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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0596/2009 af Emin Ates, tyrkisk statsborger, for "Stichting 
Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)", om overtrædelser af 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at visse af EU's medlemsstater overtræder associeringsaftalen mellem 
EF og Tyrkiet, i henhold til hvilken tyrkiske statsborgere er omfattet af bestemmelserne i 
Rådets direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring og Rådets direktiv 2003/109/EF 
om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding. Under henvisning til 
Domstolens afgørelser i sag C-465/01 (Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod 
Republikken Østrig (Traktatbrud — arbejdskraftens frie bevægelighed — Unionens eller 
EØS's statsborgere — statsborgere i tredjelande, der har indgået en aftale med Fællesskabet 
— forbud mod forskelsbehandling for så vidt angår arbejdsvilkår)) og i sag C-92/07 
(Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene 
(tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af associeringsaftalen)) anmoder andrageren Europa-
Parlamentet om sammen med Kommissionen at sikre, at tyrkiske arbejdstagere i EU og deres 
familiemedlemmer får mulighed for at nyde godt af de rettigheder, de har i henhold til EU's 
retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010

”Andragendet
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Andrageren påpeger, at visse af EU's medlemsstater overtræder associeringsaftalen mellem 
EF og Tyrkiet, som sammen med protokollen fra 1970 og afgørelserne truffet af 
associeringsrådet, der er oprettet ved aftalen om oprettelse af en associering mellem Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, giver tyrkiske statsborgere i EU privilegeret 
status til fremme af deres integration i værtslandet. I henhold til associeringsaftalens 
bestemmelser er tyrkiske statsborgere omfattet af supplerende rettigheder i forhold til 
bestemmelserne i Rådets direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring og Rådets 
direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding. Under 
henvisning til Domstolens afgørelser i sag C-465/01 (Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber mod Republikken Østrig (traktatbrud – arbejdskraftens frie bevægelighed –
Unionens eller EØS's statsborgere – statsborgere i visse tredjelande, der har indgået aftale 
med Fællesskabet – princip om forbud mod forskelsbehandling for så vidt angår 
arbejdsvilkår)) anmoder andrageren Europa-Parlamentet og Kommissionen om at sikre, at 
tyrkiske arbejdstagere i EU og deres familiemedlemmer kan nyde godt af de rettigheder, de 
har i henhold til EU-lovgivningen. Andrageren anmoder ligeledes Parlamentet om at opfordre 
Kommissionen til at udarbejde en undersøgelse om anvendelsen af afgørelse 1/80 samt evt. at 
udarbejde en meddelelse på området.

Kommissionens bemærkninger

Som andrageren har anført, har Kommissionen ved to lejligheder konstateret, at to 
medlemsstater ikke har overholdt Domstolens retspraksis vedrørende særlige rettigheder for 
tyrkiske arbejdstagere. Kommissionen har således indledt overtrædelsesprocedurer mod 
Østrig og Nederlandene. Østrig blev den 16. september 2004 allerede fundet skyldig i at have 
tilsidesat ligebehandlingsprincippet mellem nationale arbejdstagere og tyrkiske arbejdstagere i 
henhold til de arbejdsvilkår, som er fastsat i artikel 10 i associeringsrådets afgørelse 1/80.

Domstolen afsagde den 29. april 2010 dom med hensyn til den overtrædelsesprocedure 
vedrørende betaling af gebyrer for opholdstilladelse, som Kommissionen indledte mod 
Nederlandene (Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene, sag C-92/07). 

Domstolen finder, at Nederlandene med uforholdsmæssigt store betalingsgebyrer for 
udstedelse af opholdstilladelse eller for forlængelse heraf for tyrkiske statsborgere 
sammenlignet med gebyrer for EU-statsborgere har fastsat gebyrer af diskriminerende 
karakter. For så vidt disse gebyrer finder anvendelse på tyrkiske arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer, har gebyrerne karakter af et arbejdsvilkår, der medfører 
forskelsbehandling, hvilket er i strid med artikel 10 i afgørelse nr.1/80. I det omfang disse 
gebyrer finder anvendelse på tyrkiske statsborgere, der ønsker at gøre brug af 
etableringsfriheden eller af den frie udveksling af tjenesteydelser i medfør af 
associeringsaftalen, eller på deres familiemedlemmer, er de i strid med den almindelige 
bestemmelse om forbud mod forskelsbehandling i associeringsaftalens artikel 9 (punkt 75 i 
dommen).

