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ÖNSÖZ
Dünyamõz
bölgesel entegrasyonlar hareketinin önemli gelişmeler
kaydettiği bir dönemi yaşamaktadõr. Bu hareketin en başarõlõ örneği olarak
görülen çağdaş Avrupa entegrasyonu Avrupa Topluluklarõnda kurumlaşmõştõr.
Bilindiği gibi, bugün dahi, "Avrupa Topluluğu" adõnõn çok geniş kullanõmõ
olmasõna rağmen, kurumsal
açõdan,
üç
Avrupa Topluluğu
ayrõ
varlõklarõnõ sürdürmektedir. Avrupa Topluluklarõnõn her biri ayrõ bir kurucu
antlaşma ile kurulmuştur ve bu kurucu antlaşmalar halen yürürlüktedir.
İlk Topluluk, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğudur; 18 Nisan, 1951'de
Paris'te imzalanan antlaşma ile kurulmuştur. Avrupa Kömür ve
Çelik
Topluluğu Antlaşmasõ 23 Temmuz 1952'de yürürlüğe girmiştir ve böylece
Topluluk hareketi başlamõştõr.
Paris Antlaşmasõnõn uygulanmasõndan elde edilen umut verici ilk
sonuçlar, Avrupa entegrasyonunun kapsamõm
genişletme düşüncesinde
olanlarõ harekete getirmiştir. Bu hareketin sonucu olarak, 25 Mart 1957'de
Roma'da iki antlaşma daha imzalanmõştõr.
Bunlardan birisi, Paris Antlaşmasõ gibi, belirli bir sektöre yönelik olarak
bir ortak pazar kurulmasõnõ hedeflemekteydi: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu.
Diğer Roma Antlaşmasõ ise, ekonominin, kömür-çelik ve atom enerjisi
dõşõnda kalan tüm sektörlerini kavrayan bir entegrasyon hareketine hayatiyet
kazandõrmayõ hedefliyordu: Avrupa Ekonomik Topluluğu.
.
İki Roma Antlaşmasõ da l Ocak 1958'de yürürlüğe girmiş, böylece de
Avrupa'da ekonomik entegrasyon hareketi bu tarihten itibaren en geniş
kapsamda dinamizm kazanmõştõr.
Ne var ki, 1985 yõlõnda,
Topluluklara üye devletler, ilk dönemin
tecrübeleri Işõğõnda,. AT Komisyonunca hazõrlanan "Beyaz Kitap" adlõ rapora
dayanarak, klasik ortak pazar tanõmõnõn ötesine giden bir aksiyonu başlatmak
ihtiyacõm duymuşlardõr.
Yeni aksiyon, Topluluk içi serbest dolaşõmõn milli sõnõrlarõn varlõğõ
nedeniyle karşõlaştõğõ her türlü tarife dõşõ engelin kaldõrõlmasõna, böylece
Avrupa Topluluğu ortak pazarõnõn aynõ normlara tabi olan bir iç pazar
biçiminde gerçekleştirilmesine yönelik bulunuyordu.
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Ayrõca,
entegrasyon hareketinin, gerçekten entegre bir Avrupa
ekonomik alanõna ulaşmasõnõ sağlamak amacõyla, bu harekete ekonomik boyutu
kadar ağõrlõklõ bir sosyal boyut kazandõrmak gerekiyordu. Ancak bunun için
kurumsal bazõ değişikliklere de ihtiyaç vardõ. Bölgeler arasõ ekonomik ve
sosyal dengenin sağlanmasõ, istihdam ve çalõşma şartlarõ bakõmõndan ortaya
çõkan sorunlarõn giderilmesi, Avrupa halklarõnõn yaşamõnõ etkileyen çevrenin
ve tüketicinin korunmasõ, eğitimin ve sağlõğõn daha iyi şartlara kavuşturulmasõ,
bilim ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi için Topluluk düzeyinde
belirlenen ortak ilke ve tedbirlerin uygulanmasõnõ güvence altõna alacak bir
yapõya gidilmeliydi.
1985 yõlõnda kabul edilen ve 1987 yõlõnõn Temmuz ayõnda yürürlüğe
giren Tek Senetle, bir yandan Topluluklar için ihtiyaç duyulan bu hedef
yenilemesi gerçekleştirilirken, öbür yandan da bu yeniliğin gerektirdiği
kurumsal değişiklikler, yapõlmõştõr. Hemen belirtelim ki, Tek Senet, söz konuşu
değişiklikleri, Avrupa Topluluklarõnõ kuran her üç antlaşma bakõmõndan ayrõ
ayrõ öngören bir belge olduğu içindir ki, asõl değişiklik bu kurucu antlaşmalarõn
belirli maddeleri tadil edilmek ve antlaşmalara bazõ yeni maddeler eklenmek
suretiyle yapõlmõştõr. Kurucu Antlaşmalarõn halen yürürlükte olan metinleri
böylece, Tek Senetle yapõlan değişiklikleri içeren metinleridir.
Bu metinler, klasik ortak pazar anlayõşõna yeni tanõm getiren metinler
olarak
kabul
edilmekle
birlikte,
Topluluk hareketini
ekonomik
entegrasyonun öngörülebilen
çerçevesinin ötesine taşõrõcõ hükümlere yer
vermemektedir.
Buna karşõlõk, bilindiği gibi, Topluluk hareketi, 7 Şubat 1992 günü
Maastricht'de imzalanan Avrupa Birliği Antlaşmasõnõn yürürlük kazanmasõyla
yeni bir safhaya girecektir. Çünkü, bu antlaşma, bir yandan ekonomik
entegrasyonlarõn sõnõrõnõ belirleyen ekonomik ve parasal birliğin kurulmasõnõ
öngörürken, öbür yandan da, siyasi birliğin kurulmasõna yönelen ilk adõmlarõn
atõlmasõnõ sağlayõcõ ortamõ hazõrlayan hükümlere yer vermektedir. Şu halde,
Maastricht Antlaşmasõ, Topluluk hareketine, bir ekonomik entegrasyon
hareketi olmanõn ötesine giden özellikler kazandõracaktõr.
Özellikle, Maastricht Antlaşmasõnõn uygulanmaya başlamasõnõ takiben
meydana gelecek gelişmelerin belirleyeceği bir ortamda, 1996 yõlõnda
toplanmasõ öngörülen hükümetler arasõ konferansõn Topluluk hareketinin tür
değişikliğin kesin olarak saptamasõ dahi muhtemel hale gelebilecektir.
Aynõ
hükümetler
arasõ
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konferans, Avrupa entegrasyonunun klasik kurumsal yapõsõnõ üçlemeden
çõkarõp, tek bir Topluluk yapõsõna dönüştürme kararõ da alabilecektir.
Bu ihtimaller, Maastricht Antlaşmasõnõn yürürlüğe girişinden önceki
dönem ile sonraki dönemin, aralarõndaki önemli farklar nedeniyle, birbirinden
ayõrt edilmesini gerekli kõlmaktadõr.
Önceki dönem, yeni bir tanõma kavuşmuş bir ortak pazar temeline
dayalõ üç Topluluklu kurumlaşma çerçevesinde gelişen, klasik niteliklerin
muhafaza edebilen bir ekonomik entegrasyon hareketini temsil etmekte iken,
sonraki dönem ekonomik entegrasyondan siyasi birliğe doğru adõmlarõn
atõlmasõyla başlayan ve tek Topluluk örgütlenmesine eğilim gösteren bir
süreci temsil etme istidadõ göstermektedir.
Bu farklõlõk, Maastricht Antlaşmasõnõn yapõsõna yansõmõş bulunmaktadõr.
Gerçekten, Tek Senetle Topluluk hareketine getirilen yenilikler hep, üç
topluluğun kurucu antlaşmalarõnda ayrõ ayrõ yapõlan değişiklikler ile geçerli
hale getirilmişken, Maastricht Antlaşmasõnda iki tür hükme yer verildiği
gözlenmektedir.
Maastricht Antlaşmasõnda yer alan bir kõsõm hükümler, alõşõla gelen
tarzda, üç kurucu antlaşmada ayrõ ayrõ tadilat yapan hükümlerdir. Buna
karşõlõk Antlaşmanõn diğer kõsõm hükümleri, üç kurucu antlaşmadan bağõmsõz
mahiyet taşõmakta olup, hiçbir kurucu antlaşmaya ait bulunmamaktadõr.
Dolayõsõyla, son anõlan tür hükümler itibarõyla, Maastricht Antlaşmasõ
bağõmsõz bir antlaşma niteliği kazanmaktadõr.
Bu durum karşõsõnda, Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Antlaşmalarõn,
Maastricht Antlaşmasõnõn yürürlüğe girmesinden sonraki gelişmelere bağlõ
olarak hukuki akõbetleri ne otursa olsun, topluluk hareketinin klasik
döneminin hukuki çerçevesin tespit etmek bakõmõndan, bölgesel entegrasyonlar
ile ilgilenen herkes için önemli birer kaynak oluşturma özelliğini daima
muhafaza edeceklerini tahmin etmek güç değildir.
Nitekim, bu özellikleri nedeniyle, Avrupa Topluluklarõyla ilişkilerinin
mahiyet ve derecesi çok değişik olan birçok ülkede, Avrupa Topluluklarõm
Kuran Antlaşmalar
titiz
çalõşmalarla
o ülkelerin dillerine çevrilmiş
bulunmaktadõr.
Bu eğilim Türkiye'de de etkisini göstermiştir. Daha Topluluklarla
ilişkilerimizin yeni kurulmakta olduğu 1960'lõ yõllardan başlayarak, bugüne
kadar,
sözü
edilen
kurucu
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antlaşmalardan, Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşmasõnõn tam veya kõsmi
olarak Türkçe'ye çeşitli çevirilerinin yapõlmõş olduğu görülmektedir.
Türkiye'de, Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Antlaşmalarõn çevirisinin
yapõlmasõna önem verilmesinin nedeni, tabii ki, sadece bölgesel
entegrasyonlarõ daha iyi tanõma düşüncesine bağlanamaz.
Türkiye, hukukun üstünlüğü ilkesine saygõlõ, çoğulcu demokrasi ve
pazar ekonomisi esaslarõnõ benimseyen çağdaş bir Avrupa ülkesi olma
yolundaki kararlõlõğõnõn bir teyidi olarak, 14 Nisan 1987'de, Avrupa
Topluluklarõna üye olma iradesini açõklamõş bulunmaktadõr. Resmi olarak.
Topluluklar Bakanlar Konseyine yapõlan bu başvurunun olumlu sonucunun
kõsa bir dönemde alõnmasõ beklenmemektedir.
Ancak, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile arasõnda çok güçlü
bir ortaklõk ilişkisi mevcuttur ve bu ilişkiyi kuran Ankara Anlaşmasõ, aynõ
zamanda, Türkiye'nin Topluluğa üye olarak katõlma hedefine hukuki güç
kazandõran uluslararasõ bir belgedir. Ankara Anlaşmasõnõn çizdiği çerçeve,
zamanla, ortaklõğõn önemli organõ olan Ortaklõk Konseyi kararlarõ ve taraflar
arasõnda yapõlacak Protokollerle öyle bir içerik kazanacaktõr ki, Türkiye ve
Türk firmalarõ Topluluğun kurucu antlaşmasõnda öngörülen birçok hükmün
etkisine tabi olarak, Topluluklara karşõ çeşitli alanlarda haklar elde edebilecek,
borçlar altõna girebilecektir.
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasõndaki ortaklõk ilişkisinin
ileriye doğru kazanacağõ kapsam ile bu Topluluğu kuran Roma
Antlaşmasõnõn içerik ve kapsamõ arasõndaki yakõn irtibatõ gösteren bir diğer
önemli hukuki belge, söz konuşu ortaklõk ilişkisinin geçiş dönemini
düzenleyen ve Ankara Anlaşmasõnõn tamamlayõcõ bir parçasõ olan Katma
Protokoldür. Bu protokolde, Türkiye'nin ortaklõk statüsünün, taraflar arasõnda
kurulmasõ öngörülen gümrük birliği temeline dayalõ olarak gelişmesini
düzenlemek üzere yer alan bir çok maddede, Roma Antlaşmasõnõn
maddelerine açõk atõflar yapõlmaktadõr.
Dolayõsõyla,
Türkiye ile AET
Ankara
Anlaşmasõnõn 28.
maddesinde
perspektifinde gelişmesi, AET'yi kuran
ortaklõk rejiminde de
kabili tatbik hale
.
Şu halde,
bir kere Avrupa
Antlaşmanõn,
bizatihi,
ortaklõk

arasõndaki
ortaklõk ilişkisinin,
öngörülen Türkiye'nin üyeliği
Antlaşmanõn birçok hükmünün
gelmesiyle mümkün olacaktõr.

Ekonomik
rejiminin

Topluluğunu Kuran
içinde
bir
yeri
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olmakla, bu Antlaşmanõn gerek kamu kurum ve kuruluşlarõnca, gerek özel
sektörce iyi bilinmesi olağanüstü önemlidir.
Öte yandan, yine ortaklõk anlaşmalarõnda, Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğunun kapsamõna giren ürünler ile ilgili özel düzenlemeler
öngörülmektedir. Dolayõsõyla, AKÇT'yi kuran Antlaşma da ortaklõğõn ilgi
alanõna giren bir metindir.
Ayrõca, kurucu antlaşmalarõn doğru yorumlanõp, uygulanabilmesi
için birlikte ele alõnmasõnõn gerektiği haller oldukça fazladõr.
İşte bu düşüncelerin õşõğõnda, Avrupa Topluluklarõ ile ilgili
çalõşmalarda daima öncülük yapmõş Teşkilatõmõz, Topluluklarõn kurucu
antlaşmalarõnõ önemli ekleriyle birlikte eksiksiz Türkçe'ye çevirme kararõnõ
vermiş ve bu amaçla çeviri biriminin mesaisinin önemli bir kõsmõnõ 1988
yõlõndan beri bu çalõşmaya yönlendirmiştir. Teşkilatõmõzõn çevirmenleri
tarafõndan gerçekleştirilen ilk çeviriler, muhtelif bilim adamlarõ tarafõndan
gözden geçirilmiş, son olarak da Ankara Üniversitesine bağlõ
Avrupa
Topluluklarõ Araştõrma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile yakõn işbirliği ile
oluşturulan ve adlarõ önsözü izleyen sayfada yer alan Avrupa Topluluklarõ
konularõndaki çalõşmalarõyla tanõnmõş değerli akademisyenlerimiz tarafõndan
gözden geçirilerek son halini almõştõr.
Kurucu Antlaşmalarõn Türkçe'ye çevirişi hakkõnõ da Topluluklardan
alan Teşkilatõmõz, bu çalõşmalarõn yayõmõnõ, "Avrupa Topluluklarõna İlişkin
Temel Belgeler" adlõ bir seri içinde gerçekleştirmeyi düşünmektedir. Bu seri
içinde AT kurucu antlaşmalarõnõn yanõnda Türkiye-AT ilişkisinin temel
belgeleri olan Ankara Anlaşmasõ ve Katma Protokolü de aynõ ebat ve şekil
altõnda yayõma sunmak suretiyle, Türkiye'yi yakõndan ilgilendiren bütün bu
metinleri tek biçim altõnda toplama imkanõ elde edilmiş olacaktõr.
Maastricht Antlaşmanõn yürürlüğe girmesine az bir süre kaldõğõ
gerekçesiyle,
Topluluklarõ
kuran
Antlaşmalarõn
halen yürürlükteki
metinlerinin yayõmõna girişilmesini zamanlama bakõmõndan
tereddütle
karşõlayanlar
çõkabilecektir.
Bu tereddütleri gidermek için yukarda
yaptõğõmõz açõklamalarõ bir kez daha hatõrlatmayõ, yararlõ görüyorum.
Bir
kere
Antlaşmalarõn halen yürürlükteki metinleri, Topluluk
hareketinin klasik dönemini düzenleyen temel
mevzuatõn son halini
oluşturmaktadõr, ilerdeki mevzuat değişiklerinin daima söz konusu metinlerle
karşõlaştõrõlmasõ ihtiyacõ duyulacaktõr.
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Ayrõca, Maastricht Antlaşmasõ, üç kurucu antlaşmanõn metinlerine
dahil olmayan - hükümleriyle ayrõ bir bütün teşkil etmektedir. Bu
Antlaşmanõn kurucu antlaşmalardan bağõmsõz bir bütün olarak çevirisine de
Teşkilatõmõzõn çevirmenleri tarafõndan başlanmõş
bulunmaktadõr;
metnin
çevirisinin 1994 yõlõnda yayõnlanmasõ planlanmõştõr. Antlaşmanõn bir
bütün olarak yayõnlanmasõ bir kez gerçekleştirildikten sonra, bu metnin kurucu
antlaşmalarla birleştirilmesi mümkün hale gelecektir.
Nihayet, hemen bütün ülkelerde bu yolun tercih edildiği, yani kurucu
antlaşmalarla, Maastricht Antlaşmasõnõn ayrõ ayrõ yayõnlandõğõ ve henüz
metinlerin birleştirilmesine gidilmediği gözlenmektedir.
Son olarak işaret etmek isterim ki, Avrupa Topluluklarõnõ Kuran
Antlaşmalarõn tümünün tam olarak ve önemli ekleriyle birlikte Türkçe
yayõmõ, böylece ilk kez gerçekleşmiş olmaktadõr.
Avrupa Topluluklarõyla teorik ve pratik alanlarda ilgilenen herkese
büyük yarar sağlayacağõna inandõğõm bu çalõşmaya katkõda bulunan tüm kurum
ve kişilere teşekkür ederim.

İlhan KESİCİ
Devlet Planlama Teşkilatõ
Müsteşarõ
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I- ANTLAŞMA METNİ
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FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL
BELÇİKA
PRENSİ,
FRANSA
CUMHURBAŞKANI,
İTALYA
CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG BÜYÜK
DÜŞESİ, MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ,
Dünya barõşõnõn, ancak kendisini tehdit eden tehlikelerle orantõlõ yaratõcõ
çabalarla muhafaza edilebileceğini GÖZ ÖNÜNE ALARAK,
Organize ve dinamik bir Avrupa'nõn medeniyete yapacağõ katkõnõn,
barõşçõl ilişkilerin korunmasõ için zorunlu olduğuna İNANARAK,
Avrupa'nõn ancak, fiili bir dayanõşma meydana getirecek somut icraat ve
ekonomik kalkõnmaya yönelik ortak temellerin oluşturulmasõ ile
kurulabileceğinin BİLİNCİNDE OLARAK,
Temel üretimlerini artõrmak suretiyle yaşam standardõnõ yükseltmeye ve
barõşçõl çabalarõ daha ileri götürmeye İSTEKLİ OLARAK,
Çok eskiden beri süregelen husumetin yerine, temel menfaatlerini
birleştirmeye; ekonomik bir topluluk kurarak, kanlõ çatõşmalarla uzun süredir
bölünmüş halklar arasõnda daha geniş ve köklü bir topluluğun temellerini
oluşturmaya ve bundan böyle ortak bir kaderi yönlendirecek kurumlarõn
temellerini atmaya KARARLI OLARAK,
Bir Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurmaya karar vermişler ve bu
amaçla,

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

3

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI:
Şansölye ve Dõşişleri Bakanõ Dr. Konrad ADENAUER'u,
ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ:
Dõşişleri Bakanõ Bay Paul VAN ZEELAND'õ
Dõş Ticaret Bakanõ Bay Joseph MEURICE'i,
FRANSA CUMHURBAŞKANI:
Dõşişleri Bakanõ Bay Robert SCHUMAN'õ,
İTALYA CUMHURBAŞKANI:
Dõşişleri Bakanõ Bay Carlo SFORZA'yõ
ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ:
Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph BECH'i,
MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ:
Dõşişleri Bakanõ Bay D.U. STIKKER'i,
Ekonomik İşler Bakanõ Bay J.R.M. VAN DEN BRINK'i,

tam yetkili temsilcileri olarak atamõşlardõr.
Yukarõdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki
belgelerinin teatisinden sonra aşağõdaki hükümler üzerinde anlaşmõşlardõr.
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BAŞLIK BİR
Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

5

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 1
İşbu Antlaşma ile YÜKSEK AKİT TARAFLAR kendi aralarõnda ortak
bir pazara, ortak hedeflere ve ortak kurumlara dayalõ bir AVRUPA KÖMÜR VE
ÇELİK TOPLULUĞU kurarlar.

Madde 2
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun görevi, Üye Devletlerin genel
ekonomik durumlarõ ile uyum içinde ve 4. Maddede belirtilen şartlar
çerçevesinde ortak bir pazarõn kurulmasõ ile, Üye Devletlerde, ekonomik
genişlemeye, istihdam ve yaşam standardõnõn yükselmesine katkõda bulunmaktõr.
Topluluk, istihdamõn sürekliliğini koruyarak ve Üye Devletlerin
ekonomilerinde önemli ve sürekli bozulmalara meydan vermekten kaçõnarak,
üretimin mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesinde en rasyonel dağõlõmõnõ
bizzat temin edecek şartlarõ, aşamalõ olarak, gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Madde 3
Topluluk kurumlarõ, kendi yetki sõnõrlarõ çerçevesinde, ortak çõkarlar
doğrultusunda:
(a) üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarõnõ göz önünde bulundurarak, ortak pazarõn
ihtiyaçlarõnõ düzenli olarak karşõlamakla;

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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(b) ortak pazarda bütün benzer durumdaki
kaynaklarõndan eşit şekilde yararlanmalarõnõ sağlamakla;

tüketicilerin

üretim

(c)
yatõrõlan sermaye için gerekli amortisman ve normal getirinin
kazanõlmasõna imkan sağlamak ve aynõ teşebbüslerce başka işlemler için
uygulanan fiyatlarõn veya ilerideki bir dönemde genel fiyat seviyesinin
yükselmesine meydan vermemek koşuluyla en düşük fiyatlarõn tespit edilmesini
sağlamakla;
(d) teşebbüsleri, üretim potansiyellerini genişletmeye ve iyileştirmeye
çalõşarak ve doğal kaynaklarõn bilinçsizce tüketilmelerine meydan vermekten
kaçõnarak bunlarõn rasyonel bir şekilde kullanõlmasõ için bir politika geliştirmeyi
teşvik edecek şartlarõn sürdürülmesini sağlamakla;
(e) Topluluğun sorumluluk alanõna giren sanayi dallarõnõn her birindeki
işçilerin eşit şekilde ilerlemelerine imkan vererek, çalõşma şartlarõ ve yaşam
standartlarõnõn yükseltilmesini teşvik etmekle;
(f) uluslararasõ ticaretin büyümesini teşvik etmek ve dõş pazarlarda
uygulanan fiyatlarda adalete uygun sõnõrlar içinde kalõnmasõnõ sağlamakla;
(g) rakip sanayilere karşõ, bu sanayilerin kendileri veya onlarõn yararõna
başkalarõ tarafõndan yapõlan hukuka aykõrõ bir fiilin haklõ çõkarmadõğõ her türlü
himayeden kaçõnarak, üretimin düzenli şekilde artõrõlmasõnõ, modernizasyonunu
ve kalitesinin yükseltilmesini teşvik etmekle yükümlüdürler.
Madde 4
Aşağõdaki hususlar kömür ve çelik ortak pazarõyla bağdaşmaz sayõlõr ve
bu nedenle işbu Antlaşmada öngörülen şartlarda, Topluluk içinde kaldõrõlõr ve
yasaklanõr:

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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(a) ithalat veya ihracat vergileri veya eş etkili yükümler ve mallarõn
dolaşõmõndaki miktar kõsõtlamalarõ;
(b) üreticiler, satõn alanlar veya tüketiciler arasõnda, özellikle fiyat veya
teslim şartlarõnda veya taşõma tarifelerinde ayõrõm yapan tedbir ve uygulamalar ve
ayrõca satõn alanõn serbestçe satõcõ seçme hakkõnõ engelleyen tedbir veya
uygulamalar;
(c) her ne şekilde olursa olsun Devletler tarafõndan verilen sübvansiyonlar
ve yardõmlar veya konulan özel yükümlülükler;
(d) pazarlarõn
uygulamalar.

paylaşõlmasõna

ve

işletilmesine

yönelik

kõsõtlayõcõ

Madde 5
Topluluk, görevlerini işbu Antlaşmaya uygun olarak sõnõrlõ müdahaleler
ile yürütür.
Bu amaçla, Topluluk:
- bilgi toplayarak, istişarelerde bulunarak ve genel hedefler belirleyerek
ilgililere yardõm eder ve rehberlik yapar;
- teşebbüslere, yatõrõmlarõ için finansman kaynaklarõ sağlar ve yeniden
uyarlanma maliyetlerinin bir kõsmõnõ karşõlar;
- normal rekabet şartlarõnõn oluşturulmasõnõ, sürdürülmesini ve
gözetilmesini sağlar ve sadece şartlar gerektirdiğinde, üretim veya pazar üzerinde
doğrudan müdahalede bulunur;
- faaliyetlerinin gerekçelerini kamuoyuna açõklar ve işbu Antlaşmada
öngörülen kurallara uyulmasõnõ sağlamak için gerekli tedbirleri alõr.
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Topluluk kurumlarõ bu faaliyetleri, sõnõrlõ bir idari mekanizma ile ve
ilgililerle yakõn işbirliği içinde yürütür.

