεκα υπολοίπων κρατών μελών τα οποία 
προέβησαν καταρχήν στην απαλλαγή των τούρκων υπηκόων από την υποχρέωση θεώρησης 
εισόδου κατά τις σχετικές ημερομηνίες, επτά εξ αυτών επέβαλαν την υποχρέωση θεώρησης 
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σε τούρκους υπηκόους που εισήλθαν στο έδαφός τους προκειμένου να ασκήσουν εκεί 
μισθωτή ή επαγγελματική δραστηριότητα. Φαίνεται, συνεπώς, ότι η απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης ωφελεί μόνον, υπό ορισμένες συνθήκες, τους τούρκους υπηκόους που 
μεταβαίνουν σε ορισμένες χώρες Σένγκεν (δηλ. στη Γερμανία και στη Δανία), καθώς και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, προκειμένου να παράσχουν εκεί υπηρεσίες.

Για να διευκρινιστούν οι συνέπειες της απόφασης Soysal, η Επιτροπή πρόκειται σύντομα να 
εγκρίνει τις «κατευθυντήριες γραμμές για την κυκλοφορία των τούρκων υπηκόων που 
διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να παράσχουν 
υπηρεσίες εντός της ΕΕ», οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως ενημέρωση της σύστασης της 
Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την καθιέρωση κοινού «Πρακτικού εγχειριδίου για 
τους συνοριοφύλακες (Εγχειρίδιο Σένγκεν)» προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών κατά τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων επί προσώπων (C(2006) 5186 τελικό). Το εν 
λόγω έγγραφο απευθύνεται πρωτίστως στους συνοριοφύλακες των κρατών μελών, αλλά θα 
μπορούσε να φανεί χρήσιμο και στα προξενεία των κρατών μελών προκειμένου να απαντούν 
σε ερωτήματα που αφορούν τις συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009. Πριν από την έγκρισή τους, τα ανωτέρω κοινοποιήθηκαν και 
συζητήθηκαν με τα κράτη μέλη και την Τουρκία.


