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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0596/2009 0596/2009, του Emin Ates, τουρκικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Ιδρύματος για τη συμμετοχή των τούρκων πολιτών που ζουν 
στην Ολλανδία στη λήψη των αποφάσεων» («Stichting Inspraakorgaan 
Turken in Nederland (IOT)»), σχετικά με παραβιάσεις της Συμφωνίας 
Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη παραβιάζουν τις διατάξεις της Συμφωνίας 
Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία οι 
Τούρκοι πολίτες καλύπτονται από τις διατάξεις της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν 
διαμένοντες. 
Παραπέμποντας στις αποφάσεις του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-465/01 (Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας (Παράβαση κράτους μέλους –
Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων – Υπήκοοι της Ένωσης ή του ΕΟΧ – Υπήκοοι 
τρίτων χωρών που συνδέονται με την Κοινότητα με συμφωνία – Αρχή της απαγορεύσεως των 
διακρίσεων όσον αφορά τους όρους εργασίας) και στην υπόθεση C-92/07 (Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών (παράβαση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης), ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι τούρκοι εργαζόμενοι στην ΕΕ και 
τα μέλη των οικογενειών τους έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ παραβιάζουν τη Συμφωνία 
Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκίας, η οποία, σε συνδυασμό με 
το Πρωτόκολλο του 1970 και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΟΚ-Τουρκίας 
παρέχει στους τούρκους υπηκόους στην ΕΕ προνομιούχο καθεστώς με στόχο την προώθηση 
της ένταξής τους στο κράτος μέλος υποδοχής.  Το καθεστώς τους στο πλαίσιο των διατάξεων 
της Συμφωνίας Σύνδεσης παρέχει στους τούρκους υπηκόους επιπλέον δικαιώματα σε σχέση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα
οικογενειακής επανένωσης και της οδηγίας 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων 
τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. Παραπέμποντας στις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-465/01 (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 
Δημοκρατίας της Αυστρίας (Παράβαση κράτους μέλους – Ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων – Υπήκοοι της Ένωσης ή του ΕΟΧ – Υπήκοοι τρίτων χωρών που συνδέονται με 
την Κοινότητα με συμφωνία – Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων όσον αφορά τους 
όρους εργασίας) και στην υπόθεση C-92/07 (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 
Βασιλείου των Κάτω Χωρών (παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία 
σύνδεσης), ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν ότι οι τούρκοι εργαζόμενοι στην ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν 
τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη νομοθεσία της 
ΕΕ. Ο αναφέρων ζητεί επίσης από το Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στην Επιτροπή για την 
εκπόνηση μελέτης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 1/80, καθώς και την ενδεχόμενη  
δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όπως επισημαίνει ο αναφέρων, η Επιτροπή διαπίστωσε σε δύο περιπτώσεις ότι δύο κράτη 
μέλη δεν τηρούσαν τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με ορισμένα δικαιώματα των 
τούρκων εργαζομένων. Κίνησε επομένως διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας και 
των Κάτω Χωρών. Η Αυστρία καταδικάστηκε ήδη στις 16 Σεπτεμβρίου 2004 για μη τήρηση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων και τούρκων εργαζομένων 
στον τομέα των συνθηκών εργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της απόφασης 1/80 του 
Συμβουλίου Σύνδεσης.

Όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει την οποία κίνησε η Επιτροπή κατά των Κάτω 
Χωρών σχετικά με την καταβολή τελών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, το Δικαστήριο 
εξέδωσε την απόφασή του στις 29 Απριλίου 2010 (υπόθεση C-92/07, Επιτροπή κατά Κάτω 
Χωρών). 

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, επιβάλλοντας στους τούρκους 
υπηκόους τέλη για τη χορήγηση ή την παράταση άδειας διαμονής δυσανάλογα σε σχέση με 
τα τέλη που επιβάλλονταν στους πολίτες της Ένωσης για παρόμοια έγγραφα, επέβαλε τέλη 
που συνεπάγονταν δυσμενή διάκριση. Στο μέτρο που τα τέλη αυτά επιβάλλονται σε τούρκους 
εργαζομένους ή στα μέλη των οικογενειών τους, εισάγουν συνθήκη εργασίας συνεπαγόμενη 
διακρίσεις και αντιβαίνουσα στο άρθρο 10, της αποφάσεως 1/80. Στο μέτρο που τα τέλη αυτά 
επιβάλλονται σε τούρκους υπηκόους που έχουν την πρόθεση να κάνουν χρήση της 
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ελευθερίας εγκαταστάσεως ή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών βάσει της Συμφωνίας 
Συνδέσεως ή στα μέλη της οικογένειάς τους, αντιβαίνουν στον γενικό κανόνα της 
απαγορεύσεως διακρίσεων του άρθρου 9 της Συμφωνίας Συνδέσεως (σημείο 75 της 
απόφασης).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, θεσπίζοντας και διατηρώντας 
σε ισχύ ρυθμίσεις που προβλέπουν, για τη χορήγηση άδειας διαμονής, τέλη δυσανάλογα σε 
σχέση με αυτά που επιβάλλονται για τη χορήγηση όμοιων εγγράφων στους υπηκόους των 
κρατών μελών, και εφαρμόζοντας το καθεστώς αυτό στους τούρκους υπηκόους που έχουν 
δικαίωμα διαμονής στις Κάτω Χώρες βάσει της Συμφωνίας Συνδέσεως, του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου ή της αποφάσεως 1/80, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 9 της 
Συμφωνίας Συνδέσεως, από το άρθρο 41, παράγραφος 1, του πρόσθετου πρωτοκόλλου, 
καθώς και από τα άρθρα 10, παράγραφος 1, και 13 της αποφάσεως 1/80 (σημείο 76 της 
απόφασης).