Madde 6
Topluluk tüzel kişiliğe sahiptir.
Uluslararasõ ilişkilerde, Topluluk, görevlerini yerine
hedeflerine ulaşmak için gerekli hukuki ehliyete sahiptir.

getirmek

ve

Topluluk, Üye Devletlerin her birinde o Devletteki tüzel kişilere tanõnan en
geniş haklardan yararlanõr; özellikle menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir ve
bunlarõ devredebilir ve taraf ehliyetine sahiptir.
Topluluk, her biri kendi yetkileri çerçevesinde hareket eden kurumlarõ
tarafõndan temsil edilir.
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BAŞLIK İKİ
Topluluğun kurumlarõ
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Madde 7
Topluluğun kurumlarõ şunlardõr:
− Bir Danõşma Komitesinin yardõmcõ olduğu bir YÜKSEK OTORİTE;
− Bir ORTAK ASAMBLE (bundan böyle "Avrupa Parlamentosu" olarak
adlandõrõlacak);
− Bir ÖZEL BAKANLAR KONSEYİ (bundan böyle "Konsey" olarak
adlandõrõlacak);
− Bir ADALET DİVANI (bundan böyle "Divan" olarak adlandõrõlacak).
Hesaplarõn denetimi, işbu Antlaşma ile kendisine verilmiş yetki sõnõrlarõ
çerçevesinde hareket eden bir Sayõştay tarafõndan yürütülür.*

BÖLÜM I
YÜKSEK OTORİTE
Madde 8
Yüksek Otorite, işbu Antlaşmada belirlenen hedeflerin bu Antlaşma
hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

* İkinci paragraf, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 1. Maddesi ile
eklenmiştir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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Madde 9
(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 10. Maddesi:
1. Komisyon, yeterlilikleri esas alõnarak seçilen ve bağõmsõzlõklarõ şüphe
götürmeyen on yedi üyeden oluşur. *
Komisyon üyelerinin sayõsõ Konsey tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak
değiştirilebilir.
Sadece Üye Devletler uyruklarõ Komisyon üyesi olabilirler.
Komisyonda Üye Devletlerin her birinden en az bir uyruklunun bulunmasõ
zorunludur; ancak aynõ Devlet uyruğunda bulunan üye sayõsõ ikiden fazla olamaz.
2. Komisyon üyeleri, görevlerini Topluluklarõn genel çõkarlarõ doğrultusunda
tam bir bağõmsõzlõkla yerine getirirler.
Görevlerinin yerine getirilmesinde hiçbir Hükümet ya da kuruluştan ne talimat
isterler ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü faaliyetten kaçõnõrlar.
Her Üye Devlet, bu kurala uymayõ ve görevlerinin ifasõ sõrasõnda Komisyon
üyelerini etkileme yoluna gitmemeyi taahhüt eder.
Komisyon üyeleri, görev süreleri boyunca, kazanç karşõlõğõ olsun ya da
olmasõn, başka hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve başlarken,
görevlerinin devamõ süre since ve görevleri sona erdikten sonra, görevlerinin

* 1. paragrafõn ilk bendi, İSP/PORT Katõlma Senedinin 15. Maddesi ile değiştirilmiştir.
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gerektirdiği yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona erdikten
sonra, bazõ görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak, dürüst ve duyarlõ
davranmayõ resmen taahhüt ederler. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde, Konsey
veya Komisyonun başvurusu üzerine Adalet Divanõ, duruma göre ilgili üyenin
13. Madde* hükümleri uyarõnca resen görevden ayrõlmõş sayõlmasõna veya
emeklilik hakkõndan ya da onun yerine geçen diğer sosyal haklardan mahrum
bõrakõlmasõna karar verebilir.]
Madde 10
(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 11. Maddesi:
Komisyon üyeleri, Üye Devlet Hükümetlerinin ortak kararõyla atanõrlar.
Üyelerin görev süreleri dört yõldõr. Bu süre yenilenebilir.]
Madde 11
(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 14. Maddesi:
Komisyon Başkanõ ve altõ Başkan Yardõmcõsõ, Komisyon üyelerinin
atanmasõ için öngörülen usule göre üyeler arasõndan iki yõllõk bir süre için
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir.**
Konsey, oybirliğiyle karar alarak Başkan Yardõmcõlarõna ilişkin hükümleri
değiştirebilir.***

*
Birleşme Antlaşmasõnõn 13.Maddesi. Ayrõca Bkz: 12.Maddenin dipnotu.
** Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 16.Maddesi ile değiştirilmiştir.
*** İkinci paragraf, söz konusu Senedin 16. Maddesi ile değiştirilmiştir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Komisyonun tamamen yenilenmesi durumu hariç, atamalar, Komisyonunun
görüşü alõndõktan sonra yapõlõr.
Başkan ve Başkan Yardõmcõlarõnõn görevden ayrõlmalarõ veya ölümleri
halinde, görev sürelerinin geri kalan kõsmõ için yukarõdaki hükümler uyarõnca
yerlerine atama yapõlõr.]
Madde 12
(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 12. Maddesi:
Normal yenilenme ve ölüm dõşõnda, bir Komisyon üyesinin görevi, istifa
ettiği veya resen görevden ayrõlmõş sayõldõğõ zaman sona erer.
Görev süresinin geri kalan kõsmõ için ilgili üyenin yerine atama yapõlõr.
Konsey, oybirliğiyle, bu kadroya yeni atama yapõlmasõna gerek olmadõğõna karar
verebilir.
13. Maddede* belirtilen hükümler uyarõnca, resen görevden ayrõlmõş
sayõlma durumlarõ dõşõnda, Komisyon üyeleri yerlerine yeni atama yapõlõncaya
kadar görevlerine devam ederler.]
Madde 13
(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 17. Maddesi:
Komisyon kararlarõ 10. Maddede** belirtilen üye sayõsõnõn çoğunluğu ile
alõnõr.

*

Birleşme Antlaşmasõnõn 13. Maddesine göre: "Komisyonun her hangi bir üyesinin görevini
yerine getirmesi için gerekli şartlarõ artõk taşõmamasõ ya da ağõr bir kusur işlemesi halinde
Adalet Divanõ, Konsey veya Komisyonun başvurusu üzerine o üyeyi resen görevden ayrõlmõş
sayabilir."
**
Birleşme Antlaşmasõnõn 10. Maddesi Ayrõca Bkz: Yukarõdaki 9. Madde
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Bir Komisyon toplantõsõ ancak iç tüzüğünde belirlenen üye sayõsõ mevcut
ise geçerlidir.]

Madde 14
Yüksek Otorite, kendisine verilen görevleri yerine getirmek için işbu
Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak kararlar alõr, tavsiyelerde bulunur veya
görüşler bildirir.
Kararlar bütün unsurlarõyla bağlayõcõdõr.
Tavsiyeler, izlenecek hedefler açõsõndan bağlayõcõ olmakla birlikte, bu
hedeflere ulaşmak için gerekli yöntemlerin seçimi, tavsiyelerin yönelik olduğu
kişilere bõrakõlõr.
Görüşler bağlayõcõ değildir.
Yüksek Otorite, karar almaya yetkili olduğu durumlarda tavsiyede
bulunmakla yetinebilir.
Madde 15
Yüksek Otoritenin kararlarõ, tavsiyeleri ve görüşleri gerekçeli olup,
alõnmasõ zorunlu görüşler bunlarda belirtilir.
Bireysel nitelik taşõyan karar ve tavsiyeler, ilgiliye tebliğ edilmeleri üzerine
bağlayõcõ olurlar.
Bunlar, diğer bütün durumlarda ancak yayõnlandõktan sonra yürürlüğe
girerler.
İşbu Maddenin uygulanma esaslarõ Yüksek Otorite tarafõndan belirlenir.
Madde 16
Yüksek Otorite kendi birimlerinin işleyişini sağlamak için gerekli bütün
idari düzenlemeleri yapar.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Bir ekonomik inceleme komitesi de dahil olmak üzere inceleme komiteleri
kurabilir.
(3. paragraf Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 16. Maddesi:
Komisyon, kendisinin ve birimlerinin, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran
Antlaşmalarõn ve işbu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak çalõşmalarõnõ
sağlayacak şekilde kendi iç tüzüğünü yapar. Bu tüzüğün yayõnlanmasõnõ sağlar.]
Madde 17
(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 18. Maddesi:
Komisyon her yõl, Avrupa Parlamentosunun oturumunun açõlmasõndan en
az bir ay önce, Topluluklarõn faaliyetleri ile ilgili genel bir rapor yayõnlar.]

Madde 18
Yüksek Otorite nezdinde bir Danõşma Komitesi kurulur. Bu Komite en az
yetmiş iki, en çok doksan altõ üyeden oluşur ve eşit sayõda üretici, işçi, tüketici ile
aracõlardan oluşur.*
Danõşma Komitesi üyeleri Konsey tarafõndan atanõrlar.

*

Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 22.Maddesi ile değiştirilmiştir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Üreticiler ve işçilerle ilgili olarak ise, Konsey, temsilci kuruluşlarõ belirler
ve atama yapõlacak üyelikleri bu kuruluşlar arasõnda paylaştõrõr. Her kuruluştan,
kendisine tahsis edilen üye sayõsõnõn iki katõ kadar isim içeren bir liste
hazõrlanmasõ istenir. Atamalar bu listeye göre yapõlõr.
Danõşma Komitesi üyeleri şahõslarõ adõna görev yapmak üzere iki yõllõk bir
süre için atanõrlar. Üyeler kendilerini aday gösteren kuruluşlarõn emir veya
talimatlarõna bağlõ değildirler.
Danõşma Komitesi, başkanõnõ ve başkanlõk divanõnõ kendi üyeleri arasõndan
bir yõllõk bir süre için seçer. Komite kendi iç tüzüğünü yapar.
(6. paragraf Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 6. Maddesi:
Konsey, Komisyon Başkanõ ve üyelerinin ve Adalet Divanõ Başkanõnõn,
Yargõçlarõnõn, Savcõlarõnõn ve Başkatibinin maaşlarõnõ, tahsisatlarõnõ ve emekli
maaşlarõnõ nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödeme yi
de aynõ çoğunlukla tespit eder.]
Madde 19
Yüksek Otorite uygun gördüğü her durumda Danõşma Komitesine
danõşabilir. İşbu Antlaşma ile öngörülen hallerde danõşma zorunludur.
Yüksek Otorite 46. Madde gereğince belirlenen genel hedefleri ve
programlarõ Danõşma Komitesine sunar ve 54, 65 ve 66. Maddelere göre
faaliyetlerinin ana hatlarõ hakkõnda Komiteye sürekli bilgi verir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Yüksek Otorite gerekli görürse, görüşünü bildirmesi için Danõşma
Komitesine bir süre tanõr. Bu süre, başkana bu amaçla tebligatõn yapõldõğõ
tarihten itibaren başlamak üzere on günden az olamaz.
Danõşma Komitesi özel bir konuyu tartõşmak amacõyla, gerek Yüksek
Otoritenin gerek üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, Başkan tarafõndan
toplantõya çağõrõlõr.
Görüşmelerin tutanağõ, Komitenin görüşleri ile aynõ zamanda Konseye ve
Yüksek Otoriteye gönderilir.

BÖLÜM II
AVRUPA PARLAMENTOSU
Madde 20
Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletlerin halklarõnõn
temsilcilerinden oluşan Avrupa Parlamentosu, işbu Antlaşma ile kendisine
verilen danõşma ve denetim yetkilerini kullanõr.

Madde 21
(1 ve 2. paragraflarõn, Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine
İlişkin Senedin 14. Maddesi uyarõnca, 17 Temmuz 1979 tarihinden itibaren
hükmü kalmamõştõr.)
[Bkz: Söz konusu Senedin aşağõdaki 1. Maddesi :
1. Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletlerin halklarõnõn Avrupa
Parlamentosundaki temsilcileri, doğrudan genel oy ile seçilir.]

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

[Bkz : Söz konusu Senedin aşağõdaki 2. Maddesi :
2. Her Üye Devletten seçilen temsilcilerin sayõsõ aşağõdaki gibidir:

Belçika

24

Danimarka

16

Almanya

81

Yunanistan

24

İspanya

60

Fransa

81

İrlanda

15

İtalya

81

Lüksemburg

6

Hollanda

25

Portekiz

24

Birleşik Krallõk

81]*

3. Avrupa Parlamentosu, doğrudan genel oy ile yapõlacak seçimlerin bütün
Üye Devletlerde tek tip bir usule göre yapõlmasõna ilişkin tasarõlar hazõrlar.**
Konsey, oybirliğiyle uygun hükümleri belirler ve bunlarõ Üye Devletlere
kendi, anayasal kurallarõna göre kabul etmelerini tavsiye eder.***

*

İSP/PORT Katõlma Senedinin 10.Maddesi ile belirlenen temsilciler sayõsõ.
Ayrõca, Bkz: Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine ilişkin Senedin 7 (1) ve (2).Maddesi.
***
3. paragraf, Ortak Kurumlara İlişkin Sözleşmenin 2 (2) Maddesi ile değiştirilmiştir.
**

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

19

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 22
Avrupa Parlamentosu yõlda bir defa olmak üzere Mart ayõnõn ikinci Salõ
günü kendiliğinden toplanõr.* **
Avrupa Parlamentosu, kendisine Konsey tarafõndan getirilen sorunlara
ilişkin görüş bildirmek için, Konseyin talebi üzerine olağanüstü toplanabilir.
Avrupa Parlamentosu, ayrõca, üyelerinin çoğunluğunun veya Yüksek
Otoritenin talebi üzerine olağanüstü toplanabilir.

Madde 23
Avrupa Parlamentosu, Başkanõnõ ve Başkanlõk Divanõnõ kendi üyeleri
arasõndan seçer.
Yüksek Otorite üyeleri, bütün oturumlara katõlabilirler. Yüksek Otorite
Başkanõ veya Yüksek Otorite tarafõndan belirlenen üyeler talep ederlerse söz
alabilirler.
Yüksek Otorite, Avrupa Parlamentosu veya üyeleri tarafõndan kendisine
yöneltilen sorularõ yazõlõ veya sözlü olarak cevaplar.
Konsey üyeleri bütün oturumlara katõlabilirler ve talep ederlerse söz
alabilirler.

*

Birinci paragraf, Birleşme Antlaşmasõnõn 27(1) Maddesiyle değiştirilmiştir.
Bu Maddenin ikinci cümlesi için ayrõca Bkz: Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin
Seçimine İliþkin Senedin 10(3) Maddesi.
**

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 24
Avrupa Parlamentosu, kendisine Yüksek Otorite tarafõndan sunulan genel
raporu açõk oturumda görüşür.

Yüksek Otoritenin faaliyetleri hakkõnda bir gensoru önergesi verilirse,
Avrupa Parlamentosu,bu önerge ile ilgili oylamayõ, önergenin verilişinden en az
üç gün sonra ve ancak açõk oylama ile yapabilir.*

Eğer gensoru önergesi Avrupa Parlamentosu üye tam sayõsõnõn çoğunluğu
ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle kabul edilirse, Yüksek Otorite üyeleri toplu
olarak istifa ederler. Üyeler, 10. Maddeye göre yerlerine atama yapõlõncaya kadar
günlük işleri yürütmeye devam ederler.

Madde 25
Avrupa Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile kendi iç tüzüğünü
kabul eder.

Avrupa Parlamentosunun kararlarõ kendi iç tüzüğünde öngörülen şartlar
uyarõnca yayõnlanõr.

*

İkinci paragraf, Birleşme Antlaşmasõnõn 27(2).Maddesi ile değiştirilmiştir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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BÖLÜM III
KONSEY
Madde 26
Konsey, yetkilerini işbu Antlaşmada öngörülen hallerde ve belirtilen
şekilde, özellikle Yüksek Otoritenin ve ülkelerinin genel ekonomik
politikalarõndan sorumlu hükümetlerin faaliyetleri arasõnda uyum sağlamak için
kullanõr.
Bu amaçla, Konsey ve Yüksek Otorite karşõlõklõ bilgi alõşverişinde ve
istişarelerde bulunurlar.
Konsey, ortak hedeflere ulaşabilmek için uygun veya gerekli gördüğü öneri
ve tedbirleri incelemesini Yüksek Otoriteden talep edebilir.
Madde 27
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 7. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 2. Maddesi:
Konsey, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşur. Her Hükümet kendi
üyelerinden birini Konseye delege tayin eder.
Başkanlõk görevi, Konseye üye her Devlet tarafõndan sõra ile altõ aylõk bir
süre için aşağõdaki Üye Devletlerin sõrasõna göre yerine getirilir:
− ilk altõ yõllõk dönem için: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan,
İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik
Krallõk;
− Müteakip altõ yõllõk dönem için: Danimarka, Belçika, Yunanistan,
Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg Birleşik
Krallõk, Portekiz.]*

*

İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 11.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Madde 28*
Yüksek Otorite Konseye danõştõğõ zaman, Konsey konuyu, oylama
zorunluluğu olmaksõzõn görüşür. Görüşmelerin tutanaklarõ Yüksek Otoriteye
iletilir.
İşbu Antlaşma uyarõnca Konsey onayõnõn gerekmesi halinde, Yüksek
Otorite tarafõndan sunulan öneri:
− her biri Topluluğun toplam kömür ve çelik üretiminin en az dokuzda
birini üreten iki Üye Devletin temsilcilerinin oylarõ dahil Üye Devletlerin
temsilcilerinin mutlak çoğunluğu; veya
− oylar eşit olarak dağõlmõşsa ve ikinci bir görüşmeden sonra Yüksek
Otorite önerisinde õsrar ediyorsa, her biri Topluluğun toplam kömür ve çelik
üretiminin en az dokuzda birini üreten üç Üye Devletin temsilcileri tarafõndan
kabul edilirse, onay alõnmõş sayõlõr.
İşbu Antlaşma uyarõnca bir karar veya onayõn oybirliğiyle alõnmasõnõn
zorunlu görüldüğü durumlarda, böyle bir karar veya onay, Konsey üyelerinin
tümünün katõlmasõ halinde alõnmõş sayõlõr. Bununla birlikte, işbu Antlaşmanõn 21,
32, 32 a, 78 e ve 78 h Maddeleri ve Adalet Divanõ Statüsüne ilişkin Protokolün
16. Maddesi, 20. Maddesinin üçüncü paragrafõ, 28. Maddesinin beşinci paragrafõ
ve 44. Maddesinin uygulanmasõ amacõyla hazõr bulunan veya temsil edilen
üyelerin çekimser kalmalarõ, Konseyin oybirliği gerektiren kararlarõ almasõnõ
engellemez.

*

Bu Metin, İSP/PORT Katõlma Senedinin 12.Maddesiyle değiştirilmiştir.
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Konseyin nitelikli çoğunluk veya oybirliği gerektirenler dõşõndaki kararlarõ
Konseyi oluşturan üyelerin çoğunluğu ile alõnõr. Bu çoğunluk, eğer,her biri
Topluluğun toplam kömür ve çelik üretiminin en az dokuzda birini üreten iki
Üye Devletin temsilcilerinin oylarõ da dahil olmak üzere, Üye Devletlerin
temsilcilerinin mutlak çoğunluğunu kapsõyorsa sağlanmõş sayõlõr. Bununla
birlikte işbu Antlaşmanõn nitelikli çoğunluk gerektiren 78, 78 b ve 78 e
Maddelerinin uygulanmasõ amacõyla, Konsey üyelerinin oy ağõrlõğõ aşağõdaki
gibidir:

Belçika

5

Danimarka

3

Almanya

10

Yunanistan

5

İspanya

8

Fransa

10

İrlanda

3

İtalya

10

Lüksemburg

2

Hollanda

5

Portekiz

5

Birleşik Krallõk

10

Kararlarõn alõnabilmesi için, en az sekiz üye tarafõndan 54 lehte oy
kullanõlmalõdõr.
Oylama yapõldõğõnda Konseyin her bir üyesi diğer üyelerden ancak birine
vekalet edebilir.
Konsey, Üye Devletlerle Başkanõ aracõlõğõyla temas kurar.
Konseyin kararlarõ, kendisinin kararlaştõracağõ şekilde yayõnlanõr.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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Madde 29
(Bu Madde
kaldõrõlmõştõr.)

Birleşme

Antlaşmasõnõn

7.

Maddesi ile yürürlükten

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 6. Maddesi:
Konsey, Komisyon Başkanõ ve üyelerinin ve Adalet Divanõ Başkanõnõn,
Yargõçlarõnõn, Savcõlarõnõn ve Başkatibinin maaşlarõnõ, tazminatlarõnõ ve emekli
maaşlarõnõ nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi
de aynõ çoğunlukla tespit eder.]
Madde 30
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 7. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 5. Maddesi:
Konsey kendi iç tüzüğünü yapar.]

BÖLÜM IV
DİVAN
Madde 31
Divan, işbu Antlaşmanõn ve uygulama yönetmeliklerinin yorum ve
uygulanmasõnda hukuka riayeti sağlar.
Madde 32
Adalet Divanõ on üç yargõçtan oluşur.*

*

Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 17.Maddesi ile değiştirilmiştir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

25

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Divan genel kurul halinde toplanõr. Bununla birlikte bu amaçla yapõlan
düzenlemede öngörülen hükümler dahilinde, ya bazõ hazõrlõk soruşturmalarõnõ
yapmak ya da belli türde bazõ davalara bakmak üzere, kendi bünyesinde her biri
üç veya beş yargõçtan oluşan daireler kurabilir.*
Adalet Divanõ, Üye Devletlerden veya Topluluk kurumlarõndan biri
tarafõndan açõlan davalara bakmak ve Yargõlama Usul Yönetmeliğinin Adalet
Divanõ dairelerine yetki vermediği durumlarda, 41. Madde uyarõnca kendisine
gönderilen ön karar gerektiren sorunlarõ karara bağlamak üzere genel kurul
halinde toplanõr.**
Adalet Divanõnõn talebi üzerine Konsey, oybirliğiyle yargõçlarõnõn sayõsõnõ
artõrabilir ve bu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarõ ile 32 b. Maddesinin
ikinci paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir.*

Madde 32a***
Adalet Divanõnda altõ savcõ bulunur.****
Savcõ, 31. Madde ile Adalet Divanõna verilen görevin ifasõna yardõmcõ
olmak için, bu mahkemeye açõlan davalara ilişkin gerekçeli mütalaalarõnõ tam bir
tarafsõzlõk ve bağõmsõzlõkla açõk celsede sunmakla görevlidir.

