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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Emin Ates török állampolgár által a „Stichting Inspraakorgann Turken in 
Nederland (IOT)” nevében benyújtott 0596/2009. számú petíció az EK és 
Törökország között kötött társulási megállapodás megsértésének eseteiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy az Európai Unió több tagállama megsérti az EK és 
Törökország között kötött társulási megállapodást, amelynek értelmében a török 
állampolgárok is a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi irányelv, valamint a 
harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról szóló 2003/109/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek hatálya alá esnek. 
Hivatkozással az Európai Bíróság által hozott ítéletekre a C-465/01. sz. ügyben (az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság [Tagállami kötelezettségszegés –
Munkavállalók szabad mozgása – Az Unió vagy az EGT állampolgárai – A Közösséghez 
megállapodás alapján kapcsolódó harmadik országok állampolgárai – Az üzemi és 
munkástanácsokba való választhatóság – A munkafeltételekkel kapcsolatos hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elve]) és a C-92/07. sz. ügyben (az Európai Közösségek 
Bizottsága kontra Holland Királyság [Kötelezettségszegés a társulási megállapodásból fakadó 
kötelezettségek tekintetében]), a petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy a
Bizottsággal közösen tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az Európai 
Unióban a török munkavállalók és családtagjaik érvényre juttathassák a közösségi 
jogszabályok által elismert jogaikat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A petíció

A petíció benyújtója rámutat, hogy az Európai Unió több tagállama megsérti az EK és 
Törökország között kötött társulási megállapodást, amelynek értelmében a török 
állampolgárok is a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi irányelv, valamint a 
harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról szóló 2003/109/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek hatálya alá esnek. 
Hivatkozással az Európai Bíróság által hozott ítéletekre a C-465/01. sz. ügyben (az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság [Tagállami kötelezettségszegés –
Munkavállalók szabad mozgása – Az Unió vagy az EGT állampolgárai – A Közösséghez 
megállapodás alapján kapcsolódó harmadik országok állampolgárai – Az üzemi és 
munkástanácsokba való választhatóság – A munkafeltételekkel kapcsolatos hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elve]) és a C-92/07. sz. ügyben (az Európai Közösségek 
Bizottsága kontra Holland Királyság [Kötelezettségszegés a társulási megállapodásból fakadó 
kötelezettségek tekintetében]), a petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy a 
Bizottsággal közösen tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az Európai 
Unióban a török munkavállalók és családtagjaik érvényre juttathassák a közösségi 
jogszabályok által elismert jogaikat. A petíció benyújtója arra kéri továbbá a Parlamentet, 
hogy lépjen fel a Bizottságnál egy, az 1/80 határozat alkalmazásáról szóló tanulmány, 
valamint esetlegesen egy e területre vonatkozó közlemény elkészítése érdekében.

A Bizottság észrevételei

Amint azt a petíció benyújtója említi, a Bizottság két alkalommal megállapította, hogy két 
tagállam nem tartotta tiszteletben a Bíróságnak a török munkavállalók bizonyos jogaira 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát. A Bizottság ezért jogsértési eljárást indított Ausztria és 
Hollandia ellen. Ausztriát 2004. szeptember 16-án már elmarasztalta a Bíróság a hazai és a 
török munkavállalók közötti egyenlő bánásmód elve munkafeltételek terén való tiszteletben 
tartásának – amint azt a Társulási Tanács 1/80 határozatának 10. cikke előírja – elmulasztása 
miatt.

A Bizottság által Hollandia ellen indított azon jogsértési eljárás tekintetében, amely a 
tartózkodási engedély megadásához kapcsolódó díjfizetési kötelezettséget érintette, a Bíróság 
2010. április 29-én hozott ítéletet (C-92/07. sz., Európai Bizottság kontra Holland Királyság 
ügy). 

A Bíróság megállapította, hogy azzal, hogy a török állampolgárokkal szemben a tartózkodási 
engedély megszerzéséért, illetve annak meghosszabbításáért aránytalan összegű díjakat 
alkalmazott azon díjakhoz képest, amelyeket az uniós polgárokkal szemben a hasonló 
okmányokért alkalmaznak, a Holland Királyság hátrányosan megkülönböztető díjakat 
alkalmazott. Amennyiben e díjak a török munkavállalókra és családtagjaikra vonatkoznak, 
azok az 1/80 határozat 10. cikkével ellentétes, hátrányosan megkülönböztető munkafeltételt 
vezetnek be. Amennyiben a díjak olyan török állampolgárokra vonatkoznak, akik a társulási 
megállapodás alapján a letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságát kívánják 
gyakorolni, vagy az ilyen állampolgárok családtagjaira, e díjak ellentétesek a társulási 
megállapodás 9. cikkében előírt, a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó általános 
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szabállyal (az ítélet 75. pontja).

