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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0399/2009 dėl bevizio režimo Turkijos piliečiams, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Ünal Zeran, su 105 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-228/06 (2006 m. gegužės 
19 d. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti 
prejudicinį sprendimą byloje Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli prieš Vokietijos 
Federacinę Respubliką, tretysis asmuo Bundesagentur für Arbeit), kuriame teigiama, kad 
Europos ekonominės bendrijos (EEB) ir Turkijos asociacijos susitarimo papildomas 
protokolas turi būti aiškinamas kaip reiškiantis, kad Turkijos piliečiai, Vokietijoje teikiantys 
paslaugas Turkijoje įsisteigusios įmonės vardu, neprivalo turėti vizos, kad galėtų atvykti į 
Vokietiją. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento paraginti Komisiją užtikrinti, 
kad visose valstybėse narėse būtų nedelsiant vykdomas Teisingumo Teismo sprendimas, 
siekiant sustabdyti dabartinį neteisėtą elgesį su Turkijos piliečiais. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo 2009 m. vasario 19 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje 
C-228/06, Mehmet Soysal ir Ibrahim Savatli. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
paraginti Komisiją užtikrinti, kad Teisingumo Teismo sprendimas būtų nedelsiant vykdomas 
visose valstybėse narėse, taip pat užtikrinti, kad būtų skubiai suderintos įvažiavimo sąlygos 
Turkijos piliečiams.
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Komisijos pastabos dėl peticijos

Pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, 
kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams 
toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1) Turkijos piliečiai 
keliaudami į Europos Sąjungą privalo turėti vizas.

2009 m. vasario 19 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendime byloje C-228/06, 
Mehmet Soysal ir Ibrahim Savatli teigiama „[Susitarimo, įsteigiančio Europos ekonominės 
bendrijos ir Turkijos asociaciją, pasirašyto 1963 m. rugsėjo 12 d.] Papildomo protokolo, 
1970 m. lapkričio 23 d. pasirašyto Briuselyje ir Bendrijos vardu sudaryto, aprobuoto bei 
patvirtinto 1972 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2760/72, 41 straipsnio 
1 dalis turi būti aiškinama kaip draudžianti po šio protokolo įsigaliojimo įvesti reikalavimą 
turėti vizą kaip sąlygą, kad Turkijos piliečiai, kaip antai pareiškėjai pagrindinėje byloje, galėtų 
įvažiuoti į valstybės narės teritoriją turėdami tikslą šioje valstybėje narėje teikti paslaugas 
Turkijoje įsteigtos įmonės vardu, nes protokolo įsigaliojimo metu tokios vizos nebuvo 
reikalaujama“. Papildomo protokolo 41 straipsnyje nustatyta „sustabdymo“ sąlyga, kuria 
nurodoma, kad „Susitariančiosios Šalys susilaiko nuo bet kokių naujų įsisteigimo laisvės ar 
laisvės teikti paslaugas apribojimų viena kitos atžvilgiu įvedimo“.

Minėtas sprendimas turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į EEB ir Turkijos asociacijos 
susitarimą, kuriuo abiem šalims nustatomos abipusės teisės ir pareigos. Bendradarbiaudama 
su Taryba, valstybėmis narėmis ir Turkija, Komisija šiuo metu nagrinėja šį sprendimą, 
siekdama padaryti atitinkamas išvadas. 

Jau dabar iš to sprendimo gali būti daroma išvada, kad Turkijoje gyvenantys Turkijos 
piliečiai, keliaujantys į valstybę narę teikti paslaugų Turkijoje įsisteigusios įmonės vardu, 
neprivalo turėti vizos, kad galėtų įvažiuoti į tos valstybės narės teritoriją, jeigu ta valstybė 
narė nereikalavo turėti tokią vizą tuo metu, kai tai valstybei narei įsigaliojo 1970 m. lapkričio 
23 d. papildomas protokolas. 

Iš preliminaraus šio sprendimo vertinimo, atlikto pirmiausia remiantis informacija, kurią 
Komisijai perdavė valstybės narės, matyti, kad šešiolika valstybių narių taikė vizų reikalavimą 
visiems Turkijos piliečiams tuo metu, kai joms įsigaliojo sustabdymo sąlyga; todėl joms 
netaikomas Soysal byloje priimtas sprendimas. Iš vienuolikos kitų valstybių narių, kurios iš 
esmės netaikė Turkijos piliečiams vizų reikalavimo atitinkamu metu, septynios reikalavo, kad 
Turkijos piliečiai, atvykstantys į jų teritoriją verstis mokama arba profesine veikla, turėtų 
vizas. Todėl atrodo, kad vizų reikalavimo netaikymu naudotis tam tikromis aplinkybėmis gali 
tik Turkijos piliečiai, keliaujantys į tam tikras Šengeno šalis (t. y. Vokietiją ir Daniją), taip pat 
į Jungtinę Karalystę ir Airiją ten teikti paslaugų.

Siekdama išsiaiškinti Soysal byloje priimto sprendimo poveikį, Komisija netrukus patvirtins 
Turkijos piliečių judėjimo kertant ES valstybių narių išorės sienas, kai į ES vykstama teikti 
paslaugų, gaires, kurios kaip atnaujinta informacija turi būti įtrauktos į 2006 m. lapkričio 6 d. 
Komisijos rekomendaciją, nustatančią bendrą Praktinį sienos apsaugos pareigūnų vadovą 
(Šengeno vadovą) valstybių narių kompetentingoms institucijoms naudoti vykdant asmenų 
kontrolę prie sienų (C (2006) 5186 galutinis). Šis dokumentas pirmiausia skirtas valstybių 
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narių sienos apsaugos pareigūnams, jis taip pat būtų naudingas valstybių narių konsulatams 
atsakant į klausimus dėl 2009 m. vasario 19 d. Teisingumo Teismo sprendimo poveikio. Prieš 
patvirtinant dokumentas perduotas valstybėms narėms ir Turkijai ir su jomis aptartas.“