*

2 ve 4.paragraflar Ortak Kurumlara ilişkin Sözleşmenin 4(2) (a) Maddesi ile değiştirilmiştir.
Üçüncü paragraf, Konseyin 26 Kasõm 1974 tarihli kararõnõn 1.Maddesi ile değiştirilmiştir (28.11.1974
tarih ve L 318 sayõlõ Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi).
***
Bu Madde Ortak Kurumlara ilişkin Sözleşmenin 4(2) (a) Maddesi ile eklenmiştir.
****
Birinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 18.Maddesi ile değiştirilmiştir.
**
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Adalet Divanõnõn talebi üzerine, Konsey oybirliğiyle yargõçlarõnõn sayõsõnõ
artõrabilir ve 32b Maddesinin 3. paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir.

Madde 32b*
Bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen, kendi ülkelerinde en yüksek adli
görevleri yerine getirmek için gerekli şartlarõ haiz ya da herkesçe kabul edilen
yeterliliğe sahip hukukçular arasõndan seçilen yargõç ve savcõlar, Üye Devletler
Hükümetlerinin ortak kararõyla altõ yõllõk bir süre için atanõrlar.
Yargõçlar üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur. Sõrasõyla önce yedi,
sonra altõ yargõç yenilenir.**
Savcõlar, üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur. Her defasõnda üç savcõ
yenilenir.**
Emekliye ayrõlan Yargõç ve Savcõlar yeniden atanabilirler.
Yargõçlar, kendi aralarõndan üç yõllõk süre için Divan Başkanõnõ seçerler.
Başkan yeniden seçilebilir.

Madde 32c*
Divan, kendi Başkatibini atar ve statüsünü belirler.

*

Bu Madde Ortak Kurumlara ilişkin Sözleşmenin 4 (2) (a) Maddesi ile eklenmiştir.
İkinci ve üçüncü paragraflar İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesi ile değiştirilmiştir.

**
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Madde 32d*
1. Konsey, Adalet Divanõnõn talebi üzerine ve Komisyon ile Avrupa
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, Divan statüsü ile belirlenen şartlar
dahilinde, sadece hukuki sorunlarõn Adalet Divanõ nezdinde temyiz hakkõ saklõ
kalmak kaydõyla, gerçek veya tüzel kişilerce açõlan belli nitelikteki davalara veya
başvurulara bakmakla yükümlü, Adalet Divanõna bağlõ bir ilk derece
mahkemesini oybirliğiyle kurabilir. Bu mahkeme, Üye Devletler veya
Topluluğun kurumlarõ tarafõndan açõlan davalara veya 41. Madde uyarõnca
sunulan ön karar gerektiren sorunlara bakmaya yetkili değildir.

2. Konsey 1. paragrafta belirlenen usule uygun olarak söz konusu
mahkemenin oluşum şeklini belirler ve Adalet Divanõ Statüsünde gerekli
uyarlama ve ek düzenlemeleri yapar. Konsey aksine karar vermedikçe, işbu
Antlaşmanõn Adalet Divanõna ilişkin hükümleri, özellikle Adalet Divanõ
Statüsüne İlişkin Protokol Hükümleri, bu mahkemeye de uygulanõr.

3. Bu mahkemenin üyeleri, bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen ve adli
görevin gerektirdiği ehliyete sahip kişiler arasõndan seçilirler; bu üyeler Üye
Devletler Hükümetlerinin ortak kararõ ile altõ yõllõk bir süre için atanõrlar. Her üç
yõlda bir kõsmi yenileme yapõlõr. Görev süresi dolan üyeler yeniden atanabilirler.

4. Bu mahkeme, Adalet Divanõ ile mutabakata vararak kendi içtüzüğünü
yapar. Bu iç tüzüğün Konsey tarafõndan oybirliğiyle onaylanmasõ gerekir.

*

Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 4. Maddesi ile eklenmiştir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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Madde 33
Divan, yetkisizlik, temel şekil kurallarõnõn ihlali, Antlaşmanõn veya
uygulanmasõ ile ilgili herhangi bir hukuk kuralõnõn ihlali veya yetkinin kötüye
kullanõlmasõ iddiasõyla Yüksek Otoritenin tavsiye veya kararlarõnõn iptali için
Konsey veya bir Üye Devletçe açõlan davalar hakkõnda karar vermeye yetkilidir.
Bununla beraber, Divan, Yüksek Otoritenin yetkilerini kötüye kullandõğõnõn veya
işbu Antlaşmanõn hükümlerini veya uygulanmasõ ile ilgili herhangi bir hukuk
kuralõnõ açõkça ihlal etmiş olduğunun iddia edildiği durumlar hariç, ekonomik
olay veya şartlardan kaynaklanan ve Yüksek Otoritenin karar veya tavsiyelerinde
esas alõnan durumun yerinde olup olmadõğõnõ değerlendirmeye yetkili değildir.
48. Maddede bahsedilen teşebbüsler veya dernekler aynõ koşullar altõnda,
kendilerini ilgilendiren ferdi karar ve tavsiyelere karşõ veya kendileri açõsõndan
yetkinin kötüye kullanõldõğõ kanõsõnda olduklarõ genel karar ve tavsiyelere karşõ
dava açabilirler.
İşbu Maddenin ilk iki paragrafõnda öngörülen davalarõn, duruma göre,
kararõn veya tavsiyenin tebliğini veya yayõnlanmasõnõ takibenden bir ay içinde
açõlmasõ gerekir.

Madde 34
İşlemin iptali halinde Divan, meseleyi Yüksek Otoriteye geri gönderir.
Yüksek Otorite iptal kararõnõn uygulanmasõ için gerekli tedbirleri almak
zorundadõr. Divandaki bir karar veya tavsiyenin Topluluğun sorumluluğunu
doğurabilecek bir hata içerdiğinin Divanca kabul edilmesi ve bir teşebbüs veya
teşebbüsler grubunun bu karar veya tavsiye sebebiyle doğrudan veya özel bir
zarar görmesi halinde, Yüksek Otorite, işbu Antlaşma ile kendisine verilen
yetkileri
kullanarak,
iptal
edilen
tavsiye
veya
kararõn
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doğrudan neden olduğu zararõn adalete uygun bir şekilde giderilmesi için gerekli
tedbirleri alõr ve gereğinde zararlarõ tazmin eder.
Eğer Yüksek Otorite makul bir süre içerisinde iptal kararõnõn uygulanmasõ
için gerekli tedbirleri almazsa, zararlarõn tazmini için Divana dava açõlabilir.

Madde 35
Yüksek Otoritenin, işbu Antlaşmanõn veya uygulanmasõna ilişkin kurallar
uyarõnca bir karar almasõ veya tavsiyede bulunmasõ gerekirken bu
yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, duruma göre devletler, Konsey veya
teşebbüsler ve birlikler Yüksek otoriteye başvurma hakkõna sahiptir.
Yüksek Otoritenin, işbu Antlaşmaya veya uygulamaya ilişkin kurallara
göre, karar veya tavsiye yetkisine sahip olduğu halde, karar almaktan veya
tavsiyede bulunmaktan kaçõnmasõ ve bu tutumun yetkileri kötüye kullanma fiilini
oluşturmasõ halinde aynõ kural uygulanõr.
Eğer Yüksek Otorite, iki aylõk bir sürenin bitiminde herhangi bir karar
almamõş veya tavsiyede bulunmamõş ise, Yüksek Otoritenin bu meselede
susmasõndan anlaşõlacak zõmni ret kararõna karşõ, bir ay içinde, Divanda dava
açõlabilir.

Madde 36
Yüksek Otorite işbu Antlaşmada öngörülen para cezalarõ veya gecikme
faizinden birine ilişkin karar almadan önce ilgili tarafa görüşlerini sunma fõrsatõ
vermek zorundadõr.
İşbu Antlaşma hükümleri uyarõnca verilen para cezalarõ ve gecikme faizi
için Divanda tam yargõ davasõ açõlabilir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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Bu davada davacõ, işbu Antlaşmanõn 33. Maddesinin ilk paragrafõnda
öngörülen şartlar uyarõnca, uyulmadõğõ ileri sürülen karar veya tavsiyenin hukuka
aykõrõ olduğunu iddia edebilir.

Madde 37
Bir Üye Devlet, belirli bir durumda, Yüksek Otoritenin girişimde
bulunmasõ veya bulunmamasõnõn kendi ekonomisinde yapõsal ve sürekli
bozulmalar doğurabileceği kanõsõna varõrsa, konuyu Yüksek Otoriteye
götürebilir.
Yüksek Otorite, Konseye danõştõktan sonra, geçerli bir nedenin varlõğõ
halinde, işbu Antlaşma hükümleri uyarõnca, aynõ zamanda Topluluğun temel
çõkarlarõnõ gözeterek, böyle bir durumun varlõğõnõ kabul eder ve giderilmesi için
alõnmasõ gereken tedbirler üzerinde karara varõr.
İşbu Madde hükümlerine dayanarak, bu karara veya yukarõda anõlan
durumun mevcudiyetinin tanõnmasõnõ reddeden açõk ya da zõmni karara karşõ
Divanda bir dava açõlmasõ halinde, Divan bu kararõn yerinde olup olmadõğõnõ
değerlendirir.
Kararõn iptal edilmesi halinde Yüksek Otorite, Divanõn kararõ çerçevesinde
bu Maddenin ikinci paragrafõnda belirtilen amaçlar doğrultusunda alõnacak
tedbirler hakkõnda karar vermek zorundadõr.
Madde 38
Divan, bir Üye Devlet veya Yüksek Otoritenin başvurusu üzerine, Avrupa
Parlamentosunun veya Konseyin bir kararõnõ iptal edebilir.
Başvuru, Avrupa Parlamentosu kararõnõn yayõnlanmasõnõ veya Konsey
kararõnõn Üye Devletlere veya Yüksek Otoriteye bildirimini izleyen bir ay içinde
yapõlõr.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

31

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Bu davalarda sadece, yetkisizlik veya esaslõ şekil kurallarõna aykõrõlõk ileri
sürülebilir.

Madde 39
Divana açõlan davalarõn yürütmeyi durdurucu etkisi yoktur.
Bununla birlikte, Divan şartlarõn gerektirdiği kanõsõna varõrsa, dava konusu
karar veya tavsiye için yürütmeyi durdurma kararõ alabilir.
Divan, diğer gerekli geçici tedbirlerin alõnmasõna karar verebilir.

Madde 40
İşbu Antlaşma uygulanõrken, 34. Maddenin birinci paragrafõndaki hükümler
saklõ kalmak kaydõyla, Topluluğun, görevini yerine getirmesi sõrasõnda herhangi
bir hizmet kusuru işleyerek zarara sebep olmasõ halinde, Divan, zarara uğrayan
tarafõn talebi üzerine, Toplulukça tazminat ödenmesine karar verebilir.
Divan, bir Topluluk görevlisinin görevini yerine getirirken işlediği kişisel
bir hatadan doğan herhangi bir zararõn Topluluk tarafõndan tazmin edilmesine
karar verebilir. Görevlilerin Topluluğa karşõ olan kişisel sorumluluklarõ personel
rejimi hükümlerine veya kendilerine uygulanan istihdam koşullarõna tabidir.*
İşbu Antlaşma hükümlerinin ve bunlara ilişkin kurallarõn uygulanmasõ
dõşõnda, Topluluk ile üçüncü kişiler arasõnda doğabilecek diğer bütün
uyuşmazlõklara ulusal mahkemelerce bakõlõr.

*

İkinci paragraf, Birleşme Antlaşmasõnõn 26.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Madde 41
Bir ulusal mahkemede Yüksek Otorite ve Konsey kararlarõnõn
geçersizliğinin ileri sürülmesi halinde, bu konuda ön karar vermeye sadece Divan
yetkilidir.
Madde 42
Divan, Topluluk tarafõndan veya onun adõna yapõlan bir kamu veya özel
hukuk sözleşmesindeki herhangi bir tahkim şartõ gereğince yargõ yetkisine
sahiptir.
Madde 43
Divan, işbu Antlaşmaya ek bir hükümle düzenlenen diğer bütün durumlarda
yargõ yetkisine sahiptir.
Ayrõca, Divan, işbu Antlaşmanõn konusuyla ilgili olarak bir Üye Devletin
mevzuatõyla kendisine yetki verildiği durumlarda karar verebilir.
Madde 44
Divan kararlarõ, 92. Maddede belirlenen şartlar dahilinde, Üye Devletler
topraklarõnda icra kabiliyetine sahiptir.
Madde 45
Divanõn Statüsü, işbu Antlaşmaya ek bir Protokol ile belirlenir.
Konsey, Adalet Divanõnõn talebi üzerine ve Komisyon ile Avrupa
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, oybirliğiyle, Statünün III. Başlõk
hükümlerinde değişiklik yapabilir.*

*

İkinci paragraf, Tek Avrupa Senedinin 5.Maddesi ile eklenmiştir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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BAŞLIK ÜÇ
Ekonomik ve sosyal hükümler
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BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 46
Yüksek Otorite, hükümetlere, ilgililere (teşebbüsler, işçiler, tüketiciler ve
aracõlar) ve bunlarõn birliklerine ve bütün uzmanlara her zaman danõşabilir.
Teşebbüsler, işçiler, tüketiciler ve aracõlar ile bunlarõn dernekleri
kendilerini etkileyen sorunlara ilişkin her tür öneri veya görüşü Yüksek Otoriteye
sunma yetkisine sahiptir.
Yüksek Otorite, işbu Antlaşmada öngörülen şartlar dahilinde, Topluluğa
verilen görevler doğrultusunda, bütün ilgililerin faaliyetlerine yön vermek ve
kendi faaliyetlerini belirlemek için, yukarõda belirtildiği şekilde görüş alõş
verişinde bulunarak:
1. piyasanõn gelişimi ve fiyat eğilimleri hakkõnda sürekli araştõrma yapar;
2. üretim, tüketim, ihracat ve ithalatta meydana gelecek öngörülebilir
gelişmeleri gösteren programlarõ, periyodik olarak, hazõrlar;
3. modernizasyon, uzun vadede imalatõn yönlendirilmesi ve üretim
kapasitesinin artõrõlmasõna ilişkin genel hedefleri periyodik olarak belirler;
4. ilgili Hükümetlerin talebi üzerine, piyasanõn gelişmesi veya teknik
değişiklikler
nedeniyle
istihdam
dõşõ
kalmõş
işgücünün
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mevcut sanayi dallarõnda veya yeni iş alanlarõ yaratõlmasõ yoluyla yeniden
istihdam olanaklarõnõn incelenmesine katõlõr;
5.
yetki alanõna giren sanayilerdeki işgücünün hayat ve çalõşma şartlarõnõ
iyileştirme olanaklarõnõn ve bu hayat şartlarõnõ tehdit eden tehlikelerin
değerlendirilmesi için gerekli bilgileri toplar;
Yüksek Otorite genel hedefleri ve programlarõ, Danõşma Komitesine
sunduktan sonra yayõnlar.
Yüksek Otorite, yukarõda belirtilen inceleme ve bilgileri yayõnlayabilir.
Madde 47
Yüksek Otorite, görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli bilgileri
toplayabilir. Gerekli denetimleri yaptõrabilir.
Yüksek Otorite, nitelikleri gereği meslek sõrrõ kapsamõna giren bilgileri ve
özellikle teşebbüslere ve onlarõn ticari ilişkilerine veya maliyet unsurlarõna ilişkin
bilgileri açõklayamaz. Bu istisna dõşõnda, hükümetlere veya diğer ilgililere yararlõ
olabilecek verileri yayõnlamak zorundadõr.
Yüksek Otorite, işbu Maddeye göre alõnan kararlar uyarõnca üzerine düşen
yükümlülüklerden kaçan veya kasõtlõ olarak yanlõş bilgi veren teşebbüslere, yõllõk
cirosu üzerinden azami yüzde 1 oranõnda bir para cezasõ ve her gecikme günü
için ortalama günlük cirosu üzerinden azami yüzde 5 oranõnda gecikme faizi
uygulayabilir.
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Yüksek Otoritenin teşebbüslere zarar verecek şekilde meslek sõrrõnõ ihlal
etmesi halinde zararõn tazmini için 40. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde
Divanda dava açõlabilir.

Madde 48
İşbu Antlaşmanõn,teşebbüslerin birlik kurma hakkõ üzerinde herhangi bir
etkisi yoktur. Teşebbüslerin kurduğu bu birliklere üye olmak isteğe bağlõdõr. Bu
birlikler, işbu Antlaşma hükümlerine veya Yüksek Otoritenin karar ve
tavsiyelerine aykõrõ olmayan her tür faaliyette bulunabilirler.
İşbu Antlaşmaya göre Danõşma Komitesinin görüşünün alõnmasõnõn gerekli
olduğu hallerde, Yüksek Otorite tarafõndan belirlenen süre içinde her birlik,
tasarlanan davranõş biçimi hakkõnda, üyelerinin görüşlerini Yüksek Otoriteye
sunma hakkõna sahiptir.
Yüksek Otorite, kendisi için gerekli bilgileri toplamak veya kendisine
verilen görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştõrmak için işçi ve tüketicilerin
yetkili temsilcilerinin, birliklerin idari organlarõna veya birlik nezdinde kurulan
danõşma komitelerine katõlmasõnõn ya da diğer herhangi bir başka yöntemle işçi
ve tüketicilerin çõkarlarõnõn birlik yönetimine yeterli bir şekilde duyurulmasõnõn
sağlanmasõ koşuluyla, normal olarak, üretici birliklerine başvurur.
Yukarõdaki paragrafta adõ geçen birlikler, faaliyetleri konusunda Yüksek
Otoritenin gerekli gördüğü bilgileri Yüksek Otoriteye bildirmek zorundadõrlar.
İşbu Maddenin ikinci paragrafõnda belirtilen görüşler ve bu paragraf da verilen
bilgiler birliklerce ilgili Hükümete iletilir.
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BÖLÜM II
MALİ HÜKÜMLER
Madde 49
Yüksek Otorite:
− kömür ve çelik üretimi üzerine vergiler koymak;
− borçlanmak
suretiyle, görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli kaynaklarõ temin
etmeye yetkilidir.
Bağõş kabul edebilir.
Madde 50
1. Vergiler:
− 78. Maddede öngörülen idari harcamalarõ;
− 56. Maddede öngörülen yenilemeye yönelik karşõlõksõz yardõmõ;
− 54 ve 56. Maddelerde öngörülen finansman olanaklarõyla ilgili olarak ve
yedek akçelere başvurulduktan sonra Yüksek Otoritenin, aldõğõ borçlar için
ödediği faizlerin, kendisinin verdiği kredilerden aldõğõ faizler ile
karşõlanamamasõ olasõlõğõ bulunan bölümü ve Yüksek Otoritenin teminatõ ile
doğrudan doğruya teşebbüslerce alõnan krediler için yapõlacak her tür ödemeyi;
− 55(2)Maddesinde öngörüldüğü şekilde teknik ve ekonomik araştõrmanõn
teşviki ile ilgili harcamalarõ karşõlamaya yöneliktir.
2. Vergiler çeşitli ürünlerin ortalama değerlerine göre yõllõk olarak tarh
edilir; ancak vergi oranõ, Konsey üçte iki çoğunlukla önceden yetki vermedikçe,
yüzde
1'i
aşamaz.
Tarh
ve
tahsil
biçi-
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mi, Yüksek Otorite tarafõndan Konseyin de görüşü alõndõktan sonra, bir genel
karar ile belirlenir; kümülatif vergilendirmeden mümkün olduğu ölçüde kaçõnõlõr.
3. Yüksek Otorite, bu Madde uyarõnca aldõğõ kararlara uymayan
teşebbüslere her üç aylõk gecikme için yüzde 5'ten fazla olmamak koşuluyla ek
yüküm koyabilir.

Madde 51
1. Yüksek Otorite,borçlanma yoluyla oluşturulmuş fonlarõ kredi verme
dõşõnda kullanamaz.
Yüksek Otorite, Üye Devletler piyasalarõnda borçlandõğõ takdirde, bu
piyasalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere tabidir.
Yüksek Otorite, borç vermek için Üye Devletlerin teminatõnõ gerekli
görürse, Konseye danõştõktan sonra ilgili hükümet veya hükümetlere başvurur;
hiçbir Devlet teminat vermek zorunda değildir.
2. Yüksek Otorite, 54. Maddede öngörülen şartlarda, üçüncü kişilerce
teşebbüslere doğrudan verilen kredilere kefil olabilir.
3. Yüksek Otorite, toplanacak meblağlarõn hiçbir şekilde teşebbüslere borç
vermek için kullanõlmamasõ kaydõyla, 50(1)Maddesinin üçüncü bendine göre
sadece vergilerden yapõlabilecek her türlü muhtemel kesintiyi azaltmak için bir
yedek fon kurulmasõnõ sağlamak amacõyla kendi kredi veya teminat koşullarõnõ
belirleyebilir; bu şekilde toplanan meblağlar hiçbir şekilde teşebbüslere borç
vermek için kullanõlmaz.
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4. Yüksek Otorite, mali görevlerinin gerektirdiği bankacõlõk faaliyetlerinde
bizzat uğraşamaz.
Madde 52
Üye Devletler, işbu Antlaşmada öngörülen amaçlar doğrultusunda
kullanõlabilmeleri için gerekli olduğu ölçüde, 79. Maddenin ilk paragrafõnda
belirtilen topraklarda vergiler, para cezalarõ ve gecikme faizleriyle yedek fondan
elde edilen paralarõn ticari ödemeler için kabul edilen ödeme esaslarõna uygun
olarak transferini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yaparlar.
Yüksek Otorite tarafõndan veya onun teminatõ altõnda gerçekleştirilen diğer
mali işlemler sonucunda, gerek Üye Devletler arasõnda gerekse üçüncü ülkelere
yapõlacak transferlere ilişkin esaslar, Yüksek Otorite ile ilgili Üye Devletler veya
yetkili kuruluşlar arasõnda yapõlacak bir anlaşma ile belirlenir; bununla beraber,
döviz kontrolü uygulayan hiçbir Üye Devlet, açõkça üstlenmediği transferleri
sağlamak zorunda değildir.
Madde 53
58. Madde ve III. Başlõğõn V. Bölüm hükümleri saklõ kalmak kaydõyla
Yüksek Otorite:
(a) Danõşma Komitesi ve Konseyin görüşünü aldõktan sonra, kendisinin
belirleyeceği koşullar ve kendi denetimi altõnda, 3. Maddede belirtilen
görevlerin yerine getirilmesi için gerekli gördüğü ve işbu Antlaşma ve
özellikle 65. Madde ile bağdaştõğõnõ kabul ettiği, birkaç teşebbüs
bakõmõndan her türlü ortak mali düzenlemenin yapõlmasõ için yetki
verebilir;
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(b) Konseyin oybirliğiyle vereceği olumlu görüş üzerine aynõ amaçlara
yönelik her türlü mali düzenlemeyi yapabilir.
Üye Devletler tarafõndan yapõlan veya sürdürülen benzeri düzenlemeler,
Danõşma Komitesi ve Konseye danõştõktan sonra, bu tür düzenlemelerin işbu
Antlaşmanõn uygulanmasõna kõsmen veya tamamen aykõrõ olmasõ halinde, ilgili
Devletlere gerekli tavsiyelerde bulunacak olan Yüksek Otoriteye bildirilir.