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις αρχές των Κάτω Χωρών προκειμένου να πληροφορηθεί 
τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμόρφωση της νομοθεσίας τους προς το δίκαιο της ΕΕ. 

Όσον αφορά τα λοιπά ζητήματα που τέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή επιθυμεί να 
γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να υποβάλει μια μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της 
απόφασης 1/80 στα διάφορα κράτη μέλη μέχρι το τέλος του 2011.

Επιπλέον, θα δημοσιεύσει μια ανακοίνωση σχετικά με τη διεθνή διάσταση των κανόνων 
συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μια πρόσφατη 
σημαντική εξέλιξη στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων των τούρκων υπηκόων, τα 
οποία διασφαλίζονται από τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας και κυρίως 
τις αποφάσεις 1/80 και 3/80 του Συμβουλίου Σύνδεσης.

Κατ' αρχάς, όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης 3/80 σχετικά με την κοινωνική 
ασφάλιση, για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων, η Επιτροπή σημειώνει ότι το Δικαστήριο 
της ΕΕ εξέδωσε στις 26 Μαΐου 2011 μια σημαντική απόφαση που προβλέπει την εξαγωγή 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης προς την Τουρκία. Πρόκειται για την υπόθεση AKDAS (C-
485/07) σχετικά με το συμπλήρωμα της σύνταξης αναπηρίας το οποίο καταβάλλεται από τις 
Κάτω Χώρες για να διασφαλιστεί το κατώτατο όριο διαβίωσης των δικαιούχων.  Με την εν 
λόγω απόφαση, το Δικαστήριο καθιερώνει την αρχή της εξαγωγής των παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης προς την Τουρκία. Επισημαίνει ότι η εν λόγω αρχή, η οποία προβλέπεται τόσο 
στο άρθρο 39, παράγραφος 4, του πρόσθετου πρωτοκόλλου, όσο και στο άρθρο 6 της 
απόφασης 3/80, επιβάλλει στα κράτη μέλη μια υποχρέωση αποτελέσματος.  Κανένα 
πρόσθετο μέτρο δεν είναι απαραίτητο για την καθιέρωση της εν λόγω υποχρέωσης. Ο 
κανόνας είναι «αρκούντως λειτουργικός» ώστε να εφαρμόζεται από τους εθνικούς δικαστές, 
οι οποίοι υποχρεούνται να μη λαμβάνουν υπόψη κάθε εθνικό μέτρο που αντίκειται στον εν 
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λόγω κανόνα. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η αρχή της εξαγωγής των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας έχουν άμεση ισχύ (βλέπε σχετικά την απόφαση της 4ης Μαΐου 1999, Sürül, C 
262/96, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1999 σελίδα I-02685).

Όσον αφορά το σεβασμό των λοιπών κοινωνικών δικαιωμάτων των τούρκων υπηκόων, τα 
οποία προβλέπονται στην απόφαση 1/80, οι υπηρεσίες τις Επιτροπής έχουν ήδη ζητήσει από 
τις αρχές των Κάτω Χωρών να σέβονται τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την 
υποχρέωση καταβολής τελών για τη χορήγηση ή την παράταση άδειας διαμονής στις Κάτω 
Χώρες (σύμφωνα με την απόφαση της 29ης Απριλίου 2010 στην Υπόθεση C-92/07, Επιτροπή 
κατά Κάτω Χωρών). Στην απάντησή τους, τον Οκτώβριο του 2011, οι αρχές των Κάτω 
Χωρών διαβεβαίωσαν ότι τα τέλη που έπρεπε να καταβάλλουν οι τούρκοι υπήκοοι έχουν 
προσαρμοστεί στο ύψος των τελών που καταβάλλονται από τους πολίτες της ΕΕ. Επιπλέον, η 
Επιτροπή παρακολουθεί στενά το κατά πόσο συνάδουν με τις συμφωνίες οι νόμοι που 
αφορούν την ένταξη και, ιδίως, η υποχρέωση των τούρκων υπηκόων να εξετάζονται στην 
ολλανδική γλώσσα προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια διαμονής. Επομένως, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, το 
Εφετείου της Ουτρέχτης απεφάνθη ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις αντίκεινται στις ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΟΚ-
Τουρκίας.

Βάσει των παρόντων στοιχείων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση έχει αποσαφηνιστεί και 
παροτρύνει τον αναφέροντα να απευθυνθεί στις εθνικές διοικητικές και δικαστικές αρχές που 
υποχρεούνται να τηρούν το δίκαιο της Ένωσης, όπως αυτό ερμηνεύεται από το Δικαστήριο.


