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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0596/2009 внесена от Emin Ates, с турско гражданство, от името на 
„Stichting Inspraakorgann Turken in Nederland (IOT)“, относно нарушенията 
на споразумението за асоцииране между ЕС и Турция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че някои държави-членки на ЕС нарушават 
споразумението за асоцииране между ЕO и Турция, съгласно което турските граждани 
са обект на разпоредбите на Директива 2003/86/ЕО на Съвета относно правото на 
събиране на семейството и на Директива 2003/109/ЕО на Съвета относно статута на 
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни. Като се позовава на решенията на 
Съда на Европейските общности по дело C-465/01 (Комисията на Европейските 
общности срещу Република Австрия (неизпълнение на задълженията от страна на 
държава-членка – свободно движение на работници – граждани на ЕС или ЕИП –
граждани на трети страни, които са свързани с Общността по силата на споразумение –
принцип за липса на дискриминация по отношение на условията на труд) и дело C-
92/07 (Комисията на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия 
(неизпълнение на задълженията съгласно споразумението за асоцииране)), вносителят 
призовава Европейския парламент и Комисията да гарантират, че турските работници в 
ЕС и членовете на техните семейства могат да се възползват от правата, с които се 
ползват съгласно законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.



PE450.765v02-00 2/4 CM\887568BG.doc

BG

Петицията

Вносителят на петицията посочва, че някои държави-членки на ЕС нарушават 
споразумението за асоцииране между ЕО и Турция, което заедно с Протокола от 1970 г.
и Решенията на Съвета за асоцииране ЕИО - Турция, предоставя на турските граждани 
в ЕС привилегирован статут с цел подобряване на интеграцията им в приемащата 
държава-членка. Статутът им съгласно правилата за асоцииране предоставя на турските 
граждани допълнителни права към тези, предвидени в разпоредбите на Директива 
2003/86/ЕО на Съвета относно правото на събиране на семейството и на Директива 
2003/109/ЕО на Съвета относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни. Като се позовава на решенията на Съда на Европейските общности по 
дело C-465/01 (Комисията на Европейските общности срещу Република Австрия 
(неизпълнение на задълженията от страна на държава-членка – свободно движение на 
работници – граждани на ЕС или ЕИП – граждани на трети страни, които са свързани с 
Общността по силата на споразумение – принцип за липса на дискриминация по 
отношение на условията на труд) и дело C-92/07 (Комисията на Европейските 
общности срещу Кралство Нидерландия (неизпълнение на задълженията съгласно 
споразумението за асоцииране)), вносителят призовава Европейския парламент и 
Комисията да гарантират, че турските работници в ЕС и членовете на техните 
семейства могат да се възползват от правата, с които се ползват съгласно 
законодателството на ЕС. Вносителят на петицията също така моли Европейския 
парламент да настоява пред Комисията да извърши проучване относно прилагането на 
Решение № 1/80, както и евентуално съобщение в тази област.

Забележки на Комисията

Както вносителят на петицията посочва, Комисията установи на два пъти неспазване на 
съдебната практика на Съда на ЕС относно някои права на турски работници от страна 
на две държави-членки. Тя започна процедура за нарушение срещу Австрия и 
Нидерландия. Австрия вече беше осъдена на 16 септември 2004 г. за неспазване на 
принципа на равно третиране на национални работници и турски работници в областта 
на условията на труд съгласно предвиденото в член 10 от Решение № 1/80 на Съвета за 
асоцииране.

Що се отнася до процедурата за нарушение относно плащането на фискални такси за 
предоставянето на разрешение за пребиваване, започната от Комисията срещу 
Нидерландия, Съдът на Европейските общности постанови своето решение на 29 април 
2010 г. (дело Комисия/ Нидерландия, Дело C-92/07).

Съдът приема, че като прилага спрямо турските граждани несъразмерни такси за 
получаването на разрешения за пребиваване или за тяхното продължаване в сравнение 
с таксите, приложени спрямо гражданите на Съюза за подобни документи, Кралство 
Нидерландия е наложило такси с дискриминационен характер. Доколкото тези такси се 
прилагат спрямо турските работници или спрямо членовете на техните семейства, те 
въвеждат дискриминационно условие на труд, което противоречи на член 10 от 
Решение № 1/80. Тъй като тези такси се прилагат спрямо турските граждани, които 
желаят да се ползват от свободата на установяване или от свободното предоставяне на 
услуги на основание Споразумението за асоцииране, или спрямо членовете на техните 
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семейства, те противоречат на общото правило за недопускане на дискриминация, 
посочено в член 9 от Споразумението за асоцииране (точка 75 от решението).