BÖLÜM III
YATIRIMLAR VE MALİ YARDIMLAR
Madde 54
Yüksek Otorite, teşebbüslere kredi vererek veya alabilecekleri diğer
kredilere teminat vererek, yatõrõm programlarõnõn yürütülmesini kolaylaştõrabilir.
Konseyin oybirliğiyle vereceği olumlu görüş özerine, Yüksek Otorite, aynõ
yollara başvurarak, doğrudan ve özellikle üretimin artõrõlmasõna, üretim
maliyetlerinin düşürülmesine veya kendi yetki alanõ içindeki ürünlerin
pazarlamasõnõn kolaylaştõrõlmasõna katkõsõ olan işletme ve tesislerin finansmanõna
yardõmcõ olabilir.
Yüksek Otorite, yatõrõmlarõn uyumlu bir şekilde gelişmesini teşvik etmek
amacõyla, 47. Madde hükümlerine göre, ya ilgili teşebbüsten özel olarak istekte
bulunarak ya da türü ve kapsamõ itibariyle bildirilmesi gereken programlarõ
belirtmek amacõyla bir karar alarak, teşebbüslerden münferit programlar
konusunda kendisini önceden haberdar etmelerini isteyebilir.
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Yüksek Otorite, ilgililere kendi görüşlerini sunmalarõ için her türlü kolaylõğõ
sağladõktan sonra, 46. Maddede öngörülen genel hedefler çerçevesinde bu
programlara ilişkin gerekçeli bir görüş bildirebilir. İlgili teşebbüsün talebi
üzerine böyle bir görüş bildirmek zorundadõr. Yüksek Otorite görüşünü ilgili
teşebbüse bildirir ve bu görüşü teşebbüsün bağlõ olduğu Hükümetin bilgisine
sunar. Bu görüşlerin listeleri yayõnlanõr.
Yüksek Otorite, bir programõn finansmanõnõn veya bu program
çerçevesinde planlanan tesislerin işletilmesinin işbu Antlaşmaya aykõrõ
sübvansiyon, yardõm, korumacõlõk veya ayõrõmcõlõk yaratabileceğini kabul ederse,
bu nedenlerle bildireceği olumsuz görüş 14. Maddeye uygun olarak alõnmõş bir
karar hükmündedir ve ilgili teşebbüsün bu programõn gerçekleşmesinde kendi
fonlarõ dõşõndaki kaynaklardan yararlanmasõnõ yasaklayõcõ etkisi vardõr.
Yüksek Otorite, bir önceki paragrafta değinilen yasağõ dikkate almayan
teşebbüslere, en çok söz konusu programõn gerçekleştirilmesinde usulsüz olarak
kullanõlan miktar kadar para cezasõ verebilir.
Madde 55
1. Yüksek Otorite, kömür ve çelik üretimi ve kullanõmõndaki artõş ile
kömür ve çelik sanayi dallarõnda iş güvenliğine ilişkin olarak teknik ve ekonomik
araştõrmayõ teşvik eder. Bu amaçla mevcut araştõrma kuruluşlarõ arasõnda gerekli
tüm irtibatõ sağlar.
2. Danõşma Konseyinin görüşünü aldõktan sonra Yüksek Otorite bu tür
araştõrmalarõn başlatõlmasõnõ özendirmek ve sürdürülmesini kolaylaştõrmak
amacõyla:
(a) ilgili teşebbüsleri ortak finansmanõ sağlamalarõ için teşvik edebilir;
veya
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(b) aldõğõ bağõşlardan kaynaklanan her türlü fonu bu amaca tahsis edebilir;
veya
(c) Konseyin olumlu görüşünü aldõktan sonra 50. Maddede belirtilen
vergilerden elde edilen fonlarõ bu amaca tahsis edebilir; ancak anõlan
Maddenin 2. paragrafõnda belirtilen azami oranõn aşõlmamasõ
zorunludur.
(b) ve (c) bentlerinde öngörülen şekilde finanse edilen araştõrmalarõn
sonuçlarõ Topluluk bünyesindeki bütün ilgililerin hizmetine sunulur.
3. Yüksek Otorite, özellikle patent değişimi ve teşebbüs lisanslarõnõn
verilmesi konularõndaki teknik gelişmelerin daha yaygõn tanõnmasõ bakõmõndan
yararlõ olabilecek bütün görüşleri bildirir.
Madde 56
1. Yüksek Otoritenin genel hedefleri çerçevesinde, yeni teknik yöntemlerin
uygulanmasõna veya yeni araç gereç kullanõmõna geçilmesi sonucunda kömür
veya çelik sanayi dalõndaki işgücü ihtiyacõnda çok büyük oranda düşüş
kaydedilip bir veya birkaç bölgede işsiz kalan işgücünün başka işlere
yönlendirilmesi hususunda özel güçlüklerle karşõlaşõlmasõ halinde Yüksek
Otorite, ilgili hükümetlerin talebi üzerine:
(a) Danõşma Komitesinin görüşünü alõr;
(b) 54. Maddede öngörülen usullere göre, ya kendi yetki alanõ içindeki
endüstri dallarõnda ya da Konseyin olumlu görüşü üzerine, herhangi
bir endüstri dalõnda açõkta kalan işgücünün üretken olacak şekilde
yeniden istihdamõna imkan verecek, ekonomik yönden sağlõklõ yeni iş
alanlarõnõn yaratõlmasõ için kendisinin desteklediği programlarõn
finansmanõnõ kolaylaştõrabilir; destekleyebilecek türde programlarõn
finansmanõnõ kolaylaştõrabilir;
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c) işçilere,
− yeniden-istihdam
ödemelere;

edilinceye

kadar

beklemeleri

için

yapõlacak

− yeniden yerleşme masraflarõnõ karşõlamak üzere yapõlacak ödemelere;
− iş alanõnõ değiştirmek
eğitimlerinin finansmanõna;

zorunda

kaldõklarõnda

yeniden

mesleki

katkõda bulunmak amacõyla karşõlõksõz yardõm sağlar.
Yüksek Otorite, Konseyce üçte iki çoğunluk ile bir istisna yapõlmasõna izin
verilmedikçe karşõlõksõz yardõmõn sağlanmasõnõ, ilgili Devletin kendi yardõm
miktarõndan az olmayacak özel bir katkõda bulunmasõ şartõna bağlar.
2. Kömür ve çelik endüstrisi dalõndaki pazarlama koşullarõnda meydana
gelen ortak pazarõn kurulmasõ ile doğrudan ilişkili olmayan köklü değişiklikler
sonucunda, bazõ teşebbüslerin kesin olarak faaliyetlerini sona erdirmek veya
yavaşlatmak ya da faaliyet alanlarõnõ değiştirmek zorunda kalmasõ halinde,
Yüksek Otorite, ilgili hükümetlerin talebi üzerine:*
(a) 54. Maddede öngörülen usullere göre, ya kendi yetki alanõ içindeki
endüstri dallarõnda ya da Konseyin olumlu görüşü üzerine diğer
herhangi bir sanayi dalõnda açõkta kalan işgücünün üretken olacak
şekilde yeniden-istihdamõna imkan verecek ekonomik yönden sağlõklõ
yeni iş alanlarõnõn yaratõlmasõ veya mevcut teşebbüslerin faaliyet
alanlarõnõ değiştirmesi için kendisinin destekleyebileceği programlarõn
finansmanõnõ kolaylaştõrabilir;
(b) işçilere,
- yeniden-istihdam edilinceye kadar beklemeleri için yapõlacak ödemelere;

*

2.paragraf, işbu Antlaşmanõn 95.Maddesinin üçüncü ve dördüncü paragraflarõnda belirtilen usule uygun olarak
eklenmiştir (16 Mayõs 1960 tarih ve 33 sayõlõ Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi)
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− faaliyet değişiklikleri sebebiyle teşebbüslerin geçici olarak işten
çõkarõlabilecek olanlara maaş ödemeyi sürdürmelerine yönelik tahsisat
verilmesine;
− yeniden yerleşme masraflarõnõ karşõlamak üzere yapõlacak ödemelere;
− iş alanõnõ değiştirmek
eğitimlerinin finansmanõna;

zorunda

kaldõklarõnda

yeniden

mesleki

katkõda bulunmak amacõyla karşõlõksõz yardõm sağlayabilir.
Yüksek Otorite, Konseyce üçte iki çoğunluk ile bir istisna yapõlmasõna izin
verilmedikçe, karşõlõksõz yardõmõn sağlanmasõnõ, ilgili Devletin kendi yardõm
miktarõndan az olmayacak özel bir katkõda bulunmasõ şartõna bağlar.

BÖLÜM IV
ÜRETİM
Madde 57
Üretim alanõnda Yüksek Otorite:
− genel tüketimin, özellikle de kamu kesimi tüketiminin düzenli olmasõnõ
sağlamak veya bu tüketimi etkilemek için hükümetlerle işbirliği yapmak,
− ticaret politikasõ ve fiyatlarla ilgili olarak işbu Antlaşmada öngörülen
müdahalelerde bulunmak gibi kendi tasarrufundaki dolaylõ tedbirlere öncelik
verir.
Madde 58
1. Talepte bir düşüş görülmesi halinde Yüksek Otorite, Topluluğun
belirgin
bir
bunalõm
dönemi
ile
karşõ
karşõya
bulunduğu
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ve 57. Maddede belirtilen tedbirlerin bunun üstesinden gelmek için yeterli
olmadõğõ kanõsõna varõrsa, Danõşma Komitesine danõştõktan sonra, Konseyin
olumlu görüşü üzerine, gereğinde 74. Maddede öngörülen tedbirlerle birlikte, bir
üretim kota sistemi oluşturmakla yükümlüdür.
Yüksek Otoritenin kendiliğinden harekete geçmemesi halinde Üye
Devletlerden birinin başvurusu üzerine Konsey, oybirliğiyle karar alarak, Yüksek
Otoriteden bir kota sistemi kurmasõnõ talep edebilir.
2. Yüksek Otorite,teşebbüsler ve teşebbüs birlikleriyle işbirliği halinde
yapõlacak çalõşmalarõn õşõğõnda 2, 3 ve 4. Maddelerde belirtilen ilkeleri dikkate
alarak kotalarõ adil bir şekilde belirler. Özellikle, genel bir kararla ton cinsinden
tespit edilen referans düzeyini aşan miktarlar üzerinden uygun vergiler alarak
teşebbüslerin faaliyet düzeyini denetim altõnda tutabilir.
Bu şekilde elde edilen fonlar, özellikle istihdam düzeyini mümkün olduğu
kadar korumak için, üretim hõzõnõ öngörülenin altõna düşüren teşebbüsleri
desteklemek amacõyla kullanõlõr.
3. Kota sistemi, Üye Devletlerden birinin hükümeti tarafõndan veya
Danõşma Komitesinin görüşü alõndõktan sonra Yüksek Otorite tarafõndan
Konseye sunulan bir öneri üzerine, Konseyce aksine karar verilmedikçe önerinin
Yüksek Otoriteden gelmesi durumunda oybirliğiyle, bir hükümetten gelmesi
durumunda ise basit çoğunlukla sona erdirilir. Kota sisteminin kaldõrõlmasõ ile
ilgili karar Yüksek Otorite tarafõndan yayõnlanõr.
4. Yüksek Otorite, bu Madde uyarõnca aldõğõ kararlara uymayan
teşebbüslere en çok usulsüz olarak yapõlan üretimin değeri kadar para cezasõ
verebilir.
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Madde 59
1. Danõşma Komitesinin görüşünü aldõktan sonra Yüksek Otorite,
Topluluğun kendi yetki alanõna giren bir kõsõm ya da tüm ürünlerde ciddi bir
kõtlõkla karşõ karşõya bulunduğu ve 57. Maddede belirtilen tedbirlerin, sorunu
çözmek için yeterli olmadõğõ kanõsõna varõrsa, durumu Konseye intikal ettirir ve
Konsey oybirliğiyle aksine karar vermedikçe, gerekli tedbirleri Konseye önerir.
Yüksek Otoritenin kendiliğinden harekete geçmemesi halinde, Üye
Devletlerden birinin başvurusu üzerine, Konsey, oybirliğiyle alõnacak bir kararla
söz konusu durumun mevcudiyetini kabul edebilir.
2. Konsey, Yüksek Otoritenin önerisi üzerine ve onunla istişarelerde
bulunarak, oybirliğiyle, bir yandan kullanõm önceliklerini, diğer yandan da
Topluluğun kömür ve çelik kaynaklarõnõn, yetki alanõ içindeki sanayi dallarõ,
ihracat ve diğer kullanõm yerlerine tahsisine ilişkin esaslarõ tespit eder.
Yüksek Otorite, böylece kararlaştõrõlan kullanõm önceliklerini esas alarak,
ilgili teşebbüslerin görüşünü aldõktan sonra, teşebbüslerce uyulmasõ gerekecek
üretim programlarõnõ belirler.
3. Konsey tarafõndan 2. paragrafta değinilen tedbirler konusunda
oybirliğiyle bir karar alõnmamasõ halinde, Yüksek Otorite, Topluluğun
kaynaklarõnõ, üretim bölgelerini dikkate almaksõzõn, tüketim ve ihracat durumuna
göre Üye Devletlere kendisi tahsis eder.
Yüksek Otorite tarafõndan tahsis edilen kaynaklarõn dağõtõmõ, diğer Üye
Devletlere tahsis edilen kaynaklarõn teslimini etkilememesi ve ihracata ve kömür
ve çelik sanayilerinin işleyişine tahsis edilecek kaynaklar konusunda Yüksek
Otorite ile istişarede bulunulmasõ koşuluyla, Hükümetin sorumluluğunda yapõlõr.
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Bir Hükümetin ihracata tahsis ettiği kaynaklarõn, ilgili Üye Devlete tahsis
edilen toplam miktarõn hesaplanmasõnda dikkate alõnan ihracat payõndan az
olmasõ halinde Yüksek Otorite, bir sonraki dağõtõm sõrasõnda, bu şekilde
kullanõma tahsis edilen kaynaklarõ da, gerekirse Üye Devletler arasõnda yeniden
bölüştürür.
Bir hükümetin kömür ve çelik sanayiinin işleyişine ayõrdõğõ payda meydana
gelen nispi bir azalma sonucunda Topluluğun bir üretiminde herhangi bir düşüş
görülmesi halinde, bir sonraki dağõtõm sõrasõnda, söz konusu Üye Devlete bu
dalda tahsis edilen ürün payõ o devletin sebep olduğu düşüş oranõnda azaltõlõr.
4. Bütün durumlarda Yüksek Otorite, yetki alanõ içindeki sanayilere tahsis
edilen miktarlarõ teşebbüsler arasõnda, teşebbüsler ve teşebbüs birlikleriyle
ortaklaşa yapõlan çalõşmalar õşõğõnda adalete uygun bir şekilde paylaştõrmakla
yükümlüdür.
5. Bu Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen durumun meydana gelmesi
halinde Yüksek Otorite, 57. Madde uyarõnca, Danõşma Komitesinin görüşünü
aldõktan sonra, Konseyin olumlu görüşü üzerine, bütün Üye Devletlerde üçüncü
ülkelere yapõlan ihracata kõsõtlamalar getirilmesine karar verebilir, Yüksek
Otoritenin kendiliğinden harekete geçmemesi halinde böyle bir karar bir
hükümetin önerisi üzerine Konseyce oybirliğiyle alõnabilir.
6. Yüksek Otorite, Danõşma Komitesi ile Konseye danõştõktan sonra, bu
Madde uyarõnca yapõlan düzenlemelere son verebilir. Konseyin oybirliğiyle
olumsuz görüş bildirmesi halinde Yüksek Otorite bu görüşü dikkate almak
zorundadõr.
Yüksek Otoritenin kendiliğinden harekete geçmemesi halinde Konsey
oybirliğiyle karar alarak bu düzenlemelere kendisi son verebilir.
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7. Yüksek Otorite bu Madde uyarõnca alõnan kararlara uymayan
teşebbüslere, yerine getirilmemiş veya normal kullanõm amacõndan saptõrõlmõş
üretim veya teslimatõn değerinin en çok iki katõ kadar para cezasõ verebilir.

BÖLÜM V
FİYATLAR
Madde 60
1. 2, 3 ve 4. Maddelere aykõrõ fiyat uygulamalarõ, özellikle:
− ortak pazar içinde bir tekel oluşturmaya yönelik tamamen geçici veya
sadece yerel fiyat indirimleri başta olmak üzere haksõz rekabet uygulamalarõ;
− ortak pazar içinde bir satõcõ tarafõndan benzer işlemlere, özellikle
alõcõnõn uyruğu göz önüne alõnarak farklõ koşullarõn uygulanmasõ sonucunu
doğuran ayõrõmcõ uygulamalar,
yasaktõr.
Yüksek Otorite, bu yasaklama kapsamõna giren uygulamalarõ, Danõşma
Komitesi ile Konseye danõştõktan sonra alacağõ kararlarla belirleyebilir.
2. Bu amaçlar doğrultusunda:
(a) teşebbüsler tarafõndan ortak pazar içinde uygulanan fiyat listeleri ile
satõş koşullarõnõn, Yüksek Otorite tarafõndan Danõşma Komitesinin
görüşü
alõndõktan
sonra,
belirlenen
ölçüde
ve
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şekillerde ilân edilmesi gerekir. Yüksek Otoritenin, bir teşebbüsün
fiyat listesini hazõrlamak için esas aldõğõ mahalde geçerli olan referans
fiyatõn normal bir fiyat olmayõp özellikle (b) bendi hükümlerinden
kurtulma amacõ taşõdõğõ kanõsõna varmasõ halinde, bu teşebbüse
gerekli tavsiyelerde bulunur;
(b) fiyat belirlemede esas alõnan mahallin, ortak pazar içinde bir
teşebbüsün, kendi fiyat listesini hazõrlamasõ için başlangõçta tespit
edilen referans fiyatõna denkleştirilmiş olarak uygulamakta olduğu
fiyatlarda;
− benzer bir işlem için söz konusu fiyat listesinde gösterilen fiyatõn
üstünde bir artõş ; veya
− bu fiyat üzerinde miktarõ:
- müşteriye teslim yerinde en elverişli koşullarõ sağlamak amacõyla başka
bir referans fiyatõ esas alõnarak belirlenmiş fiyat listesinde ayarlama
yapma ya imkan verecek ölçüyü; veya
- Yüksek Otorite tarafõndan, Danõşma Komitesinin görüşü alõndõktan
sonra alõnan kararlarla, gerektiğinde ürünlerin çõkõş ve varõş noktalarõ
dikkate alõnarak her ürün sõnõfõ için belirlenen sõnõrlarõ aşacak
düşüşlere yol açmamasõ gerekir.
Bu tür kararlar, ortak pazarõn tamamõnda veya bir kõsmõnda ortaya çõkan
bozulmalarõ veya bir ürün ile onun imalinde kullanõlan maddelerin fiyat
tespitinde uygulanan yöntemler arasõndaki farkõn yarattõğõ dengesizlikleri
önlemek için gerekli görüldüğünde alõnõr. Bu kararlar, bu işlemlerin Yüksek
Otoriteye bildirilmesi kaydõyla, teşebbüslerin fiyat tekliflerinin Topluluk dõşõndaki teşebbüslerce uygulanan koşullara uygun hale getirilmelerini engellemez,
ancak ilgili teşebbüslerin bu hakkõ kötüye kullanmalarõ halinde Yüksek Otorite
bu istisnadan yararlanma haklarõnõ kõsõtlayabilir veya kaldõrabilir.
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Madde 61
46. Maddenin 1. paragrafõ ve 48. Maddenin 3. paragrafõ hükümleri uyarõnca
teşebbüsler ve teşebbüs birlikleriyle işbirliği halinde yapõlan çalõşmalar õşõğõnda
alõnacak tedbirlerin gerekliliği ve bunlara göre tespit edilecek fiyat düzeyi
konusunda Danõşma Komitesi ile Konseyin görüşleri alõndõktan sonra, Yüksek
Otorite yetki alanõndaki bir veya daha fazla ürün için:
(a) böyle bir kararõn 3. Maddede, özellikle de söz konusu Maddenin (c)
paragrafõnda belirtilen hedeflere ulaşõlmasõ için gerekli olduğu
görüşüne varõrsa, ortak pazar içinde geçerli azami fiyatlarõ
belirleyebilir;
(b) belirgin bir bunalõmõn mevcut veya pek muhtemel olduğu ve böyle bir
kararõn 3. Maddede belirtilen hedeflere ulaşõlmasõ için gerekli olduğu
görüşüne varõrsa ortak pazar içinde geçerli asgari fiyatlar belirleyebilir;
(c) ilgili teşebbüslerin bağlõ olduklarõ birliklerin veya doğrudan bu
teşebbüslerin görüşünü aldõktan sonra, böyle bir düzenlemenin etkin
bir şekilde denetlenebilmesi kaydõyla ve hem piyasa durumunun
teşebbüslere yönelik arz ettiği tehlikeler açõsõndan aynõ zamanda da de
3. Maddenin (f) paragrafõnda belirtilen hedefin uluslararasõ ekonomik
ilişkilerde kabul edilmesini temin etmek için gerekli görülmesi
halinde, dõş piyasalarõn niteliğine uygun koşullarda, asgari veya azami
ihracat fiyatlarõ belirleyebilir; bir asgari ihracat fiyatõnõn belirlenmesi
60 (2) Maddesinin son bendi hükümlerinin uygulanmasõna engel teşkil
etmez.
Fiyat tespitlerinde Yüksek Otorite, kömür ve çelik sanayileri ile bu ürünleri
kullanan sanayilerin 3 (c) Maddesinde belirtilen ilkeler uyarõnca, rekabet
kabiliyetlerini koruma ihtiyacõnõ dikkate almak zorundadõr.
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Yukarõda öngörülen durumun mevcut olmasõna rağmen Yüksek Otoritenin
kendiliğinden harekete geçmemesi halinde, Üye Devlet hükümetlerinden birinin
başvurusu üzerine Konsey, oybirliğiyle karar alarak, Yüksek Otoriteden bu tür
azami veya asgari fiyatlarõ belirlemesini isteyebilir.
Madde 62
Böyle bir tedbirin, kömür fiyatlarõnõn, işletme maliyetlerinin en yüksek
düzeyde olmasõna rağmen 3. Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi
için geçici olarak faaliyete devam etmeleri gerekli görülen maden ocaklarõnõn
üretim maliyetleri düzeyinde olmasõnõ engellemek için en uygun yol olduğu
görüşüne varmasõ halinde Yüksek Otorite, Danõşma Komitesinin görüşünü de
aldõktan sonra:
− aynõ kömür havzasõnda, aynõ fiyat listelerinin uygulandõğõ teşebbüsler
arasõnda;
− Konseyin görüşünü aldõktan sonra, farklõ kömür havzalarõndaki
teşebbüsler arasõnda;
denkleştirici ödemeler yapõlmasõna izin verebilir.
Bu fark giderici ödemeler ayrõca, 53. Maddede öngörülen koşullarda da
kabul edilebilir.
Madde 63
1. Yüksek Otorite, özellikle kamu sektörüne bağlõ kurumlar tarafõndan
yapõlan ihaleleri düzenleyen hükümler uyarõnca, alõcõlar tarafõndan ayõrõmcõ
uygulamalara sistemli olarak başvurulduğunu tespit etmesi halinde Yüksek
Otorite, ilgili hükümetlere gerekli tavsiyelerde bulunur.
2. Yüksek Otorite gerekli gördüğünde:
(a) teşebbüslerin kendi satõş koşullarõnõ, müşterilerinin ve onlar adõna
faaliyet gösteren komisyoncularõnõn işbu Bölüm hükümleri uyarõnca
Yüksek Otorite tarafõndan konulan kurallara uymayõ taahhüt etmelerini
sağlayacak şekilde düzenlemelerinin zorunlu olduğuna;
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(b) teşebbüslerin kendi temsilcilerinin veya onlar adõna faaliyet gösteren
komisyoncularõnõn bu yükümlülüğü ihlal etmeleri durumunda, sorumlu
tutulacaklarõna karar verebilir.
Bir alõcõnõn bu yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda Yüksek Otorite,
Topluluk teşebbüslerinin söz konusu alõcõ ile iş ilişkisine girme hakkõnõ
kõsõtlayabilir veya ihlalin tekrarlanmasõ halinde bu hakkõ geçici olarak
yasaklayabilir. Böyle bir durumda alõcõ, 33. Madde hükümleri saklõ kalmak
kaydõyla, Divan nezdinde dava açma hakkõna sahiptir.
3. Ayrõca, Yüksek Otorite, 60. Maddenin 1. paragrafõ hükümleri uyarõnca
belirlenen kurallara, kömür ve çelik sektöründe dağõtõm faaliyeti gösteren tüm
teşebbüsler ve kurumlar tarafõndan uyulmasõnõ sağlamak amacõyla, ilgili Üye
Devletlere gerekli bütün tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir.
Madde 64
Yüksek Otorite bu Bölüm hükümlerine veya bu Bölümün uygulanmasõna
ilişkin olarak alõnan kararlara uymayan teşebbüslere, usulsüz satõşlarõn değerinin
en çok iki katõ kadar para cezasõ verebilir. İhlalin tekrarlanmasõ halinde azami
miktar iki katõna çõkarõlõr.

