
CM\792282PL.doc PE429.646

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji, którą złożył Ünal Zeran (Turcja) z 105 podpisami, w sprawie ruchu 
bezwizowego dla obywateli tureckich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-228/06 
(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy) w dniu 19 maja 2006 r. - Mehmet 
Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli przeciwko Republice Federalnej Niemiec przy udziale 
Bundesagentur für Arbeit), w którym stwierdza się, że protokół dodatkowy do umowy 
stowarzyszeniowej między EWG a Turcją należy interpretować w ten sposób, że nie można 
wymagać wizy wjazdowej do Niemiec od obywateli tureckich świadczących usługi na 
rachunek przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Turcji. Dlatego składający petycję zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o zawezwanie Komisji do zapewnienia bezzwłocznego 
stosowania wyroku Trybunału Sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich, tak 
aby powstrzymać obecne niezgodne z prawem traktowanie obywateli tureckich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję odnosi się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie C-228/06, Mehmet Soysal i Ibrahim Savatli. Zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego, by ten wezwał Komisję do zapewnienia bezzwłocznego stosowania wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich oraz ujednoliconych
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warunków wjazdu dla obywateli tureckich.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym 
państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic 
zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 
z 21.3.2001, s. 1) obywatele tureccy są objęci obowiązkiem wizowym przy podróżowaniu do 
Unii Europejskiej.

W wyroku wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie C-228/06, Mehmet Soysal i Ibrahim Savatli, określono, że „art. 41 ust. 1 
protokołu dodatkowego [do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między EWG a Turcją z 
dnia 12 września 1963 r.] podpisanego w dniu 23 listopada 1970 r. w Brukseli oraz 
zawartego, zatwierdzonego i ratyfikowanego w imieniu Wspólnoty rozporządzeniem Rady 
(EWG) nr 2760/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie wprowadzeniu względem obywateli tureckich takich jak skarżący 
w postępowaniu przed sądem krajowym po dacie wejścia w życie tego protokołu wymogu 
posiadania wizy przy wjeździe na terytorium państwa członkowskiego w celu świadczenia 
w tym państwie usług na rachunek przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Turcji, ponieważ 
w chwili wejścia w życie tego protokołu wiza nie była wymagana”. W artykule 41 protokołu 
dodatkowego ustanowiono klauzulę „standstill”, zgodnie z którą „Umawiające się Strony nie 
będą wprowadzać żadnych nowych ograniczeń w zakresie swobody przedsiębiorczości 
i swobody świadczenia usług”.

Przedmiotowy wyrok należy postrzegać w kontekście układu stowarzyszeniowego 
EWG-Turcja, w którym określono wzajemne prawa i obowiązki obu stron. Komisja, we 
współpracy z Radą, państwami członkowskimi i Turcją analizuje obecnie przedmiotowy 
wyrok w celu przedstawienia właściwych wniosków.

Obecnie z przedmiotowego wyroku można już wywnioskować, że zasadniczo obywatele 
tureccy zamieszkujący w Turcji i podróżujący do państwa członkowskiego w celu 
świadczenia w tym państwie usług na rachunek przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Turcji 
nie muszą posiadać wizy przy wjeździe na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli dane 
państwo członkowskie nie nakładało obowiązku wizowego w chwili wejścia w życie, 
w odniesieniu do danego państwa członkowskiego, protokołu dodatkowego z dnia 
23 listopada 1970 r.

Z wstępnej oceny przedmiotowego wyroku, przeprowadzonej głównie w oparciu o informacje 
przekazane Komisji przez państwa członkowskie, wynika, że szesnaście państw 
członkowskich nakładało na wszystkich obywateli tureckich obowiązek posiadania wizy 
w chwili wejścia w życie klauzuli „standstill” w odniesieniu do tych państw; wyrok 
w sprawie Soysal nie ma więc do nich zastosowania. Z jedenastu pozostałych państw 
członkowskich, które zasadniczo nie wymagały od obywateli tureckich posiadania wizy 
w określonym czasie, siedem nakładało obowiązek wizowy na obywateli tureckich, którzy 
przybywali do danego państwa w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub podjęcia 
działalności gospodarczej. Wydaje się więc, że zwolnienie z obowiązku wizowego 
przysługuje jedynie, w pewnych okolicznościach, obywatelom tureckim podróżującym 
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do niektórych państw strefy Schengen (tj. Niemiec i Danii), oraz do Wielkiej Brytanii 
i Irlandii w celu świadczenia usług w tych państwach.

W celu wyjaśnienia następstw wyroku w sprawie Soysal Komisja wkrótce przyjmie 
„Wytyczne w sprawie przemieszczania się obywateli tureckich przekraczających zewnętrzne 
granice państw członkowskich UE w celu świadczenia usług na terenie UE”, które zostaną 
włączone do zaktualizowanego zalecenia Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiającego 
wspólny „Praktyczny podręcznik dla straży granicznej (podręcznik Schengen)”
przeznaczonego dla właściwych organów państw członkowskich prowadzących kontrolę osób 
na granicach (C(2006) 5186 wersja ostateczna). Przedmiotowy dokument jest kierowany 
przede wszystkich do strażników granicznych w państwach członkowskich oraz będzie 
przydatny również konsulatom w formułowaniu odpowiedzi na zapytania dotyczące 
następstw wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2009 r. Przed przyjęciem 
wytycznych zostały one przedstawione państwom członkowskim i Turcji oraz z nimi 
omówione.