Mindezekből következően a Holland Királyság – mivel a tartózkodási engedélyek kiállításáért 
olyan díjakat előíró szabályozást vezetett be és tartott fenn, amelyek aránytalanok a hasonló 
okmányok kiállításáért a tagállamok állampolgárai esetében felszámított díjakhoz képest, és 
mivel ezt a szabályozást alkalmazza azokra a török állampolgárokra, akik Hollandiában 
tartózkodási joggal rendelkeznek a társulási megállapodás, a kiegészítő jegyzőkönyv, illetve 
az 1/80 határozat alapján – nem teljesítette a társulási megállapodás 9. cikkéből, a kiegészítő 
jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdéséből, valamint az 1/80 határozat 10. cikkének 
(1) bekezdéséből és 13. cikkéből eredő kötelezettségeit (az ítélet 76. pontja).

Következtetések

A Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot a holland hatóságokkal, hogy megismerje azok 
szándékát jogszabályaik uniós joggal való összehangolása tekintetében. 

A petíció benyújtója által említett egyéb kérdések tekintetében a Bizottság arról tájékoztat, 
hogy 2011 végéig tanulmányt kíván benyújtani az 1/80 határozatnak az egyes tagállamokban 
történő alkalmazásáról.

Ezenkívül benyújt majd egy közleményt is a szociális biztonságra vonatkozó szabályok uniós 
koordinációjának nemzetközi dimenziójáról.

4. A Bizottság válasza (REV): 2011. december 16.

A Bizottság tájékoztatni kívánja az Európai Parlamentet arról a jelentős fejleményről, amely a 
török állampolgárok szociális – az EU–Törökország társulási megállapodás és különösen a 
Társulási Tanács 1/80 és a 3/80 határozata által biztosított – jogaival kapcsolatban a 
közelmúltban történt.

A Bizottság először is megjegyzi, hogy a petíció benyújtója által is említett, a szociális 
biztonságról szóló 3/80 határozat tekintetében az Európai Unió Bírósága 2011. május 26-án 
fontos ítéletet hozott a szociális ellátások Törökországba való exportálásáról. Az AKDAS-
ügyről van szó (C-485/07. sz. ügy), amely a létminimum biztosítása érdekében a 
jogosultaknak Hollandia által folyósított rokkantságinyugdíj-kiegészítésről szól. Ezzel az 
ítélettel a Bíróság megerősítette a szociális ellátások Törökországba való exportálásának elvét. 
A Bíróság hangsúlyozza, hogy az exportálási elv, amelyet a kiegészítő jegyzőkönyv 
39. cikkének (4) bekezdése és a 3/80 határozat 6. cikke egyaránt tartalmaz, a tagállamok 
számára eredménykötelezettséget ír elő. Ennek alkalmazásához nem szükséges kiegészítő 
intézkedések meghozatala. A szabály „kellően működőképes” ahhoz, hogy azt nemzeti bíró 
alkalmazza, és ahhoz, hogy ez utóbbit kötelezze arra, hogy a szabállyal ellentétes nemzeti 
intézkedéseket hagyja figyelmen kívül. A Bíróság ezzel elismeri az ellátások exportálása 
elvének közvetlen hatályát, ahogy azt az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés esetén 
is megállapította (lásd e tekintetben a C-262/96. sz. Sürül-ügyben hozott ítéletet, EBHT I-
2685. o.).

A török polgárok 1/80 határozatban foglalt egyéb szociális jogainak védelme tekintetében a 
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bizottsági szolgálatok már felkérték a holland hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a Bíróság 
ítélkezési gyakorlatát a Hollandiában a tartózkodási engedély megszerzésére és 
meghosszabbítására megállapított illetékfizetési kötelezettség tekintetében (az Európai 
Bizottság kontra Holland Királyság C-92/07. sz. ügyben 2010. április 29-én hozott ítéletet 
követően). 2011. októberi válaszukban a holland hatóságok megerősítették, hogy a török 
polgárok által fizetendő díjakat hozzáigazították az Európai Unió polgáraitól beszedett 
díjakhoz. A Bizottság egyébként szorosan figyelemmel kíséri a beilleszkedésről szóló 
törvények megállapodásoknak való megfelelőségét, különös tekintettel a török állampolgárok 
azon kötelezettségére, hogy a tartózkodási engedély megszerzéséhez holland nyelvvizsgát kell 
tenniük. A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint az Utrechti Fellebbviteli Bíróság 
egy 2011. szeptember 6-i ítélete megállapította, hogy e kötelezettségek ellentétesek az EGK–
Törökország társulási megállapodásban foglalt „standstill” záradékokkal.

Az említettek alapján a Bizottság véleménye szerint tisztázódott a helyzet, és arra bátorítja a 
petíció benyújtóját, hogy folytassa az eljárást a közigazgatási és igazságszolgáltatási 
hatóságoknál, amelyek kötelesek tiszteletben tartani az uniós jogot a Bíróság általi 
értelmezésének megfelelően.