BÖLÜM VI
ANLAŞMALAR VE YATAY TAMAMLANMALAR
Madde 65
1. Ortak pazar içinde normal rekabetin işleyişini doğrudan veya dolaylõ
olarak
engellemeye,
kõsõtlamaya
veya
bozmaya
ve
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özellikle, teşebbüsler arasõndaki fiyat tespitine veya belirlemeye;

(a) üretimi, teknik gelişmeyi veya yatõrõmlarõ sõnõrlamaya veya denetim
altõna almaya;
(b) pazarlarõ, ürünleri, müşteri veya ikmal kaynaklarõnõ paylaştõrmaya;
yönelik bütün anlaşmalar, teşebbüs birliklerinin bütün kararlarõ ve üzerinde
anlaşmaya varõlan bütün uygulamalar yasaklanõr.
2. Bununla birlikte:
(a) ihtisaslaşma veya birlikte alõm ya da satõm yoluyla bazõ ürünlerin
üretim veya dağõtõmõnda belirgin bir iyileşmeye katkõda
bulunabileceği;
(b) bu sonuçlara ulaşmak için bir anlaşmanõn zorunlu olduğu ve öngörülen
anlaşmanõn gerekenden daha kõsõtlayõcõ olmadõğõ; ve
(c) anlaşmanõn, ilgili teşebbüslere ortak pazar içinde söz konusu ürünlerin
önemli bir bölümünün fiyatlarõnõ belirleme, üretimini veya
pazarlamasõnõ denetim altõnda tutma ya da kõsõtlama ve ortak pazar
içinde diğer teşebbüslerin etkin rekabetini işlemez hale getirme
yetkisini verecek nitelikte olmadõğõ, kanõsõna varmasõ halinde Yüksek
Otorite, belirli ürünlerle ilgili olarak ihtisas anlaşmalarõna veya
birlikte-alõm ya da birlikte-satõm anlaşmalarõna izin verir.
Yüksek Otorite, bu paragrafõn, özellikle dağõtõcõ teşebbüslere uygulanmasõ
göz önüne alõndõğõnda, bazõ anlaşmalarõn nitelik ve sonuçlarõ bakõmõndan
yukarõda değinilenlere çok benzediği ve aynõ koşullara cevap verdiği kanõsõna
varmasõ halinde, bu anlaşmalara izin verir.
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Anlaşmalara belirli koşullarda ve sõnõrlõ süreler için izin verilebilir. Bu
durumda Yüksek Otorite, yukarõdaki (a) ila (c) bentlerinde öngörülen koşullarõn
yenilenme zamanõ geldiğinde hala geçerli olduğunu tespit ederse, verilen izni bir
veya birkaç kez yeniler.
Yüksek Otorite, mevcut şartlarda meydana gelen bir değişikliğin sonucu
olarak anlaşmanõn yukarõda değinilen koşullara cevap vermediği veya
anlaşmadan ya da uygulanmasõndan doğan gerçek sonuçlarõ karşõlamadõğõ
kanõsõna varõrsa, izni iptal eder veya koşullarõnda değişiklik yapar.
İzinlerin verilmesine, yenilenmesine, değiştirilmesine, reddine veya iptaline
ilişkin kararlarõn gerekçeleri ile birlikte yayõnlanmasõ zorunludur; 47. Maddenin
ikinci paragrafõyla getirilen kõsõtlamalar göz önüne alõnmaz.
3. Yüksek Otorite, 47. Madde hükümlerine uygun olarak ya ilgililerden
özel talepte bulunarak ya da kendisine bildirilmesi zorunlu olan anlaşma, karar
veya uygulamalarõn niteliğini belirten düzenlemelerle bu Maddenin uygulanmasõ
için gereken bütün bilgileri elde edebilir.
4. İşbu Maddenin 1. paragrafõ uyarõnca yasaklanan anlaşma veya kararlar
kendiliğinden hükümsüz olup Üye Devletlerin yargõ organlarõ nezdinde dayanak
yapõlamaz.
Yüksek Otorite, Divan nezdinde dava konusu yapõlma hakkõ saklõ kalmak
kaydõyla, bu anlaşma veya kararlarõn bu Maddeye uygun olup olmadõğõ
konusunda karar almaya münhasõr yetkili makamdõr.
5. Kendiliğinden hükümsüz olan bir anlaşma yapmõş veya tahkim,
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ceza, boykot veya diğer herhangi bir yola başvurarak kendiliğinden hükümsüz
olan bir anlaşma veya kararõ, veya onaylanmasõ reddedilmiş veya onayõ iptal
edilmiş bir anlaşmayõ uygulamõş veya uygulamaya çalõşmõş veya yanlõş olduğunu
ya da çarpõtõldõğõnõ bildiği bilgilerden yararlanarak bir izin almõş olan veya bu
Maddenin 1. paragrafõ hükümlerine aykõrõ uygulamalarda bulunmuş olan
teşebbüslere, Yüksek Otorite tarafõndan, bu Madde ile yasaklanan anlaşma, karar
veya uygulamanõn konusu olan ürünlere ilişkin cironun en çok iki katõ kadar para
cezasõ veya gecikme faizi uygulanabilir; ancak, anlaşma, karar veya
uygulamadan amacõn, üretimi, teknik gelişmeyi veya yatõrõmlarõ kõsõtlamak
olmasõ halinde bu azami miktar, para cezalarõnda söz konusu teşebbüslerin yõllõk
cirosunun % 10'u, gecikme faizlerinde ise günlük cirosunun % 20'si oranõnda
artõrõlabilir.
Madde 66
1. Bir kişi veya teşebbüsün ya da bir kişi veya teşebbüs grubunun herhangi
bir faaliyeti sonucu, bir veya birkaç ürünle ilgili olarak, teşebbüslerin birleşmesi,
hisse veya varlõklarõnõn bir bölümünün iktisabõ, ödünç verme, sözleşme veya
denetimi ele geçirmeye yönelik diğer herhangi bir yolla, 79. Maddenin 1. paragrafõnda belirtilen topraklar içinde, aralarõndan en az biri 80. Madde kapsamõna
giren bazõ teşebbüslerin yatay tamamlanmasõ sonucunu doğrudan veya dolaylõ
olarak kendiliğinden doğuran herhangi bir işlem, bu Maddenin 3. paragrafõ
hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Yüksek Otoritenin ön iznine tabidir. Bu
hükümlerin uygulanmasõ amacõyla Yüksek Otorite, Konseyin görüşünü aldõktan
sonra düzenlemeler yaparak bir teşebbüsün denetiminin hangi koşullarda ele
geçirilmiş sayõlacağõnõ belirler.
2. Yüksek Otoritenin kendi yetki alanõ içindeki ürün veya ürünlerle ilgili
olarak,
öngörülen
işlemin
ilgili
kişi
veya
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teşebbüslere;
− söz konusu ürünlere ilişkin pazarõn önemli bir bölümünde fiyat
belirleme, üretimi veya dağõtõmõ denetim altõnda tutma ya da kõsõtlama veya
gerçek bir rekabeti engelleme;
− özellikle ikmal kaynaklarõndan veya pazarlardan yararlanmada önemli
bir avantaj elde ederek yapay biçimde ayrõcalõklõ bir konum sağlama yoluyla,
işbu Antlaşmanõn uygulanmasõ sonucunda belirlenen rekabet kurallarõndan
kaçõnma yetkisini vermediği kanõsõna varmasõ halinde;
bir önceki paragrafta değinilen izni verir.
Yapõlan değerlendirmede, Yüksek Otorite, 4. Maddenin (b) paragrafõnda
sözü edilen ayõrõmcõ uygulamalardan kaçõnma ilkesine uygun olarak,
teşebbüslerin eşit rekabet koşullarõna sahip olmamasõndan kaynaklanan
sakõncalardan kaçõnmak veya onlarõ gidermek için gerekli gördüğü ölçüde,
Topluluktaki benzer nitelikli teşebbüslerin büyüklüğünü göz önünde bulundurur.
Yüksek Otorite, vereceği izni bu paragrafõn amaçlarõna uygun göreceği her
tür koşula tabi tutabilir.
Aralarõndan en az biri 80. Madde kapsamõ dõşõnda kalan teşebbüslerle ilgili
bir işlem hakkõnda karar vermeden önce, Yüksek Otorite ilgili hükümetin
görüşlerini alõr.
3. Yüksek Otorite, gerçekleştirdikleri yatay tamamlanmanõn niteliğini de
dikkate alarak, etkiledikleri varlõklarõn veya teşebbüslerin büyüklüğü itibariyle 2.
paragrafta aranan şartlara uygun sayõlmalarõ gerektiğini kabul ettiği belirli türdeki
işlemleri ön izin zorunluluğundan muaf tutabilir. Konseyin onayõ alõndõktan
sonra bu doğrultuda yapõlan düzenlemelerle bu muafiyetin hangi şartlara tabi
olduğu belirlenir.
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4. 47. Maddenin kendi yetki alanõ içindeki teşebbüslere uygulanmasõ saklõ
kalmak kaydõyla, Yüksek Otorite, ya Konseyin görüşü alõndõktan sonra kendisine
bildirilmesi zorunlu olan işlemlerin niteliğini belirten düzenlemeler yaparak ya
da bu düzenlemeler uyarõnca ilgililerden özel talepte bulunarak söz konusu hak
veya varlõklarõnõ iktisap eden veya tek elde toplayan veya iktisap etmeyi veya tek
elde toplamayõ tasarlamak suretiyle gerçek veya tüzel kişilerden, 1. paragrafta
belirtilen etkiyi yaratabilecek nitelikteki işlemlere ilişkin olarak, bu Maddenin
uygulanmasõ için gereken bütün bilgileri elde edebilir.
5. Yüksek Otoritenin 1. paragraf hükümlerine aykõrõ olmakla birlikte 2.
paragrafta öngörülen koşullara uygun olarak gerçekleştirilmiş olduğunu tespit
ettiği bir yatay tamamlanmanõn oluşmasõ durumunda, Yüksek Otorite bu
tamamlanmanõn onaylanmasõnõ, 6. paragrafõn ikinci bendinde öngörülen para
cezasõnõn, söz konusu hak veya varlõklarõnõ iktisap eden veya tek elde toplayan
kişiler tarafõndan ödenmesi koşuluna bağlar; ancak izin istenmesinin
gerekliliğinin açõkça ortaya çõktõğõ hallerde, para cezasõnõn miktarõ bu bentte
öngörülen azami miktarõn yarõsõndan az olamaz. Para cezasõnõn ödenmemesi
halinde Yüksek Otorite, yasal olmadõğõ tespit edilen yatay tamamlanmalarla ilgili
olarak aşağõda öngörülen tedbirleri uygular.
2.paragraf uyarõnca onaylanmasõ için tabi kõlõnacağõ genel veya özel
koşullarõ yerine getirmesi mümkün olmayan bir birliğin oluştuğunu tespit etmesi
halinde, Yüksek Otorite, gerekçeli bir karar alarak bu birliğin yasal olmadõğõnõ
beyan eder ve ilgililere kendi görüşlerini sunma fõrsatõnõ sağladõktan sonra
usulsüz olarak tek elde toplanmõş teşebbüs veya varlõklarõn ayrõlmasõ veya ortak
denetime son verilmesi ile birlikte söz konusu teşebbüs veya varlõklarõn bağõmsõz
yönetiminin yeniden sağlanmasõ ve normal rekabet koşullarõnõn yeniden
oluşturulmasõ için uygun göreceği diğer bütün tedbirlerin alõnmasõnõ emreder. Bu
konuyla
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doğrudan ilgili herkes 33. Maddede öngörülen şartlarda bu tür kararlara karşõ
dava açabilir. 33. Madde hükümlerinin aksine Divan, gerçekleştirilen işlemin bu
Maddenin 1. paragrafõ ve bu paragraf uyarõnca yapõlan düzenlemelere göre bir
tamamlanma sayõlõp sayõlmayacağõ konusunda tam yetkiye sahiptir. Yapõlan
başvurunun yürütmeyi durdurucu etkisi vardõr. İşlemin yasal olmadõğõnõ belirten
karara karşõ ayrõ dava açõlmasõna Yüksek Otorite tarafõndan izin verilmesi
durumu hariç, yukarõda öngörülen tedbirler düzenlenmeden dava açõlamaz.
Yüksek Otorite, 39. Maddenin üçüncü paragrafõ hükümlerinin uygulanmasõ
ihtimali hariç, rekabet halindeki teşebbüsler ile üçüncü kişilerin çõkarlarõnõ
korumak ve kendi kararlarõnõn yerine getirilmesini engelleyebilecek herhangi bir
tedbiri önlemek için gerekli gördüğü geçici koruma tedbirlerini her zaman
alabilir veya alõnmasõnõ sağlayabilir. Divan aksine karar vermedikçe, dava
açmanõn bu şekilde alõnan koruma tedbirleriyle ilgili olarak yürütmeyi durdurucu
etkisi yoktur.
Yüksek Otorite verdiği kararlarõn yerine getirilmesi için ilgililere makul bir
süre tanõr ve bu süreye uyulmamasõ halinde söz konusu hak veya varlõklarõn
değerinin en çok binde biri kadar günlük gecikme faizi uygulayabilir.
Ayrõca, ilgililerin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde
Yüksek Otorite bizzat icrai tedbirler alõr ve özellikle kendi yetki alanõna giren
teşebbüslerde usulsüz olarak elde edilen varlõklara ilişkin haklarõ kullanma
ehliyetini askõya alabilir, bu varlõklar için mahkeme kararõyla yed-i emin tayin
ettirebilir, mal sahiplerinin yasal çõkarlarõnõ koruyacak şartlarda bu varlõklarõn
cebri satõşõnõ düzenleyebilir. Söz konusu hak veya varlõklarõ yasadõşõ işlem
sonucu
elde
eden
gerçek
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veya tüzel kişilere karşõ denetimi usulsüz olarak ele geçirilen teşebbüslerin
yönetim organlarõnõn işlem, karar ve müzakerelerini iptal edebilir.
Ayrõca, Yüksek Otorite ilgili Üye Devletlere, yukarõdaki bentlerde
öngörülen tedbirlerin ulusal mevzuat çerçevesinde uygulanmasõnõ sağlamak için,
gerekli göreceği bütün tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir.
Yüksek Otorite, yetkilerini uygularken, üçüncü kişilerce iyi niyetle
kazanõlmõş haklarõ göz önüne alõr.
6. Yüksek Otorite:
− 4. paragrafta öngörülen yükümlülüklerden kaçõnan gerçek veya tüzel
kişilere, satõn alõnan veya tek elde toplanan ya da satõn alõnmasõ veya tek elde
toplanmasõ planlanan mal varlõklarõnõn değerinin en çok % 3'ü kadar;
− 1. paragrafta öngörülen yükümlülüklerden kaçõnan gerçek veya tüzel
kişilere, işlemin gerçekleştirilmesini izleyen on ikinci ayõn sonundan itibaren bu
fiilin Yüksek Otorite tarafõndan tespit edilmesine kadar geçen her bir ay için
yirmi dörtte bir oranõnda artõrõlmasõ kaydõyla, satõn alõnan veya tek elde toplanan
varlõklarõn değerinin en çok % 10'u kadar;
− yanlõş veya çarpõtõlmõş bilgiler vasõtasõyla 2. paragraf hükümlerinden
yararlanan ya da yararlanmaya çalõşan gerçek veya tüzel kişilere, satõn alõnan
veya tek elde toplanan ya da satõn alõnmasõ veya tek elde toplanmasõ planlanan
varlõklarõn değerinin en çok % 10'u kadar;
− Yüksek Otoritenin yetki alanõ içindeki teşebbüslerden, işbu Madde
hükümlerine aykõrõ işlemleri yapan ya da bunlara taraf olanlara iktisap edilen
veya tek elde toplanan varlõklarõn değerinin en çok % 15'i kadar;
para cezasõ verebilir.
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Bu paragraf uyarõnca cezalandõrõlan kişiler 36. Maddede öngörülen
şekillerde Divan nezdinde dava açabilir.
7. Bazõ özel veya kamusal teşebbüslerin, hukuken ya da fiilen, Yüksek
Otoritenin yetki alanõ içindeki ürünlerden birinin pazarõnda, ortak pazarõn önemli
bir bölümünde kendilerini etkin rekabete karşõ koruyan, hakim bir pozisyona
sahip olup veya böyle bir pozisyon elde ederek, bu pozisyonu işbu Antlaşmanõn
hedeflerine aykõrõ amaçlarla kullandõklarõ kanõsõna varmasõ halinde Yüksek
Otorite, söz konusu teşebbüslerin sahip olduklarõ pozisyonu bu amaçlarla
kullanmamalarõnõ sağlamak üzere gerekli tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyelere
makul bir süre içinde uyulmadõğõ takdirde Yüksek Otorite, ilgili hükümet ile
istişarelerde bulunarak alõnan kararlarla söz konusu teşebbüs tarafõndan
uygulanacak fiyatlarõ ve satõş koşullarõnõ tespit eder veya o teşebbüsün uymasõ
zorunlu üretim veya teslim programlarõ hazõrlar; bu kararlara uyulmamasõ halinde
58, 59 ve 64. Maddelerde öngörülen cezalar uygulanõr.

BÖLÜM VII
REKABET KOŞULLARINA MÜDAHALE
Madde 67
1. Bir Üye Devlet tarafõndan girişilecek ve kömür veya çelik
sanayilerindeki rekabet şartlarõnõ önemli ölçüde etkilemesi muhtemel her tür
faaliyetin ilgili hükümet tarafõndan Yüksek Otoritenin bilgisine sunulmasõ
gerekir.
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2. Verimlilik konusundaki değişiklikler hariç, böyle bir tedbirin üretim
maliyetleri arasõndaki farklõlõklarõ önemli ölçüde artõracak ciddi bir dengesizlik
yaratacak nitelikte olmasõ halinde, Yüksek Otorite Danõşma Komitesi ile
Konseyin görüşünü aldõktan sonra aşağõdaki tedbirleri alabilir:
− bir Devletin aldõğõ tedbirin o Devletin yetki alanõ içindeki kömür veya
çelik işletmeleri için zararlõ sonuçlar doğurmasõ halinde, miktarõ, koşullarõ ve
süresi Yüksek Otoritenin mutabakatõ ile belirlenecek bir yardõmõn bu
teşebbüslere verilmesi için Yüksek Otorite tarafõndan o Devlete izin verilebilir.
Devletin aldõğõ bir tedbirin sonucu olmasa bile, ücret ve çalõşma koşullarõnda
meydana gelen bir değişikliğin aynõ sonuçlarõ doğurmasõ halinde aynõ hükümler
uygulanõr.
− bir Devletin aldõğõ tedbirin diğer Üye Devletlerin yetki alanõ içindeki
kömür ve çelik işletmeleri için zararlõ sonuçlar doğurmasõ halinde Yüksek
Otorite, anõlan Devlete, kendi ekonomik dengesine en uygun olacağõnõ
düşündüğü tedbirleri alarak bu sonuçlarõ gidermesi için tavsiyede bulunur.
3. Bir Devletin aldõğõ tedbirin kendi yetki alanõ içindeki kömür veya çelik
işletmelerine, aynõ ülkedeki diğer sanayi dallarõna göre özel avantaj sağlayarak
veya özel yükümlülükler getirerek üretim maliyetleri arasõndaki farklõlõklarõ
azaltmasõ halinde, Yüksek Otorite, Danõşma Komitesi ve Konseyin görüşünü
aldõktan sonra bu Devlete gerekli tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir.

BÖLÜM VIII
ÜCRETLER VE İŞÇİLERİN DOLAŞIMI
Madde 68
1. Çeşitli Üye Devletlerde ücretleri ve sosyal yardõmlarõ tespit etmek için
kullanõlan
yöntemler,
kömür
ve
çelik
endüstrileri
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söz konusu olduğunda, aşağõdaki hükümler saklõ kalmak kaydõyla, işbu
Antlaşmadan etkilenmez.
2. Yüksek Otorite, bir veya daha fazla teşebbüs tarafõndan aynõ bölgedeki
ücret düzeyiyle kõyaslandõğõnda aşõrõ ölçüde düşük ücret ödenmesi sonucu aşõrõ
ölçüde düşük fiyatlarõn uygulandõğõ kanõsõna varõrsa, Danõşma Komitesinin
görüşünü aldõktan sonra bu teşebbüslere gerekli tavsiyelerde bulunur. Aşõrõ
ölçüde düşük ücretlerin hükümet kararlarõndan kaynaklanmasõ halinde Yüksek
Otorite ilgili hükümetle istişarede bulunur; anlaşma sağlanamadõğõ takdirde
Danõşma Komitesinin görüşünü aldõktan sonra söz konusu hükümete tavsiyede
bulunabilir.
3. Yüksek Otorite, ücretlerdeki bir düşüşün, işçilerin yaşam standardõnda
bir düşüşe neden olduğu ve aynõ zamanda teşebbüslerin ekonomik koşullara
uyum sağlamalarõ için sürekli bir araç veya teşebbüsler arasõnda bir rekabet aracõ
olarak kullanõlmakta olduğunu tespit ederse, Danõşma Komitesinin görüşünü
aldõktan sonra, masraflar teşebbüslerce karşõlanmak üzere, bu düşüşü telafi etmek
üzere işçilere avantaj sağlanmasõ için ilgili teşebbüse veya hükümete tavsiyede
bulunur.
Bu hüküm:
(a) 67. Maddede öngörülen hükümlerin uygulamasõ saklõ kalmak kaydõyla,
bir Üye Devletin kendi dõş dengesini yeniden sağlamak için aldõğõ
genel tedbirlere;
(b) yasa veya sözleşme ile öngörülen endeksleme
uygulanmasõndan kaynaklanan ücret düşüşlerine;

sisteminin

(c) hayat pahalõlõğõndaki bir düşüşün sonucunda ücretlerde görülen
azalmalara;
(d) (d)daha önce hakim olup etkisini yitirmiş olan istisnai koşullarda
yapõlan olağandõşõ artõşlarõ düzeltmek için ücretlerde yapõlan
indirimlere,
uygulanmaz.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

63

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

4. Yukarõdaki paragrafõn (a) ve (b) bentlerinde öngörülen durumlar hariç
olmak kaydõyla, bir teşebbüsteki işçilerin tümünü veya önemli bir bölümünü
etkileyen herhangi bir ücret düşüşünün Yüksek Otoriteye bildirilmesi zorunludur.
5. Konsey ile mutabakata varõlarak Yüksek Otorite tarafõndan belirlenecek
bir büyüklüğe ulaşmayan teşebbüslere yönelik olmadõkça, Yüksek Otorite
yukarõdaki paragraflarda öngörülen tavsiyelerde bulunmadan önce Konseyin
görüşünü almak zorundadõr.
Üye Devletlerden birinde sosyal güvenliğin finansmanõna veya işsizlik ve
etkilerine karşõ mücadele yollarõna ilişkin hükümlerdeki ya da ücretlerdeki bir
değişikliğin 67. Maddenin (2) ve (3).paragraflarõnda öngörülen sonuçlarõ
doğurmasõ halinde, Yüksek Otorite bu Maddede öngörülen tedbirleri almaya
yetkilidir.
6. Yüksek Otorite bu Madde uyarõnca kendilerine bildirilen tavsiyelere
uymayan teşebbüslere, ücret maliyetlerinde usulsüz olarak gerçekleştirilmiş
tasarruf tutarõnõn en çok iki katõ kadar para cezasõ ve gecikme faizi uygulayabilir.
Madde 69
1. Üye Devletler, sağlõk ve kamu düzeninin temel gerekleri sonucu
getirilen sõnõrlamalar saklõ kalmak kaydõyla, Üye Devletler uyruğu ve kömür veya
çelik üretiminde gereken niteliklere sahip olduklarõ kabul edilen işçilerin kömür
ve çelik endüstrilerinde istihdam edilmeleri konusunda uyrukluk esasõna dayalõ
her tür kõsõtlamadan kaçõnmayõ taahhüt ederler.
2. Bu hükmün uygulanmasõ amacõyla Üye Devletler, işçilerde aranan
uzmanlõk ve niteliklerin ortak tanõmlarõnõ yapar, 1. paragrafta belirtilen
sõnõrlamalarõ
ortak
karar
ile
tespit
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eder ve Topluluk çapõnda iş arz ve talebinde bulunanlarõn birbirleriyle bağlantõ
kurmalarõna imkan verecek teknik imkanlarõ araştõrõrlar.
3. Ayrõca, 2. paragraf kapsamõ dõşõnda kalan işçilerle ilgili olarak Üye
Devletler, işgücü açõğõnõn kömür veya çelik üretiminde büyümeyi yavaşlatmasõ
durumunda, bu durumu giderecek ölçüde kendi göç mevzuatõnda gerekli
düzenlemeleri yaparlar; özellikle diğer Üye Devletlerin kömür ve çelik
endüstrilerinden gelen işçilerin yeniden istihdam edilmelerini kolaylaştõrõrlar.
4. Sõnõr işçileri ile ilgili özel tedbirler saklõ kalmak kaydõyla, Üye
Devletler, kendi uyruklarõ ile göçmen işçiler arasõnda ücret ve çalõşma
koşullarõnda her tür ayõrõmcõlõğõ yasaklar; özellikle sosyal güvenliğe ilişkin
hükümlerin işgücü dolaşõmõnõ engellememesini temin etmek için kendi aralarõnda
gerekli düzenlemeleri yapar.
5. Yüksek Otorite bu Maddenin uygulanmasõnda Üye Devletlerin
çalõşmalarõnõ yönlendirmek ve kolaylaştõrmakla yükümlüdür.
6. Bu Madde Üye Devletlerin uluslararasõ yükümlülüklerini etkilemez.