Det følger af det ovenstående, at Kongeriget Nederlandene har tilsidesat sine forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalens artikel 9 og tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, samt artikel 
10, stk. 1, og artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 (præmis 76 i dommen), idet landet har indført og 
opretholdt bestemmelser om gebyrer for udstedelse af opholdstilladelser, der er 
uforholdsmæssigt høje i forhold til de gebyrer, der opkræves af medlemsstaternes statsborgere 
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for udstedelse af tilsvarende dokumenter, og idet det anvender disse bestemmelser på tyrkiske 
statsborgere, der har ret til ophold i Nederlandene i henhold til associeringsaftalen, 
tillægsprotokollen og afgørelse nr. 1/80.

Konklusioner

Kommissionen vil kontakte de nederlandske myndigheder for at indhente oplysninger om 
myndighedernes intentioner om at bringe deres lovgivning i overensstemmelse med EU-
lovgivningen. 

I forhold til andragerens andre spørgsmål kan Kommissionen oplyse, at det ventes, at en 
undersøgelse af anvendelsen af afgørelse 1/80 i de forskellige medlemsstater er afsluttet inden 
udgangen af 2011.

Herudover vil Kommissionen fremlægge en meddelelse om den internationale dimension i 
EU's koordination af sociale sikringsordninger."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011.

"Kommissionen ønsker at oplyse Europa-Parlamentet om en væsentlig udvikling, der er sket 
for nylig, vedrørende de tyrkiske statsborgeres sociale rettigheder, som er garanteret ved 
associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet og navnlig afgørelserne 1/80 og 3/80 fra 
associeringsrådet.

Med hensyn til anvendelsen af afgørelse 3/80 om social sikring, som nævnt af andrageren, 
konstaterer Kommissionen, at EU-domstolen afsagde en vigtig dom den 26. maj 2011, som 
omhandler eksport af sociale ydelser til Tyrkiet.  Der er tale om Akdas-sagen (C-485/07) om 
tillæg til invalidepension udbetalt af Nederlandene med henblik på at sikre modtagerne et 
eksistensminimum.  Med denne dom bekræfter Domstolen princippet om eksport af sociale 
ydelser til Tyrkiet. Domstolen understreger, at dette eksportprincip, som er fastsat i artikel 39, 
stk. 4, i tillægsprotokollen samt i artikel 6 i afgørelse 3/80, foreskriver en resultatforpligtelse 
for medlemsstaterne. Ingen yderligere foranstaltninger er nødvendige for dets gennemførelse. 
Reglen er "tilstrækkelig operationel" til at blive anvendt af en national dommer og til at 
forpligte denne til at afvise enhver modstridende national foranstaltning. Således konstaterer 
Domstolen en direkte virkning ved princippet om eksport af sociale ydelser på samme måde, 
som der er en direkte virkning ved forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet (se 
i denne henseende dom af 4. maj 1999, Sürül, C-262/96, Sml. l, s. 2685). 

Hvad angår overholdelsen af tyrkiske statsborgeres andre sociale rettigheder, således som det 
er fastlagt i afgørelse 1/80, har Kommissionens tjenestegrene allerede anmodet de 
nederlandske myndigheder om at overholde Domstolens retspraksis angående forpligtelsen til 
at betale gebyrer for at opnå og forlænge en opholdstilladelse i Nederlandene (som følge af 
dom afsagt den 29. april 2010, sag C-92/07, Kommissionen mod Nederlandene).  I deres svar 
af oktober 2011 bekræftede de nederlandske myndigheder, at de gebyrer, der skal betales af 
tyrkiske statsborgere, er blevet tilpasset de gebyrer, der opkræves af EU-borgere. I øvrigt 
overvåger Kommissionen nøje, om integrationslovgivningen, navnlig tyrkiske statsborgeres 
forpligtelse til at gå op til sprogprøver for at få opholdstilladelse, er i overensstemmelse med 
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aftalerne.  Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, blev det konkluderet i 
en dom afsagt af appeldomstolen i Utrecht den 6. september 2011, at sådanne forpligtelser var 
i modstrid med standstill-kravene i bestemmelserne i associeringsaftalerne mellem EU og 
Tyrkiet.

På grundlag af disse elementer mener Kommissionen, at situationen er afklaret og opfordrer 
andrageren til at fremlægge sin sag for de administrative og juridiske myndigheder, der er 
forpligtet til at overholde EU-retten, således som denne fortolkes af Domstolen."   