От гореизложеното следва, че като въвежда и запазва в действие режим за издаването 
на разрешения за пребиваване, който предвижда несъразмерни такси в сравнение с 
изискваните от гражданите на държавите-членки за издаването на подобни документи, 
и като прилага този режим спрямо турските граждани, които имат право на 
пребиваване в Нидерландия по силата на Споразумението за асоцииране, на 
Допълнителния протокол или на Решение №°1/80, Кралство Нидерландия не е 
изпълнило задълженията си по член 9 от Споразумението за асоцииране, по член 41, 
параграф 1 от Допълнителния протокол, както и по член 10, параграф 1 и член 13 от 
Решение № 1/80 (точка 76 от решението).

Заключения

Комисията ще се свърже с нидерландските органи, за да се запознае с намеренията им 
по отношение на привеждането в съответствие на тяхното законодателство с правото на 
ЕС.

Що се отнася до другия въпрос, повдигнат от вносителя на петицията, Комисията би 
желала да уведоми вносителя, че има намерение да публикува до края на 2011 г.
проучване на прилагането на Решение 1/80 в различните държави-членки.

Освен това, тя ще изготви Съобщение относно международното измерение на 
правилата на ЕС за координиране на социалното осигуряване.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 декември 2011 г.

Комисията би желала да информира Европейския парламент за постигнат напоследък 
съществен напредък по отношение на социалните права на турските граждани, както са 
гарантирани от споразумението за асоцииране ЕИО - Турция и по-специално Решения 
1/80 и 3/80 на Съвета по асоцииране.

Най-напред относно прилагането на Решение 3/80 за социалното осигуряване, което 
посочва вносителят на петицията, Комисията обръща внимание, че Съдът на 
Европейския съюз е постановил на 26 май 2011 г. важно решение, което предвижда 
прехвърляне на социално-осигурителните обезщетения в Турция. Става дума за делото 
AKDAS, (С-485/07) относно добавката към пенсията за инвалидност, изплатена от 
Нидерландия за осигуряване на жизнения минимум на получателите. С това решение 
Съдът потвърждава принципа за прехвърляне на социално-осигурителните 
обезщетения в Турция. Съдът подчертава, че принципът за прехвърляне, който е 
предвиден както в член 39 §4 от Допълнителния протокол, така и в член 6 от Решение 
3/80, предписва задължение за резултатно действие, което имат държавите-членки. За 
прилагането му не е необходима никаква допълнителна мярка. Разпоредбата е 
„достатъчно оперативна“, за да бъде приложена от национален съдия и да задължи 
същия да отхвърли всяка противоречаща национална мярка. Така Съдът признава  
пряко действие на принципа за прехвърляне на обезщетенията, на същото основание 
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като за принципа за забрана на дискриминацията, основана на националността (вж. в 
тази връзка решението от 4 май 1999 г., Sürül, С262/96, Сборник стр. I2685).

Що се отнася до спазване на останалите социални права на турските граждани, 
предвидени в Решение 1/80, техническите служби на Комисията вече са поискали от 
нидерландските органи да спазват съдебната практика на Съда относно задължението 
за плащането на такси за получаване и продължаване на разрешително за престой в 
Нидерландия (в резултат на решението от 29 април 2010 г., дело С-92/07, Комисията/ 
Нидерландия). В отговора си от октомври 2011 г. нидерландските органи са 
потвърдили, че таксите, които се дължат от турските граждани, са били приравнени 
към тези, които се събират от гражданите на Европейския съюз. От друга страна, 
Комисията следи отблизо спазването на споразуменията в законите, касаещи 
интеграцията, и особено задължението на турските граждани да преминат тестове по 
нидерландски език, за да получат разрешение за пребиваване. Така, според 
информацията, с която Комисията разполага, решение от 6 септември 2011 г. на 
Апелативния съд в Утрехт заключава, че подобни задължения противоречат на 
клаузите „standstill“ , съдържащи се в споразумението за асоцииране ЕИО - Турция.

Въз основа на тези елементи, Комисията счита, че ситуацията е изяснена, и насърчава 
вносителя на петицията да продължи да действа пред административните и съдебни 
органи, които са длъжни да спазват правото на Съюза, така както е тълкувано от Съда.