BÖLÜM IX
TAŞIMACILIK
Madde 70
Ortak pazarõn kurulmasõnõn, benzer durumdaki tüketicilere benzer fiyat
koşullarõ
sağlayacak
şekilde
kömür
ve
çelik
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taşõmacõlõk tarifelerinin ve koşullarõnõn uygulanmasõnõ gerektirdiği kabul
edilmektedir.
Üye Devletler arasõndaki her tür taşõmacõlõk ücret ve koşullarõnda, menşe
ülke veya varõş ülkesine bağlõ olarak ayõrõmcõ uygulamalarda bulunmak yasaktõr.
Bu ayrõmcõ uygulamalarõn ortadan kaldõrõlmasõ, özellikle, Topluluk içinde bir
ülkeden diğerine kömür ve çelik taşõmacõlõğõnda, aynõ güzergah üzerinde aynõ
mallarõn yurtiçi taşõmacõlõğõna uygulanan derecelendirmeler, ücretler ve diğer
tüm tarife kurallarõnõn uygulanmasõ gerekeceği anlamõna gelir.
Her Üye Devlet içinde ve Üye Devletler arasõnda kömür ve çelik
taşõmacõlõğõnda uygulanan derecelendirmeler, ücretler ve her tür tarife kurallarõ
yayõnlanõr veya Yüksek Otoritenin bilgisine sunulur.
Bir veya daha fazla kömür veya çelik üreticisi teşebbüsün yararõna özel
dahili tarifelerin uygulanmasõ, bu uygulamanõn işbu Antlaşma hükümlerine
uygun olduğunu teyit edecek olan Yüksek Otoritenin ön onayõnõ gerektirir;
Yüksek Otorite bu onayõ geçici veya şartlõ olarak verebilir.
İşbu Madde hükümleri ile işbu Antlaşmanõn diğer hükümleri saklõ kalmak
kaydõyla, taşõmacõlõğa ilişkin her tür fiyat ve şartlarõn tespiti ve değiştirilmesi ve
taşõmacõlõk teşebbüslerinin mali dengelerinin sağlanmasõna yönelik fiyat
ayarlamalarõ da dahil olmak üzere, taşõmacõlõk politikasõ, her Üye Devletin yasa
veya düzenlemelerine tabi olmaya devam eder; çeşitli taşõmacõlõk türleri veya
güzergahõ arasõnda koordinasyon veya rekabet sağlama tedbirleri de aynõ
kurallara tabidir.
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BÖLÜM X
TİCARET POLİTİKASI
Madde 71
İşbu Antlaşma, Antlaşma hükümleri aksini öngörmedikçe, Üye Devletler
hükümetlerinin ticaret politikasõna ilişkin konulardaki yetkilerini etkilemez.
İşbu Antlaşma ile üçüncü ülkelere yönelik ticaret politikasõna ilişkin
konularda Topluluğa tanõnan yetkiler, 75. Madde hükümleri saklõ kalmak
kaydõyla, Üye Devletlere taraf olduklarõ uluslararasõ anlaşmalar uyarõnca tanõnan
yetkileri aşamaz.
Üye Devlet hükümetleri, Yüksek Otorite tarafõndan işbu Antlaşma ile
yürürlükteki uluslararasõ anlaşmalara uygun olduğu kabul edilen tedbirleri
uygulamak amacõyla gereken karşõlõklõ yardõmõ sağlarlar. Yüksek Otorite bu
karşõlõklõ yardõmõn sağlanmasõna ilişkin yöntemleri ilgili Üye Devletlere teklif
etmeye yetkilidir.

Madde 72
Üye Devletlerin, kömür ve çelikte üçüncü ülkelere uygulanan gümrük
vergilerini altõna düşürmemeyi taahhüt ettikleri asgari oranlar ve aşmamayõ
taahhüt ettikleri azami oranlar, Yüksek Otoritenin resen veya bir Üye Devletin
talebine dayanarak yaptõğõ öneri üzerine Konsey tarafõndan oybirliğiyle alõnan bir
kararla tespit edilebilir.
Bu şekilde tespit edilen sõnõrlar içinde her hükümet, kendi tarifelerini ulusal
usullerle
belirler.
Yüksek
Otorite,
resen
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veya Üye Devletlerden birinin talebi üzerine, o Devletin tarifelerinde değişiklik
yapõlmasõnõ sağlamaya yönelik görüş bildirebilir.
Madde 73
Üçüncü ülkelerle yapõlacak ticarete ilişkin ithalat ve ihracat lisanslarõnõn
yönetilmesi, ithalat için varõş veya ihracat için çõkõş yerinin kendi topraklarõ
içinde yer aldõğõ hükümetin yetkisindedir.
Yüksek Otorite kömür ve çelikle ilgili bu lisanslarõn yönetim ve denetimini
izleme yetkisine sahiptir. Yüksek Otorite, gerektiğinde, ilgili düzenlemelerin
yapõlmasõna veya sürdürülmesine neden olan durumun gerektirdiğinden daha
kõsõtlayõcõ olmasõnõ önlemek ve 71. Maddenin 3. paragrafõ ve 74. Madde uyarõnca
alõnan tedbirlerin koordinasyonunu sağlamak amacõyla Konseyin görüşünü
aldõktan sonra Üye Devletlere tavsiyelerde bulunur.

Madde 74
Aşağõda belirtilen durumlarda, Yüksek Otorite, işbu Antlaşmaya ve
özellikle 3. Maddede belirtilen hedeflere uygun her tür tedbiri almaya ve
hükümetlere 71. Maddenin 2. paragrafõna uygun her türlü tavsiyede bulunmaya
yetkilidir:
1. Topluluk üyesi olmayan ülkelerin veya bu ülkelerde bulunan
teşebbüslerin damping veya Havana Sözleşmesi ile yasaklanan diğer
uygulamalarda bulunduğu tespit edilirse;
2. Topluluğun yetki alanõ içinde ve dõşõnda bulunan teşebbüslerin teklifleri
arasõndaki farklõlõk, sadece Topluluğun yetki alanõ dõşõndaki teşebbüslerin
tekliflerinin işbu Antlaşmaya aykõrõ rekabet koşullarõna göre hazõrlanmalarõndan
kaynaklanõyorsa ;
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3. İşbu Antlaşmanõn 81. Maddesinde belirtilen ürünlerden biri Üye
Devletlerden bir veya birkaçõnõn topraklarõna, nispi olarak artan miktarlarda ve
ortak pazar içinde benzer veya doğrudan rakip ürünlerin üretimine ciddi bir zarar
verecek veya zarar verme tehlikesi yaratacak şekilde ithal edilirse.
Ancak, yukarõdaki 2. bentte belirtilen durumda sadece Konseyin olumlu
görüşü üzerine, 3. bentte belirtilen durumda ise sadece 58. Maddede öngörülen
koşullara göre miktar kõsõtlamalarõna ilişkin tavsiyelerde bulunulabilir.
Madde 75
Üye Devletler, kömür ve çelikle veya kömür ve çelik üretimi için ihtiyaç
duyduklarõ diğer hammaddeler ve özel teçhizatõn ithalatõyla ilgili ticari anlaşma
veya eş etkili düzenleme tasarõlarõndan Yüksek Otoriteyi haberdar etmeyi taahhüt
ederler.
Bir anlaşma veya düzenleme tasarõsõnõn işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnõ
engelleyecek hükümler içermesi halinde, Yüksek Otorite, kendisine yapõlan
bildirimi almasõnõ izleyen on gün içinde ilgili Devlete gerekli tavsiyelerde
bulunur; diğer bütün durumlarda da görüş bildirebilir.
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BAŞLIK DÖRT
Genel Hükümler

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

70

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 76
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin ikinci paragrafõ ile
yürürlükten kaldõrõlmõştõr)
[Bkz:Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin birinci paragrafõ:
Avrupa Topluluklarõ, Üye Devletlerin topraklarõnda işbu Antlaşmaya
ekli Protokolde belirlenen koşullar dahilinde görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli ayrõcalõk ve dokunulmazlõklardan yararlanõrlar.
Aynõ durum Avrupa Yatõrõm Bankasõna da uygulanõr.]
Madde 77
Topluluk kurumlarõnõn merkezi, Üye Devlet hükümetlerinin ortak kararõ ile
belirlenir.
Madde 78*
1. Mali yõl 1 Ocakta başlar ve 31 Aralõkta sona erer.
Topluluğun idari giderleri, Danõşma Komitesinin işleyişine ilişkin
harcamalar da dahil olmak üzere, Yüksek Otoritenin giderleri ile Avrupa
Parlamentosunun, Konseyin ve Adalet Divanõnõn giderlerini kapsar.

*

Bu Madde Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 2.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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2. Topluluğun kurumlarõndan her biri, 1 Temmuzdan önce idari gider
tahminlerini yapar. Yüksek Otorite, bu tahminleri bir idari bütçe ön tasarõsõnda
birleştirir. Bu ön tasarõya farklõ tahminleri içerebilen görüşünü ekler.
Bu bütçe ön tasarõsõ,gelir ve giderlerin birer tahminini içerir.
3. Yüksek Otorite idari bütçe ön tasarõsõnõ, en geç, uygulanacağõ yõldan
önceki yõlõn Eylül ayõnõn birinci günü Konseye sunar.
Konsey, bu bütçe ön tasarõsõnda değişiklik yapmak istediğinde Yüksek
Otoriteye ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara danõşõr.
Konsey,nitelikli çoğunlukla karar alarak, idari bütçe tasarõsõnõ hazõrlar ve
Avrupa Parlamentosuna gönderir.
4. İdari bütçe tasarõsõnõn, en geç bütçenin uygulanacağõ yõldan önceki yõlõn
Ekim ayõnõn beşinci günü Avrupa Parlamentosuna sunulmasõ gerekir.
Avrupa Parlamentosu üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile idari bütçe tasarõsõnõ
değiştirmek ve kullanõlan oylarõn mutlak çoğunluğu ile işbu Antlaşmadan veya
bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu olarak doğan harcamalar
konusunda tasarõda değişiklikler yapõlmasõnõ Konseye teklif etmek hakkõna
sahiptir.
Avrupa Parlamentosu kendisine sunulmasõnõ izleyen kõrk beş gün içinde
idari bütçe tasarõsõnõ onaylarsa idari bütçe kesin olarak kabul edilmiş olur. Bu
süre içinde, Avrupa Parlamentosu idari bütçe tasarõsõnõ değiştirmez veya bu
tasarõda değişiklik yapõlmasõnõ teklif etmezse, idari bütçe kesin olarak kabul
edilmiş sayõlõr.
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Avrupa Parlamentosu bu süre içinde bütçeyi değiştirir veya değişiklik
yapõlmasõnõ teklif ederse, idari bütçe tasarõsõ yapõlan veya teklif edilen
değişikliklerle birlikte Konseye gönderilir.
5. Konsey, idari bütçe tasarõsõnõ Yüksek Otorite ile ve gerektiğinde diğer
ilgili kurumlarla müzakere ettikten sonra, aşağõdaki şartlar dahilinde karar verir:
(a) Konsey, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin her
birini nitelikli çoğunlukla karar alarak değiştirebilir;
(b) Değişiklik teklifleriyle ilgili olarak:
- Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişikliğin herhangi bir
kurumun toplam giderlerini artõrõcõ bir etkisinin olmadõğõ durumlarda,
özellikle de önerilen değişikliğin sebep olabileceği gider artõşõnõn
harcamalarda uygun bir indirim yapõlmasõnõ öngören bir veya daha çok
değişiklik teklifiyle açõk olarak telafi edilebileceği durumlarda, Konsey
bu değişiklik teklifini nitelikli çoğunlukla reddedilir. Bir ret kararõ
alõnmamasõ halinde değişiklik teklifi kabul edilmiş olur.
-

Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişiklik herhangi bir
kurumun toplam giderlerini artõrõcõ etki yapacaksa, Konsey, bu
değişiklik teklifini nitelikli çoğunlukla karar alarak kabul edebilir.
Kabul kararõ alõnmamasõ halinde değişiklik önerisi reddedilmiş olur.

-

yukarõdaki iki bentten birinin hükümleri uyarõnca Konseyin bir
değişiklik teklifini reddetmesi durumunda, Konsey nitelikli çoğunlukla
idari bütçe tasarõsõnda gösterilen miktarõ ya kabul edebilir ya da başka
bir miktar tespit edebilir.

İdari bütçe tasarõsõ, Konsey tarafõndan kabul edilen değişiklik teklifleri esas
alõnarak değiştirilir.
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Konsey, idari bütçe tasarõsõnõn kendisine gönderilmesini takibenden on beş
gün içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin hiçbirini
değiştirmez ve onun tarafõndan yapõlan değişiklik tekliflerini benimserse, idari
bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr. Konsey, değişikliklerden hiçbirini
değiştirmediğini ve değişiklik tekliflerinin kabul edildiğini Avrupa
Parlamentosuna bildirir.
Konsey, bu süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan
değişikliklerin bir veya birkaçõnõ değiştirir yahut onun tarafõndan getirilen
değişiklik tekliflerini reddeder ya da değiştirirse, idari bütçe tasarõsõ değiştirilmiş
haliyle tekrar Avrupa Parlamentosuna gönderilir. Konsey, müzakerelerinin
sonucunu Avrupa Parlamentosuna bildirir.
6. Değişiklik teklifleriyle ilgili kararlar daha önce kendisine bildirilen
Avrupa Parlamentosu, idari bütçe tasarõsõnõn gönderilmesini izleyen on beş gün
içinde üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçü ile karar
alarak, kendi yaptõğõ değişiklikler üzerinde Konseyce yapõlan değişikliklerde
tadilat yapabilir veya Konseyin yaptõğõ bu değişiklikleri reddedebilir ve buna
göre idari bütçeyi kabul eder. Bu süre içinde Avrupa Parlamentosu karar
vermezse, idari bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr.
7. Bu Maddede öngörülen işlemler tamamlandõğõnda, Avrupa Parlamentosu Başkanõ idari bütçenin kesin olarak kabul edildiğini ilan eder.
8. Bununla birlikte, eğer önemli gerekçeler mevcutsa Avrupa
Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle
karar alarak, idari bütçe tasarõsõnõ reddedilir ve kendisine yeni bir tasarõnõn
sunulmasõnõ isteyebilir.
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9. İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan
zorunlu olarak doğan giderler dõşõndaki giderlerin tamamõ için, her yõl, cari yõlõn
aynõ mahiyetteki giderleri göz önünde bulundurularak, azami bir artõş oranõ tespit
edilir.
Yüksek Otorite, Ekonomik Politika Komitesinin görüşünü aldõktan sonra;
− Topluluk içinde gayri safi milli hasõla hacmindeki değişmeye;
− Üye Devletlerin bütçelerinde meydana gelen ortalama değişikliğe ve;
− bir önceki bütçe yõlõnda hayat pahalõlõğõnda meydana gelen değişime
göre bu azami artõş oranõnõ belirler.
Azami oran 1 Mayõstan önce Topluluğun bütün kurumlarõna bildirilir.
Topluluk kurumlarõ bu paragrafõn dördüncü ve beşinci bentlerindeki hükümler
saklõ kalmak kaydõyla, bütçe işlemleri süresince bu orana riayet etmek
zorundadõr.
İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu
olarak doğan giderler dõşõndaki giderler için, Konseyce hazõrlanan idari bütçe
tasarõsõnda yer alan gerçek artõş oranõ, azami oranõn yarõsõndan fazla ise, Avrupa
Parlamentosu değişiklik yapma hakkõnõ kullanarak, sözü edilen giderlerin toplam
miktarõnõ, azami oranõn yarõsõnõ aşmayacak şekilde artõrabilir.
Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Yüksek Otorite, Topluluklarõn
faaliyetlerinin bu paragrafta öngörülen usule göre belirlenen oranõn aşõlmasõnõ
gerektirdiği kanõsõna varõrsa,nitelikli çoğunlukla karar alan Konsey ile üye tam
sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçü ile karar alan Avrupa
Parlamentosu arasõnda varõlacak mutabakatla yeni bir oran tespit edilebilir.
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10. Her kurum bu Maddeyle kendisine verilen yetkileri, özellikle
Topluluklarõn öz kaynaklarõ ile gelir ve giderlerin denkliği konusunda, işbu
Antlaşma hükümlerine ve bu Antlaşma gereğince alõnan kararlara uygun olarak
kullanõr.
11. İdari bütçenin kesin olarak kabul edilmesi ile 49. Madde hükümlerine
uygun olarak ilgili gelirlerin tahsil edilmesi konusunda Yüksek Otoriteye izin ve
yetki verilmiş olur.
Madde 78 a*
İdari bütçe, 78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan tüzük hükümlerine göre
belirlenen hesap birimi cinsinden hazõrlanõr.
78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan tüzüklerde aksine hüküm bulunmadõkça
bütçede yer alan giderlere ilişkin olarak bir mali yõl için harcama yetkisi verilir.
78h Maddesine uygun olarak belirlenecek şartlar dahilinde, personel
giderleri hariç, bütçe dönemi sonuna kadar kullanõlmamõş olan ödenekler ancak
bir sonraki mali yõla aktarõlabilir.
Ödenekler, gider kalemlerinin türleri ve tahsis amaçlarõna göre özel
bölümlere ayrõlõr ve gerektiğinde bu bölümler de 78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan
tüzüklere uygun olarak alt bölümlere ayrõlõr.
Avrupa Parlamentosu, Konsey, Yüksek Otorite ve Adalet Divanõnõn
giderleri, bazõ ortak giderler için yapõlan özel düzenlemeler saklõ kalmak
kaydõyla, idari bütçede ayrõ bölümler halinde gösterilir.

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 3.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Madde 78 b*
1. Bütçe döneminin başõnda idari bütçe henüz oylanmamõşsa harcamalar,
bir önceki bütçe yõlõnda her bölüm veya alt bölüm için verilen ödeneklerin on
ikide birini aşmamasõ kaydõyla, 78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan tüzük
hükümlerine göre, aylõk olarak yapõlabilir; ancak bu uygulama ile Yüksek Otorite
emrine verilen ödenekler, hazõrlanmakta olan idari bütçe tasarõsõnda öngörülen
ödeneklerin on ikide birinden yüksek olamaz.
Yüksek Otoriteye, idari bütçe tasarõsõnõn onaylanmasõyla ortaya çõkacak
miktarõn aşõlmamasõ kaydõyla, bir önceki mali yõlõn ödeneklerinin tutarõ kadar
prelevman alõnmasõ için yetki ve görev verilir.
2. Konsey, 1. paragrafta belirlenen diğer şartlara uyulmasõ kaydõyla, on
ikide bir oranõnõ aşan harcamalara nitelikli çoğunlukla izin verebilir. Prelevman
alma yetki ve görevi buna göre ayarlanabilir.
İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu
olarak doğan harcamalar dõşõndaki harcamalarla ilgili olmasõ halinde, karar,
Konseyce derhal Avrupa Parlamentosuna bildirilir; Avrupa Parlamentosu 30 gün
içinde, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçü ile bu
harcamalarõn 1. paragrafta belirtilen on ikide bir oranõ aşan kõsmõ ile ilgili olarak
farklõ bir karar alabilir. Konsey kararõnõn bu bölümü, Avrupa Parlamentosu kendi
kararõnõ
alõncaya
kadar

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 4.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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ertelenir. Yukarõda belirtilen süre içinde, Avrupa Parlamentosu Konsey
kararõndan farklõ bir karar almazsa, Konseyin kararõ kesinleşmiş sayõlõr.

Madde 78 c*
Yüksek Otorite, 78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan tüzük hükümlerine uygun
olarak, kendi sorumluluğu altõnda ve tahsis edilen ödeneklerle sõnõrlõ olarak idari
bütçeyi uygular.
Her kurumun kendi harcamalarõnõ yaparken uyacağõ ayrõntõlõ kurallar
tüzüklerde belirtilir.
Yüksek Otorite, 78h Maddesi gereğince çõkarõlan tüzükte belirlenen sõnõrlar
ve şartlar dahilinde, idari bütçe içinde ya bölümden bölüme ya da alt bölümden
alt bölüme ödenek aktarmalarõ yapabilir.

Madde 78 d**
Yüksek Otorite, idari bütçenin uygulanmasõna ilişkin olarak, bir önceki
bütçe yõlõnõn hesaplarõnõ her yõl Konseye ve Avrupa Parlamentosuna sunar.
Yüksek Otorite ayrõca, Topluluğun bu bütçenin kapsamõndaki aktif ve pasifini
gösteren mali bilançosunu da Konseye ve Avrupa Parlamentosuna gönderir.

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 5.Maddesi ile değiştirilmiştir.
Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 6.Maddesi ile değiştirilmiştir.

