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Tárgy: Ünal Zeran, német állampolgár által benyújtott 0399/2009. számú, 105 
aláírást tartalmazó petíció a török állampolgárok vízummentes beutazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Bíróság által a C-228/06. sz. ügyben hozott ítéletre hivatkozik 
(az Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg [Németország] által 2006. május 19-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim 
Savatli kontra Németországi Szövetségi Köztársaság; beavatkozó: Bundesagentur für Arbeit 
[Szövetségi Munkaügyi Hivatal]), amely kimondja, hogy az Európai Gazdasági Közösség és 
Törökország közötti társulást létrehozó megállapodáshoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyv úgy 
értelmezendő, hogy Németországba történő belépésükhöz nem kellene vízumkötelezettséget 
támasztani azon török állampolgárokkal szemben, akik egy Törökországban letelepedett 
vállalkozás nevében Németországban nyújtanak szolgáltatásokat. Ezért a petíció benyújtója 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy szólítsa fel a Bizottságot annak biztosítására, hogy az 
Európai Bíróság ítéletét valamennyi tagállamban haladéktalanul tiszteletben tartsák, annak 
érdekében, hogy véget vessenek a török állampolgárokkal szemben jelenleg tanusított 
jogellenes bánásmódnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.
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A petíció benyújtója az Európai Bíróság által a C-228/06. sz. Mehmet Soysal és Ibrahim 
Savatli ügyben 2009. február 19-én hozott ítéletre hivatkozik. Arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy szólítsa fel a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Európai Bíróság 
ítéletét valamennyi tagállamban haladéktalanul tiszteletben tartsák, valamint gondoskodjon a 
török állampolgárokra vonatkozó beutazási feltételek azonnali összehangolásáról. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes 
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 
539/2001/EK tanácsi rendelet értelmében (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.) a török 
állampolgároknak vízumra van szükségük az Európai Unióba történő beutazáshoz.

Az Európai Közösségek Bírósága által a C-228/06. sz. Mehmet Soysal és Ibrahim Savatli 
ügyben 2009. február 19-én hozott ítélet kimondja, hogy „a Brüsszelben 1970. november 23-
án aláírt és a Közösség nevében az 1972. december 19-i 2760/72/EGK tanácsi rendelettel 
megkötött, jóváhagyott és megerősített kiegészítő jegyzőkönyv [az Európai Gazdasági 
Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó, 1963. szeptember 12-i megállapodáshoz 
fűzött kiegészítő jegyzőkönyv] 41. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal 
ellentétes a hatályba lépésétől kezdődően olyan vízumkötelezettség bevezetése, amelynek 
célja, hogy az alapeljárás felpereseihez hasonló helyzetben lévő török állampolgárok számára 
lehetővé tegye a valamely tagállam területére abból a célból történő belépést, hogy ott a 
Törökországban letelepedett valamely vállalkozás nevében szolgáltatásokat nyújtsanak, mivel 
a jegyzőkönyv hatályba lépésének időpontjában ilyen vízumkötelezettség nem állt fenn.” A 
kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikke felfüggesztési záradékot tartalmaz, amely kimondja, hogy 
„a Szerződő Felek tartózkodnak attól, hogy egymás között új korlátozásokat vezessenek be a 
letelepedési joggal és a szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatban.” 

A fent említett ítéletet az EGK és Törökország közötti társulási megállapodás 
összefüggésében kell értelmezni, amely megállapodás mindkét fél részéről kölcsönös jogokat 
és kötelezettségeket állapít meg. A Tanáccsal, a tagállamokkal és Törökországgal 
együttműködve a Bizottság jelenleg végzi a szóban forgó ítélet elemzését a megfelelő 
következtetések levonása érdekében. 

A szóban forgó ítéletből már megállapítható, hogy elvileg azon török állampolgároknak, akik 
Törökországban élnek, és azért utaznak egy tagállam területére, hogy ott egy Törökországban 
letelepedett vállalkozás nevében nyújtsanak szolgáltatásokat, az adott tagállam területére 
történő belépéshez nincs szükségük vízumra, amennyiben a kérdéses tagállam nem támasztott 
vízumkötelezettséget az 1970. november 23-i kiegészítő jegyzőkönyv adott tagállamra 
vonatkozóan történő hatálybalépésekor. 

Az említett ítélet előzetes elemzése alapján – amelyet mindenekelőtt a tagállamok részéről a 
Bizottsággal közölt információk alapján végeztek – úgy tűnik, hogy tizenhat tagállam vezetett 
be vízumkötelezettséget valamennyi török állampolgárral szemben, a felfüggesztési záradék 
rájuk vonatkozóan történő hatálybalépésekor. Így őket nem érinti a Soysal-ügyben hozott 
ítélet. Azon tizenegy fennmaradó tagállam közül, amelyek a vonatkozó időpontokban elvileg 
mentesítették a török állampolgárokat a vízumkötelezettség alól, hét tagállam vízumot írt elő 
azon török állampolgárok számára, akik fizető tevékenység vagy szakmai tevékenység 
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céljából érkeztek területükre. Következésképpen úgy tűnik, hogy a vízumkötelezettség alóli 
mentességet csupán bizonyos körülmények között, meghatározott schengeni országokba (pl. 
Németország és Dánia), valamint az Egyesült Királyságba és Írországba szolgáltatásnyújtás 
céljából utazó török állampolgárok élvezhetik.

A Soysal-ügyben hozott ítélet következményeinek tisztázása érdekében a Bizottság 
hamarosan elfogadja az uniós tagállamok külső határait az Unióban történő 
szolgáltatásnyújtás céljából átlépő török állampolgárok mozgására vonatkozó 
iránymutatásokat, amelyekkel frissítésként kiegészül majd a tagállamok illetékes hatóságai 
által a személyek határokon történő ellenőrzése során használandó közös „Határőrök 
gyakorlati kézikönyve (Schengeni kézikönyv)” létrehozásáról szóló, 2006. november 6-i 
bizottsági ajánlás (C(2006) 5186 végleges). Ez a dokumentum mindenekelőtt a tagállami 
határőröknek szól, ugyanakkor a tagállamok konzulátusai számára is segítséget jelenthet az 
Európai Bíróság 2009. február 19-i ítéletének hatásaival kapcsolatban beérkező kérdések 
megválaszolásában. Elfogadását megelőzően azt a tagállamok és Törökország rendelkezésére 
bocsátották, és közösen megvitatták.