**
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Madde 78 e*
1. İşbu Antlaşma ile bir Sayõştay kurulmuştur.
2. Sayõştay 12 üyeden oluşur**
3. Sayõştay üyeleri, kendi ülkelerinde serbest mali denetim kuruluşlarõnda
çalõşan veya çalõşmõş olan, ya da bu işin gerektirdiği özel ehliyete sahip olan ve
bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen kişiler arasõndan seçilirler.
4. Sayõştay üyeleri, Avrupa Parlamentosunun görüşü alõndõktan sonra
Konsey tarafõndan, oybirliğiyle altõ yõllõk bir süre için atanõrlar.
Bununla birlikte, ilk atamalar yapõlõrken Sayõştay'õn kura ile tespit edilen
dört üyesi sadece dört yõllõk bir süre için atanõr.
Sayõştay üyeleri tekrar atanabilirler.
Sayõştay üyeleri, kendi aralarõndan üç yõllõk bir süre için Sayõştay Başkanõnõ
seçerler. Başkan yeniden seçilebilir.
5. Sayõştay üyeleri görevlerini, Topluluğun genel çõkarlarõ doğrultusunda,
tam bir bağõmsõzlõkla yerine getirirler.
Görevlerinin yerine getirilmesinde hiçbir hükümet ya da kuruluştan ne
talimat isterler, ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü faaliyetten
kaçõnõrlar.
6. Sayõştay üyeleri, görev süreleri boyunca ücretli veya ücretsiz, başka
hiçbir
mesleki
faaliyette
bulunamazlar.
Göreve

*

Bu Madde, 2.paragraf hariç, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 7.Maddesi ile
değiştirilmiştir
**
2.paragraf, ÝSP/PORT Katõlma Senedinin 20.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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başlarken, görevlerinin devamõ süresince ve görevleri sona erdikten sonra,
görevlerinin gerektirdiği yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona
erdikten sonra, bazõ görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak dürüst ve
hassas davranmayõ resmen taahhüt ederler.
7. Normal yenilenme ve ölüm dõşõnda, bir Sayõştay üyesinin görevi, istifa
ettiği veya 8. paragraf hükümleri gereğince, Adalet Divanõ tarafõndan resen
görevden ayrõlmõş sayõldõğõ zaman sona erer.

Görev süresinin geri kalan kõsmõ için ilgilinin yerine atama yapõlõr.
Resen görevden ayrõlmõş sayõlma durumlarõ dõşõnda, Sayõştay üyeleri,
yerlerine yeni atama yapõlõncaya kadar görevlerine devam ederler.
8. Sayõştay'õn talebi üzerine, görevinin gerektirdiği koşullarõ artõk
taşõmadõğõ veya sorumluluklarõnõ yerine getiremediği Adalet Divanõn tarafõndan
tespit edilmedikçe bir Sayõştay üyesi görevinden alõnamaz ve emeklilik
hakkõndan ya da onun yerine geçen her türlü tazminattan mahrum edilemez.
9. Konsey, Sayõştay Başkan ve üyelerinin çalõşma koşullarõnõ ve özellikle
maaşlarõnõ, tazminatlarõnõ ve emekli aylõklarõnõ nitelikli çoğunlukla karar alarak
tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi de aynõ çoğunlukla belirler.
10. Avrupa Topluluklarõnõn, Adalet Divanõ yargõçlarõna uygulanan İmtiyaz
ve Dokunulmazlõklara İlişkin Protokol hükümleri Sayõştay üyelerine de
uygulanõr.
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Madde 78 f *
1. Sayõştay, Topluluğun bütün idari gelir ve idari gider hesaplarõnõ,
Topluluğun memur ve diğer görevlilerinin maaş, ücret ve yan ödemelerinden
Topluluk yararõna kesilen vergi geliri de dahil olmak üzere, denetler. Sayõştay
aynõ şekilde, kuruluş metinlerinde denetimi engelleyen bir hüküm bulunmadõkça,
Toplulukça kurulan bütün kurumlarõn gelir ve gider hesaplarõnõ denetler.
2. Sayõştay, 1. paragrafta değinilen bütün gelir ve aynõ paragrafta
bahsedilen giderlerin hukuka ve usule uygunluğunu ve mali yönetimin etkin bir
şekilde işleyip işlemediğini denetler.
Gelirlerin denetimi, tahakkuk eden gelirlerle Topluluğa fiilen ödenen
gelirlerin karşõlõklõ incelenmesi esasõna göre yapõlõr.
Giderlerin denetimi, taahhüt edilen miktarlar ve fiilen ödenen miktarlarõn
karşõlõklõ incelenmesi esasõna göre yapõlõr.
Bu denetimler, ilgili bütçe yõlõ hesaplarõnõn kapatõlmasõndan önce
yapõlabilir.
3. Denetim, belgeler üzerinde ve gerekirse, Topluluğun kurumlarõ
nezdinde ve Üye Devletlerde yerinde denetim şeklinde yapõlõr. Üye Devletlerde
denetim, ulusal mali denetim kuruluşlarõyla veya bu kuruluşlarõn gerekli yetkiye
sahip olmamalarõ halinde yetkili devlet daireleriyle işbirliği halinde yapõlõr. Bu
kuruluş veya daireler, denetime katõlmak isterlerse bunu Sayõştay'a bildirirler.
Topluluğun kurumlarõ ve ulusal mali denetim kuruluşlarõ veya bu
kuruluşlarõn
gerekli
yetkiye
sahip
olmadõğõ
durumlarda,

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 8.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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ulusal daireler, Sayõştay'õn talebi üzerine, Sayõştay'õn görevini yerine getirmesi
için gerekli her tür belge veya bilgiyi verirler.
4. Sayõştay, her bütçe yõlõnõn kapanmasõndan sonra yõllõk bir rapor hazõrlar.
Bu rapor, Topluluğun kurumlarõna gönderilir ve bu kurumlarõn Sayõştay'õn
gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ ile birlikte, Avrupa Topluluklarõ Resmi
Gazetesinde yayõnlanõr.
Sayõştay ayrõca, istediği zaman belirli konulardaki gözlemlerini
açõklayabilir ve Topluluk kurumlarõndan birinin talebi üzerine görüş bildirebilir.
Sayõştay, yõllõk raporlarõnõ veya görüşlerini üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile
kabul eder.
Sayõştay, bütçe uygulamasõnõn denetimi ile ilgili
kullanõlmasõnda Avrupa Parlamentosuna ve Konseye yardõm eder.

yetkilerinin

5. Sayõştay, bundan başka her yõl, 1. paragrafta belirtilen gelir ve giderlerle
ilgili olanlar dõşõndaki hesap işlemlerinin ve Yüksek Otoritenin bu işlemlerle
ilgili mali yönetimin mevzuata uygunluğu konusunda ayrõ bir rapor hazõrlar.
Sayõştay bu raporu, hesabõn ilgili olduğu bütçe döneminin kapanõşõndan en geç
altõ ay sonra hazõrlar ve Yüksek Otorite ile Konseye gönderir. Yüksek Otorite de
raporu Avrupa Parlamentosuna gönderir.
Madde 78 g *
Avrupa Parlamentosu, Konseyin nitelikli çoğunlukla alacağõ bir tavsiye
kararõ üzerine, bütçenin uygulanmasõ konusunda Yüksek Otoriteyi ibra eder. Bu
amaçla, sõrasõyla Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 78d Maddesinde belirtilen
hesaplarla
mali
bilançoyu

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 9.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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ve denetime tabi tutulan kurumlarõn Sayõştay'õn gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ
ile birlikte Sayõştay'õn yõllõk raporunu incelerler.
Madde 78 h*
Konsey, Yüksek Otoritenin teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosuna
danõştõktan ve Sayõştay'õn görüşünü aldõktan sonra, oybirliği ile:
(a) özellikle idari bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ ile hesaplarõn
verilmesi ve denetlenmesine ilişkin esaslarõ gösteren Mali Tüzükleri
çõkarõr;
(b) ita amirleri ile saymanlarõn sorumluluklarõna ve denetimine ilişkin
kurallarõ belirler.
Madde 79
İşbu Antlaşma Yüksek Akit Taraflarõn Avrupa'daki topraklarõna uygulanõr.
Bu Antlaşma aynõ zamanda Avrupa'da bulunan ve dõş ilişkilerinden bu
Antlaşmayõ imzalayan bir devletin sorumlu olduğu topraklara da uygulanõr;
Saar'a ilişkin olarak, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa
Cumhuriyeti Hükümeti arasõnda teati edilen mektuplar işbu Antlaşmaya
eklenmiştir.
Önceki paragraflardaki hükümler saklõ kalmak kaydõyla:**
(a) İşbu Antlaşma Faroe Adalarõna uygulanmaz. Ancak, Danimarka
Krallõğõ Hükümeti en geç 31 Aralõk 1975 tarihine kadar Fransa
Cumhuriyeti Hükümetine bir deklarasyonla bu Antlaşmanõn o

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 10.Maddesi ile değiştirilmiştir.
2.paragraf, (a)şõkkõnõn ikinci bendi hariç olmak üzere,DAN/IRL /BK Katõlma Senedine İlişkin Konsey
Kararõnõn 14.Maddesiyle değişik, DAN/IRL/BK Katõlma Senedinin 25.Maddesiyle eklenmiştir.
**
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Adalara da uygulanacağõnõ bildirebilir; Fransa Hükümeti bu
deklarasyonun onaylõ birer örneğini diğer Üye Devlet Hükümetlerine
gönderecek ve bu Antlaşma, deklarasyonun verilmesini izleyen ikinci
ayõn ilk gününden itibaren bu adalara uygulanacaktõr.
İşbu Antlaşma Grönland'a uygulanmaz.*
(b) İşbu Antlaşma Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallõğõnõn
Kõbrõs'taki egemenlik bölgelerine uygulanmaz.
(c) İşbu Antlaşma, Anglo-Norman Adalarõna ve Man adasõna sadece,
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğuna Yeni Üye Devletlerin Katõlõmõna
İlişkin 22 Ocak 1972 tarihli Avrupa Topluluklarõ Konseyi Kararõnda
öngörülen bu adalarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasõnõ sağlamak
için gerekli olduğu ölçüde uygulanõr.
Her Yüksek Akit Taraf, yetkisi altõnda bulunan Avrupa dõşõndaki
topraklarõnda kömür ve çelikle ilgili olarak yararlandõğõ tercihli muameleden
diğer Üye Devletleri de yararlandõracağõnõ taahhüt eder.
Madde 80
İşbu Antlaşmanõn uygulanmasõnda "teşebbüs" terimi, 79. Maddenin birinci
paragrafõnda belirtilen topraklarda kömür ve çelik dalõnda üretim faaliyeti
gösteren herhangi bir teşebbüs ve ayrõca 65 ve 66. Maddelerin uygulanmasõ
bakõmõndan ve bunu sağlamak için gerekli bilgilerle bu meyanda açõlan davalar
açõsõndan yurt içi kullanõcõlara ve zanaatkara satõşlar hariç, esas itibariyle dağõtõm
işiyle uğraşan herhangi bir teşebbüs veya ajansõ ifade eder.
Madde 81
"Kömür" ve "çelik" terimleri, işbu Antlaşmanõn 1 numaralõ Ekinde
tanõmlanmõştõr.

*

Bu bent, Grönland Antlaşmasõnõn 1.Maddesi ile eklenmiştir.
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Bu Ekte bulunan listelere Konsey tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak
eklemeler yapõlabilir.
Madde 82
İşbu Antlaşma gereğince teşebbüslere uygulanabilir para cezalarõ ile
gecikme faizlerinin hesaplanmasõnda esas alõnan ciro Yüksek Otoritenin yetki
alanõ içindeki ürünlerden gerçekleştirilen cirodur.
Madde 83
Topluluğun kurulmasõnõn işbu Antlaşma hükümlerine tabi teşebbüslerin
mülkiyet rejimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Madde 84
İşbu Antlaşmanõn hükümlerinde yer alan "işbu Antlaşma" deyimi bu
Antlaşma ile Eklerinin ve Ek Protokoller ile Geçiş Hükümlerine ilişkin
Sözleşmenin hükümleri anlamõna gelir.
Madde 85
İşbu Antlaşma hükümlerinin uygulanmasõna imkan vermek amacõyla
Yüksek Akit Taraflarca üzerinde anlaşmaya varõlan başlangõç ve geçiş dönemine
ait tedbirler işbu Antlaşmaya ek bir Sözleşme ile belirlenmiştir.
Madde 86
Üye Devletler, Topluluk kurumlarõnõn karar ve tavsiyelerinden doğan
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli bütün genel ve özel
tedbirleri almayõ ve Topluluğun görevini yerine getirmesini kolaylaştõrmayõ
taahhüt ederler.
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Üye Devletler,1. ve 4. Maddelerde belirtilen ve ortak pazar ile
bağdaşmayacak herhangi bir tedbir almaktan kaçõnmayõ taahhüt ederler.

Üye Devletler, yetkilerinin elverdiği ölçüde, ortak pazarda kömür ve çelik
ticaretine ilişkin uluslararasõ ödemeleri sağlamak için gerekli tüm düzenlemeleri
yaparlar ve bu ödemeleri kolaylaştõrmak için birbirlerine karşõlõklõ yardõmda
bulunurlar.

Yüksek Otoritenin denetim işiyle görevlendirdiği memurlar, Üye Devletler
topraklarõnda, görevlerini yerine getirmek için gerektiği ölçüde, bu Devletlerin
mevzuatõna göre kendi gelir idaresi görevlilerine tanõnan hak ve yetkilere
sahiptirler. Denetim görevleri ve bu işle görevlendirilen memurlarõn sõfatõ,
usulüne göre ilgili Devlete bildirilir. Bu Devletin memurlarõ, ilgili Devletin veya
Yüksek Otoritenin talebi üzerine, Yüksek Otorite memurlarõna görevlerini yerine
getirmelerinde yardõmcõ olabilirler.
Madde 87
Yüksek Akit Taraflar, işbu Antlaşmanõn yorumuna veya uygulanmasõna
ilişkin bir uyuşmazlõğõ çözmek için işbu Antlaşmada öngörülenler dõşõnda bir
çözüm yoluna başvurmak amacõyla kendi aralarõnda mevcut Antlaşma, sözleşme
veya deklarasyonlarõ uygulamamayõ taahhüt ederler.
Madde 88
Yüksek Otorite, Üye Devletlerden birinin işbu Antlaşma gereğince üzerine
düşen yükümlülüklerden birini yerine getirmediği kanaatõna varõrsa, bu Devlete,
kendi görüşlerini sunma imkanõ tanõdõktan sonra, gerekçeli bir kararla bu
eksikliği tespit eder. Yüksek Otorite, söz konusu Devlete, yükümlülüğünü yerine
getirmesi için bir süre tanõr.
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İlgili Devlet, kararõn tebliğini izleyen iki ay içinde Divanda dava açabilir.
Divan, bu davalarda sõnõrsõz yargõlama yetkisine sahiptir.
İlgili Devlet, Yüksek Otorite tarafõndan kendisine tanõnan süre içinde
yükümlülüğünü yerine getirmez veya açtõğõ dava reddedilirse, Konseyin üçte iki
çoğunlukla vereceği olumlu görüşü üzerine Yüksek Otorite:
(a) işbu Antlaşma gereğince söz konusu Devlete yapmasõ gereken
ödemeleri askõya alabilir;
(b) yükümlülüğün ihlalinden doğan sonuçlarõ gidermek amacõyla, 4.
Madde hükümlerinin dõşõna çõkan tedbirler alabilir veya diğer Üye
Devletlere benzeri tedbirler alma yetkisi verebilir.
(a) ve (b) bentleri uyarõnca alõnan kararlara karşõ, tebliğlerini izleyen iki ay
içinde Divan nezdinde dava açõlabilir; Divan bu tür davalarda sõnõrsõz yetkiye
sahiptir.
Eğer yukarda öngörülen bu tedbirler etkisiz kalõrsa, Yüksek Otorite konuyu
Konseye götürür.
Madde 89
Üye Devletler arasõndaki herhangi bir uyuşmazlõk, işbu Antlaşmanõn
uygulanmasõna ilişkin olup bu Antlaşmada belirtilen diğer usullerle
çözülemediğinde, uyuşmazlõğa taraf Devletlerden birinin başvurusu üzerine
Divan önüne getirilebilir.
Divan aynõ zamanda, işbu Antlaşmanõn konusu ile ilgili olarak Üye
Devletler arasõnda doğan ve bir tahkim sözleşmesi gereği kendisine getirilen
herhangi bir uyuşmazlõğõ karara bağlamaya yetkilidir.
Madde 90
Bir

teşebbüs

tarafõndan

işbu

Antlaşmadan

kaynaklanan

bir
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yükümlülüğün yerine getirilmemesinin aynõ zamanda bu teşebbüsün ait olduğu
Devletin mevzuatõnda da bir yükümlülük ihlalini oluşturmasõ ve bu teşebbüse
karşõ sözü edilen ülke mevzuatõ uyarõnca yargõsal ya da idari yollara
başvurulmasõ halinde, anõlan Devlet, Yüksek Otoriteyi bu durumdan haberdar
etmek zorundadõr; bunun üzerine Yüksek Otorite kendi kararõnõ erteleyebilir.

Yüksek Otorite, kararõnõ ertelediğinde, ulusal mercilerce açõlan davanõn
seyrinden haberdar edilir ve kendisine konuya ilişkin tüm belge ve bilirkişi
raporlarõ ve diğer delilleri ibraz imkanõ verilir. Yüksek Otorite, aynõ şekilde,
verilen nihai karardan haberdar edilir ve kendi verebileceği cezanõn belirlenmesinde söz konusu kararõ dikkate alõr.
Madde 91
Bir teşebbüsün, Yüksek Otoriteye işbu Antlaşmanõn veya bunun
uygulanmasõna ilişkin bir kural gereğince ya da Yüksek Otorite tarafõndan
verilen bir para cezasõ veya gecikme faizi sonucu ödemesi gereken miktarõ
öngörülen süre içinde ödememesi halinde, Yüksek Otorite bu teşebbüse kendi
borç bakiyesinden o teşebbüsün ödemediği miktar kadarõnõn ödenmesini askõya
alabilir.
Madde 92
Yüksek Otoritenin parasal yükümlülük getiren kararlarõ icra edilebilir
niteliktedir.

Üye Devletler topraklarõnda cebri icra, kararõn infaz edileceği Devlette
geçerli olan kesinleşme şerhi karara yazõldõktan sonra, kararõn doğruluğunun
kontrolünden başka bir inceleme yapõlmaksõzõn her Devlette yürürlükte olan usul
kurallarõna
uygun
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olarak yürütülür. Bu işlem her hükümetçe bu amaçla belirlenen bir Bakan
aracõlõğõyla yerine getirilir.
Cebri icra ancak Divan kararõyla durdurulabilir.
Madde 93
Yüksek Otorite, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ
ile uygun olabilecek bütün ilişkileri sürdürür ve bu kuruluşlarõ Topluluğun
faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar eder.

Madde 94
Topluluk kurumlarõ ile Avrupa Konseyi arasõndaki ilişkiler, işbu
Antlaşmaya ek bir Protokolde öngörülen koşullar çerçevesinde sağlanõr.

Madde 95
2, 3 ve 4. Maddelerde belirtilen Topluluk amaçlarõndan birinin, kömür ve
çelik ortak pazarõ çerçevesinde ve 5. Madde hükümlerine uygun
olarak,gerçekleştirilmesi için Yüksek Otoritenin bir karar veya tavsiyesinin
gerekli olduğunun anlaşõlõp işbu Antlaşmada öngörülmeyen bütün hallerde,
Konseyin oybirliğiyle onayõ ve Danõşma Komitesinin görüşü alõndõktan sonra,
Yüksek Otorite tarafõndan karar alõnabilir veya tavsiyede bulunulabilir.
Bu usule göre alõnan karar veya tavsiye, gerekirse uygulanacak cezalarõ
belirler.
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Geçiş Hükümlerine İlişkin Sözleşmede öngörülen geçiş dönemi sona
erdikten sonra, işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnda edinilen deneyimler sonucu
öngörülmeyen sorunlarla karşõlaşõlmasõnõn veya ekonomik veya teknik koşullarda
kömür ve çelik ortak pazarõnõ doğrudan etkileyen köklü bir değişikliğin Yüksek
Otoriteye verilen yetkilerin kullanõlmasõna ilişkin kurallarda bir uyarlamayõ
zorunlu kõlmasõ halinde gerekli değişiklikler yapõlabilir; ancak, bu değişikliklerle
2, 3 ve 4. Madde hükümlerine veya Yüksek Otoriteye ve Topluluğun diğer
kurumlarõna verilen yetkiler arasõndaki ilişkiye dokunulamaz.
Bu değişikliklerle ilgili olarak Yüksek Otorite ile üyelerinin on ikide on
çoğunluğu ile karar alan Konseyin mutabakat halinde hazõrladõklarõ teklif
Divanõn görüşüne sunulur. Divan, incelemesi sõrasõnda konunun fiili ve hukuki
bütün yönlerini değerlendirmek için tam yetkiye sahiptir. Eğer Divan bu
inceleme sonucunda önerilerin bir önceki paragraf hükümlerine uygun olduğunu
kabul ederse, bu öneriler Avrupa Parlamentosuna intikal ettirilir ve Avrupa
Parlamentosunun üye tam sayõsõnõn üçte iki ve kullanõlan oylarõn dörtte üç
çoğunluğu ile onaylandõğõ takdirde yürürlüğe girer.*
Madde 96
Geçiş dönemi sona erdikten sonra, herhangi bir Üye Devlet Hükümeti veya
Yüksek Otorite, işbu Antlaşmada değişiklikler önerebilir. Bu öneriler Konseye
sunulur. Konsey, eğer üçte iki çoğunlukla Üye Devlet temsilcilerini Konferansa
çağõrma yönünde görüş bildirirse Konsey Başkanõ, Antlaşmada yapõlacak
değişiklik-

*

Dördüncü paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 13.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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lerin ortak tutumla karara bağlanmasõ amacõyla derhal Konferansõ toplar.
Yapõlan değişiklikler, anayasal kurallarõna uygun olarak bütün Üye Devletler
tarafõndan onaylandõktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 97
İşbu Antlaşma, yürürlüğe girmesinden itibaren elli yõl için geçerlidir.
Madde 98
Her Avrupa Devleti, işbu Antlaşmaya taraf olmak için başvuruda
bulunabilir. Antlaşmaya taraf olmak isteyen Devlet Konseye başvurur. Konsey,
Yüksek Otoritenin görüşünü aldõktan sonra, oybirliğiyle karar alõr ve yine
oybirliğiyle katõlma şartlarõnõ belirler. Bu katõlma, katõlma belgesinin işbu
Antlaşmanõn tevdi edildiği hükümet tarafõndan alõndõğõ gün yürürlüğe girer.
Madde 99
İşbu Antlaşma, kendi anayasal kurallarõna uygun olarak tüm Üye Devletler
tarafõndan onaylanõr; onay belgeleri Fransa Cumhuriyeti Hükümetine tevdi edilir.
İşbu Antlaşma, bu işlemi en son yerine getirecek Akit Devletin onay
belgesini tevdi ettiği gün yürürlüğe girer.
Bütün onay belgelerinin işbu Antlaşmanõn imzalanmasõnõ izleyen altõ ay
içinde
tevdi
edilmemesi
halinde,
belgelerini
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daha önce tevdi etmiş Devletler Hükümetleri alõnacak tedbirler konusunda
görüşmelerde bulunurlar.
Madde 100
Tek nüsha olarak düzenlenen bu Antlaşma, birer onaylõ sureti Antlaşmaya
imza koyan diğer Devletler hükümetlerine gönderilmek üzere Fransa
Cumhuriyeti Hükümeti arşivlerinde muhafaza edilir.
DOĞRULUĞUNU ONAYLAYARAK aşağõda adlarõ yazõlõ tam yetkili
temsilciler işbu Antlaşmayõ imzalamõş ve mühürlemişlerdir.
Paris'te bin dokuz yüz elli bir yõlõnõn Nisan ayõnõn onsekizinci günü
yapõlmõştõr.
ADENAUER
Paul VAN ZEELAND
J.MEURICE
SCHUMAN
SFORZA
JOS.BECH
STIKKER
VAN DEN BRINK
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B. Avrupa Ekonomik Topluluğunu
Kuran Antlaşma
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I - ANTLAŞMA METNİ
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MAJESTELERİ
BELÇİKA
KRALI,
FEDERAL
ALMANYA
CUMHURBAŞKANI,
FRANSA
CUMHURBAŞKANI,
İTALYA
CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ,
MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ,
Avrupa halklarõ arasõnda gittikçe daha sõkõ bir birliğin temellerini atmaya
KARARLI OLARAK,
Avrupa'yõ bölen engelleri ortadan kaldõrarak ortak bir girişim ile ülkelerinin
ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamaya KARARLI OLARAK,
Halklarõnõn yaşam ve çalõşma koşullarõnõ sürekli iyileştirmenin, çabalarõnõn
temel amacõ olduğunu TEYİT EDEREK,
Büyümede istikrarõ, ticarette dengeyi ve rekabette dürüstlüğü sağlamak
amacõyla mevcut engellerin ortadan kaldõrõlmasõ için elbirliği ile harekete
geçmenin gerektiğini KABUL EDEREK,
Değişik bölgeler arasõndaki gelişme farklõlõklarõnõ azaltarak ve daha az
gelişmiş bölgelerin kalkõnmalarõndaki gecikmeyi gidererek, ekonomilerinin
birliğini güçlendirmeye ve uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlamaya İSTEKLİ
OLARAK,
Ortak bir ticaret politikasõ vasõtasõyla uluslararasõ ticaretteki kõsõtlamalarõn
aşamalõ olarak kaldõrõlmasõna katkõda bulunmak ARZUSUYLA,
Avrupa ile denizaşõrõ ülkelerin dayanõşmasõnõ vurgulamak ve Birleşmiş
Milletler Antlaşmasõnõn ilkeleri doğrultusunda bu ülkelerin refah düzeylerinin
yükselmesini sağlamak NİYETİYLE,
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Böylece kaynaklarõnõ bira raya getirerek barõş ve özgürlüğün korunup
güçlendirilmesine kararlõ olarak ve aynõ ideali paylaşan diğer Avrupa halklarõnõ
çabalarõna katõlmaya ÇAĞIRARAK,
Bir Avrupa Ekonomik Topluluğu kurmaya karar vermişler ve bu amaçla,
MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI:
Dõşişleri Bakanõ Bay Paul-Henri SPAAK'õ,
Ekonomik İşler Bakanlõğõ Genel Sekreteri ve Hükümetlerarasõ Konferans
nezdinde Belçika Heyeti Başkanõ Baron J.Ch.SNOY ET D'OPPUERS'i,
FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI:
Federal Şansölye Dr.Konrad ADENAUER'õ,
Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Prof.Dr.Walter HALLSTEIN'õ,
FRANSA CUMHURBAŞKANI:
Dõşişleri Bakanõ Bay Christian PINEAU'yu,
Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Bay Maurice FAURE'u,
İTALYA CUMHURBAŞKANI:
Bakanlar Kurulu Başkanõ Bay Antonio SEGNİ'yi,
Dõşişleri Bakanõ Prof.Gaetano MARTINO'yu,
ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ:
Hükümet Başkanõ ve Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph BECH'i,
Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde
Büyükelçi Bay Lambert SCHAUS'u,

Lüksemburg

Heyeti

Başkanõ
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MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ:
Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph LUNS'u,
Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Hollanda Heyeti Başkanõ Bay
J.LINTHORST HOMAN'õ,
tam yetkili temsilcileri olarak atamõşlardõr.
Yukarõdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki belgelerinin
teatisinden sonra aşağõdaki hükümler üzerinde anlaşmõşlardõr.
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KISIM BİR
İLKELER
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Madde 1
İşbu Antlaşma ile YÜKSEK AKİT TARAFLAR, aralarõnda bir AVRUPA
EKONOMİK TOPLULUĞU kurarlar.
Madde 2
Topluluğun görevi,ortak bir pazarõn kurulmasõ ve Üye Devletlerin
ekonomik politikalarõnõn giderek yaklaştõrõlmasõ yoluyla Topluluğun bütününde
ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir şekilde geliştirilmesini, sürekli ve dengeli bir
büyümeyi, daha fazla istikrarõ, yaşam standardõnõn hõzla yükselmesini ve
Topluluğun bir araya getirdiği Devletler arasõnda daha sõkõ ilişkilerin kurulmasõnõ
sağlamaktõr.
Madde 3
Madde 2'de belirtilen amaçlara ulaşmak üzere işbu Antlaşmada öngörülen
şartlara ve takvime uygun olarak Topluluğun göstereceği faaliyetler:
(a) Üye Devletler arasõnda gümrük vergileri ile mallarõn ithal ve
ihracõndaki miktar kõsõtlamalarõ ve eş etkili diğer tüm tedbirlerin
ortadan kaldõrõlmasõnõ,
(b) üçüncü ülkelere karşõ ortak bir gümrük tarifesinin ve ortak bir ticaret
politikasõnõn oluşturulmasõnõ,
(c) Üye Devletler arasõnda kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest
dolaşõmõna ilişkin engellerin ortadan kaldõrõlmasõnõ,
(d) tarõm alanõnda ortak bir politikanõn oluşturulmasõnõ,
(e) taşõmacõlõk alanõnda ortak bir politikanõn oluşturulmasõnõ,
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(f) ortak pazar içinde rekabetin bozulmamasõnõ sağlayacak bir sistemin
kurulmasõnõ,
(g) Üye Devletlerin ekonomik politikalarõnõn koordinasyonuna ve
ödemeler dengesindeki bozukluklarõn giderilmesine imkan verecek
usullerin uygulanmasõnõ,
(h) Üye Devletler ulusal mevzuatõnõn, ortak pazarõn işleyişinin gerektirdiği
ölçüde birbirine yaklaştõrõlmasõnõ,
(i) işçilerin istihdam imkanlarõnõ iyileştirmek ve yaşam standartlarõnõn
yükseltilmesine katkõda bulunmak amacõyla bir Avrupa Sosyal
Fonunun kurulmasõnõ,
(j) topluluğun ekonomik büyümesini yeni kaynaklar yaratarak
kolaylaştõrmaya yönelik bir Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn kurulmasõnõ,
(k) ticareti artõrmak ve ekonomik ve sosyal kalkõnma çabasõnõ birlikte
sürdürmek amacõyla denizaşõrõ ülke ve topraklar ile bir ortaklõk
kurulmasõnõ,
kapsar.
Madde 4
1. Topluluğa verilen görevler;

bir AVRUPA PARLAMENTOSU,
bir KONSEY,
bir KOMİSYON,
bir ADALET DİVANI.
aracõlõğõyla yerine getirilir.
Her kurum işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetki sõnõrlarõ içinde hareket
eder.
2. Danõşma görevleri ifa eden bir Ekonomik ve Sosyal Komite, Konseye
ve Komisyona yardõmcõ olur.
3. Hesaplarõn denetimi işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetki sõnõrlarõ
içinde faaliyet gösteren bir Sayõştay tarafõndan yapõlõr.*

* 3.paragraf, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 11.Maddesiyle eklenmiştir.
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Madde 5
Üye Devletler, işbu Antlaşmadan kaynaklanan veya Topluluk kurumlarõnõn
kararlarõndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli
bütün genel veya özel tedbirleri alõrlar ve Topluluğun görevini yerine getirmesini
kolaylaştõrõrlar.
Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye
sokabilecek her türlü tedbirden kaçõnõrlar.
Madde 6
1. Üye Devletler Topluluk kurumlarõ ile yakõn işbirliği içinde işbu Antlaşmanõn
hedeflerine ulaşmak için gerektiği ölçüde kendi ekonomik politikalarõnõ
koordine ederler.
2. Topluluk kurumlarõ Üye Devletlerin iç ve dõş mali istikrarõnõ tehlikeye
düşürmemeye özen gösterirler.
Madde 7
İşbu Antlaşmanõn kapsamõna giren bütün konularda, Antlaşmada öngörülen
özel hükümler saklõ kalmak kaydõyla uyrukluk esasõna dayalõ her türlü ayõrõmcõ
uygulama yasaktõr.
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği
yaparak nitelikli çoğunlukla bu tür ayõrõmcõ uygulamalarõ yasaklayan kurallar
koyabilir.*
Madde 8
1. Ortak Pazar, on iki yõllõk bir geçiş dönemi sürecinde aşamalõ olarak kurulur.

* 2.paragraf Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Bu geçiş dönemi her biri dört yõllõk olmak üzere üç aşamaya ayrõlõr. Bu
aşamalarõn süresi aşağõda belirtilen şartlara uygun olarak değiştirilebilir.
2. Her aşamada birlikte girişilecek ve yürütülecek faaliyetler bir bütün olarak
gösterilmiştir.
3. Birinci aşamadan ikinci aşamaya geçiş, işbu Antlaşmada birinci aşama için
özel olarak belirlenen başlõca hedeflere gerçekten ulaşõldõğõnõn ve işbu
Antlaşmada öngörülen istisnalar ve usuller saklõ kalmak kaydõyla
yükümlülüklerin yerine getirildiğinin tespit edilmesi şartõna bağlõdõr.
Bu durum, dördüncü yõlõn sonunda, Komisyonun raporu üzerine Konsey
tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak tespit edilir. Ancak bir Üye Devlet, kendi
yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürerek oybirliğinin oluşmasõnõ
engelleyemez. Oybirliğinin sağlanamamasõ halinde, birinci aşama bir yõl uzatõlõr.
Beşinci yõlõn sonunda Konsey, aynõ şartlar uyarõnca durumu yeniden tespit
eder. Oybirliğinin sağlanamamasõ halinde birinci aşama kendiliğinden bir yõl
daha uzatõlõr.
Altõncõ yõlõn sonunda, Komisyonun raporu üzerine Konsey nitelikli
çoğunlukla karar alarak durumu tespit eder.
4. Son oylamayõ izleyen bir ay içinde, azõnlõkta kalan her Üye Devlet veya
gereken çoğunluk sağlanamamõşsa herhangi bir Üye Devlet, kararõ tüm Üye
Devletleri ve Topluluk kurumlarõnõ bağlayacak olan bir Hakem Kurulu
atamasõnõ Konseyden isteme hakkõna sahiptir. Bu Hakem Kurulu,
Komisyonun önerisi üzerine oybirliğiyle Konsey tarafõndan atanan üç üyeden
oluşur.
Konseyin

başvuruyu

izleyen

bir

ay

içinde

bu

atamayõ
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yapmamasõ halinde, Hakem Kurulunun üyeleri bir aylõk yeni bir süre içerisinde
Adalet Divanõ tarafõndan atanõr.
Hakem Kurulu, Başkanõnõ kendisi seçer.
Hakem Kurulu, kararõnõ, 3. paragrafõn son bendinde belirlenen Konseyin
oylama tarihini izleyen altõ aylõk süre içinde açõklar.
5. İkinci ve üçüncü aşamalar, ancak Komisyonun önerisi üzerine oybirliğiyle
alõnan Konsey kararõ ile uzatõlabilir ya da kõsaltõlabilir.
6. Yukarõdaki paragraflarda yer alan hükümlerin uygulanmasõ sonucunda geçiş
döneminin toplam süresi, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihinden itibaren
on beş yõldan daha fazla olamaz.
7. İşbu Antlaşmada yer alan istisnai ve aykõrõ hükümler saklõ kalmak kaydõyla,
geçiş döneminin sona erme tarihi, öngörülen tüm kurallarõn yürürlüğe girmesi
ve ortak pazarõn kurulmasõnõn gerekli kõldõğõ tüm düzenlemelerin yapõlmasõ
için son tarihi oluşturur.
Madde 8a*
Topluluk, işbu Antlaşmanõn diğer hükümleri saklõ kalmak kaydõyla ve bu
Madde ile 8b, 8c, 28, 57(2), 59, 70(1), 84, 99, 100a ve 100b Madde hükümlerine
uygun olarak iç pazarõn 31 Aralõk 1992 tarihinde sona erecek süre içerisinde
aşamalõ olarak kurulmasõna yönelik tedbirleri alõr.
İç pazar, içinde mallarõn, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest
dolaşõmõnõn işbu Antlaşma hükümlerine uygun olarak sağlandõğõ, iç sõnõrlarõn
bulunmadõğõ bir alanõ kapsar.

* Bu madde Tek Avrupa Senedinin 13.Maddesi ile eklenmiştir.
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Madde 8b*
Komisyon, 31 Aralõk 1988 ve 31 Aralõk 1990 tarihleri öncesinde Konseye,
iç pazarõ 8a Maddesinde belirtilen süre içinde gerçekleştirmeye yönelik
çalõşmalarda kaydedilen ilerlemeler hakkõnda rapor verir.
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak ilgili
sektörlerin tümünde dengeli bir ilerleme sağlamak üzere gerekli yönlendirici
ilkeleri ve koşullarõ belirler.
Madde 8c**
Komisyon, 8a Maddesinde belirtilen hedeflere ulaşõlmasõna yönelik
önerilerini hazõrlarken, gelişme açõsõndan farklõlõk gösteren bazõ ekonomilerin iç
pazarõn kuruluş dönemi süresince göstermek zorunda kalacaklarõ çabalarõn
ölçüsünü göz önünde bulundurarak, uygun düzenlemelere gidilmesini önerebilir.
Bu düzenlemelerin sapma yaratmasõ halinde, bu hükümlerin geçici nitelikte
olmasõ ve ortak pazarõn işleyişini mümkün olduğu kadar az etkilemesi gerekir.

* Tek Avrupa Senedi'nin 14.Maddesi ile eklenmiştir.
** Tek Avrupa Senedi'nin 15.Maddesi ile eklenmiştir.
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KISIM İKİ
TOPLULUĞUN TEMELLERİ
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BAŞLIK I
Mallarõn serbest dolaşõmõ
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Madde 9
1.

Topluluk, mal ticaretinin tümünü kapsayan ve Üye Devletler arasõnda ithalat
ve ihracattaki gümrük vergileri ile eş etkili bütün yükümlerin
yasaklanmasõna ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde ortak bir gümrük tarifesinin
kabulüne dayanan bir gümrük birliği temeli üzerine kurulmuştur.

2.

Bu Başlõğõn 1. Bölümünün 1. Kesimi ile 2. Bölümünün hükümleri, Üye
Devletler kaynaklõ ürünlerle, Üye Devletlerde serbest dolaşõma hak
kazanmõş üçüncü ülkeler çõkõşlõ ürünlere uygulanõr.
Madde 10

1.

Üçüncü ülkeler çõkõşlõ olup da bir Üye Devlete girişlerinde ithalat işlemleri
yerine getirilmiş ve tahsil edilmesi gereken gümrük vergileri ile eş etkili
yükümleri ödenmiş, bu vergi ve resimlerin tümünün veya bir bölümünün
iadesinden yararlanmamõş olan ürünler bu Üye Devlette serbest dolaşõma
hak kazanmõş sayõlõr.

2.

Komisyon, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen birinci yõlõn
bitiminden önce, ticarete ilişkin formalitelerin mümkün olduğu ölçüde
azaltõlmasõ gereğini dikkate alarak, 9. Maddenin 2. paragrafõnõn uygulanmasõ
amacõyla benimsenecek idari işbirliği yöntemlerini belirler.

İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen birinci yõlõn bitiminden önce
Komisyon, Üye Devletler arasõndaki ticari ilişkilerde, diğer bir Üye Devlet
kaynaklõ olup da imalatõnda, ihracatçõ Üye Devlette kendilerine uygulanmakta
olan
gümrük
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vergileri
ile
eş etkili yükümlere tabi tutulmamõş ya da bu vergilerin
tamamõnõn veya bir bölümünün iadesinden yararlanõlmõş ürünlerin kullanõldõğõ
mallara uygulanacak hükümleri belirler.

Komisyon, bu hükümleri belirlerken, Topluluk içerisinde gümrük
vergilerinin kaldõrõlmasõna ve ortak gümrük tarifesinin aşamalõ olarak
uygulanmasõna ilişkin kurallarõ dikkate alõr.

Madde 11
Üye Devletler, işbu Antlaşma uyarõnca gümrük vergileri konusunda
üstlendikleri tüm yükümlülüklerin belirlenen süreler içinde hükümetlerce yerine
getirilebilmesi için gerekli bütün tedbirleri alõrlar.

BÖLÜM 1
GÜMRÜK BİRLİĞİ
Kesim 1
Üye Devletler arasõnda gümrük vergilerinin kaldõrõlmasõ
Madde 12
Üye Devletler, aralarõndaki ithalat ve ihracata yeni gümrük vergileri veya eş
etkili yükümler koymaktan ve karşõlõklõ ticari ilişkilerinde halen uygulamakta
olduklarõ vergileri yükseltmekten kaçõnõrlar.
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Madde 13
1.

Üye Devletler, aralarõnda yürürlükte olan ithalata yönelik gümrük vergilerini
14 ve 15. Maddelere uygun olarak geçiş dönemi içinde aşamalõ olarak
kaldõrõrlar.

2.

Üye Devletler, aralarõnda yürürlükte olan ithalata yönelik gümrük vergilerine
eş etkili yükümleri de geçiş dönemi içinde aşamalõ olarak kaldõrõrlar.
Komisyon bu vergilerin kaldõrõlma takvimini direktiflerle belirler.
Komisyon, bu meyanda, 14. Maddenin 2 ve 3. paragraflarõnda yer alan
kurallarõ ve 14. Maddenin 2. paragrafõna uygun olarak Konseyce çõkarõlan
direktifleri esas alõr.
Madde 14

1.

Her ürün için, birbirini izleyecek indirimlerin yapõlacağõ temel vergi 1 Ocak
1957 tarihinde uygulanmakta olan vergidir.

2.

İndirimlerin takvimi aşağõdaki şekilde belirlenmiştir:
(a) birinci aşamada ilk indirim işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesinden
bir yõl sonra; ikinci indirim ilk indirimden on sekiz ay sonra; üçüncü
indirim ise, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen dördüncü yõlõn
sonunda yapõlõr;
(b) ikinci aşamada, bu aşamanõn başlangõcõndan on sekiz ay sonra bir
indirim; bu indirimden on sekiz ay sonra ikinci bir indirim; bundan bir
yõl sonra da üçüncü bir indirim yapõlõr;
(c) geriye kalan indirimler üçüncü aşamada yapõlõr. Konsey bu
indirimlerin takvimini, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli
çoğunlukla karar alarak direktiflerle belirler.

3.

Üye Devletler ilk indirim yapõlõrken, kendi aralarõnda her ürün için, temel
vergiden % 10 indirilmiş bir vergiyi yürürlüğe koyarlar.
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Daha sonraki her indirimde her Üye Devlet, her ürünün vergisini temel
verginin en az % 5'I oranõnda indirmek kaydõyla, 4. Paragrafta tanõmlanan toplam
gümrük gelirlerini % 10 oranõnda azaltacak şekilde bütün vergilerinde indirim
yapmak zorundadõr.
Bununla birlikte, indirim tarihinde kendilerine % 30'dan daha yüksek
gümrük vergisi uygulanmasõna devam edilen ürünlerin vergisinin, her defasõnda
temel verginin en az % 10'u oranõnda indirilmesi gerekir.
4.

Her Üye Devletin 3. Paragrafta belirtilen gümrük gelirleri toplamõ, 1956
yõlõnda diğer Üye Devletlerden yapõlan ithalat bedelleri ile temel vergiler
çarpõlarak hesaplanõr.

5.

Yukarõdaki paragraflarõn uygulanmasõndan doğacak özel sorunlar,
Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alan Konseyin
direktifleriyle çözüme bağlanõr.

6.

Üye Devletler, vergilerin indirimi ile ilgili yukarõdaki kurallarõn uygulanmasõ
konusunda Komisyona rapor verirler. Üye Devletler her ürüne uygulanan
vergilerdeki indirimin:
− Birinci aşama sonunda, temel verginin en az % 25'ine,
− İkinci aşama sonunda, temel verginin en az % 50'sine,
ulaşmasõ için gayret gösterirler.

Komisyon, 13. Maddede belirtilen hedefler ile bu paragrafta öngörülen
yüzdelere ulaşõlamamasõ tehlikesinin mevcut olduğunu tespit ederse, Üye
Devletlere gerekli bütün tavsiyelerde bulunur.
7.

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosuna danõştõktan
sonra oybirliği ile bu Madde hükümlerinde değişiklikler yapabilir.
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Madde 15
1.

Her Üye Devlet, 14. Madde hükümlerinden bağõmsõz olarak diğer Üye
Devletlerden ithal edilen ürünlere uygulanan vergilerin tahsilini geçiş
döneminde kõsmen veya tamamen askõya alabilir. Diğer Üye Devletleri ve
Komisyonu bu durumdan haberdar eder.

2.

Üye Devletler, genel ekonomik durumlarõ ve ilgili sektörün durumu
elverdiği takdirde diğer Üye Devletlere karşõ uygulanan gümrük vergilerini,
14. Maddede öngörüldüğünden daha hõzlõ bir şekilde indirmeye hazõr
olduklarõnõ bildirirler.

Komisyon, ilgili Üye Devletlere bu amaç doğrultusunda tavsiyelerde
bulunur.
Madde 16
Üye Devletler, aralarõndaki ihracat gümrük vergileri ile eş etkili yükümleri
en geç birinci aşamanõn sonunda kaldõrõrlar.
Madde 17
1.

9. Maddeden 15. Maddenin 1. paragrafõna kadar olan hükümler, mali
nitelikli gümrük vergilerine de uygulanõr. Bununla birlikte bu vergiler, 14.
Maddenin 3. ve 4. paragraflarõnda öngörülen toplam gümrük gelirleri ile
vergilerin tümündeki indirimin hesabõnda dikkate alõnmaz.
İndirim takviminin her kademesinde bu vergiler, temel verginin en az %
10'u oranõnda indirilir. Üye Devletler, bu vergileri 14. Maddede
öngörüldüğünden daha hõzlõ bir şekilde indirebilirler.

2.

Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen ilk yõlõn
bitiminden önce mali nitelikli gümrük vergileri hakkõnda Komisyona bilgi
verirler.
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3.

Üye Devletlerin bu vergiler yerine, 95. Madde hükümlerine uygun olarak
bir iç vergi koyma hakkõ saklõdõr.

4.

Komisyon, mali nitelikli herhangi bir gümrük vergisi ikamesinin bir Üye
Devlette ciddi güçlüklere yol açacağõnõ tespit etmesi halinde, o Devlete,
işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden itibaren en geç altõ yõl içinde
kaldõrõlmasõ koşuluyla bu vergiyi yürürlükte bõrakma izni verir. Bu iznin,
işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden itibaren bir yõl içinde istenmesi
gerekir.

Kesim 2
Ortak gümrük tarifesinin oluşturulmasõ
Madde 18
Üye Devletler, kendi aralarõnda gümrük vergilerini kurulan gümrük birliği
sonucu ortaya çõkan genel seviyenin altõna indirmeye yönelik karşõlõklõlõk ve
ortak çõkarlar esasõna dayalõ anlaşmalar yaparak, uluslararasõ ticaretin
gelişmesine ve ticari engellerin azaltõlmasõna katkõda bulunmaya hazõr
olduklarõnõ bildirirler.
Madde 19
1.

Ortak gümrük tarifesi vergileri, aşağõda öngörülen şartlar ve sõnõrlar
dahilinde, Topluluğun kapsadõğõ dört gümrük bölgesinde uygulanan
vergilerin aritmetik ortalamasõ düzeyinde oluşur.

2.

Bu ortalamanõn hesaplanmasõnda temel alõnan vergiler, Üye Devletler
tarafõndan 1 Ocak 1957 tarihinde uygulanan vergilerdir.
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Bununla birlikte, İtalyan Gümrük Tarifesi için % 10 oranõnda geçici indirim
yapõlmadan önceki vergi dikkate alõnõr. Ayrõca, İtalyan Gümrük Tarifesinin bir
ahdi vergi öngördüğü durumlarda bu vergi yukarõdaki esaslara göre belirlenen
vergiyi % 10'dan fazla aşmamak kaydõyla onun yerine geçer. Ahdi verginin,
yukarõdaki esaslara göre belirlenen vergiyi % 10'dan fazla aşmasõ halinde, bu
vergi % 10 oranõnda artõrõlarak aritmetik ortalamanõn hesaplanmasõnda esas
alõnõr.
A Listesindeki tarife pozisyonlarõyla ilgili olarak, bu listede yer alan
vergiler aritmetik ortalamanõn hesaplanmasõnda, uygulanan vergilerin yerine
geçer.
3.

Ortak gümrük tarifesindeki vergiler:
(a) B Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarõndaki ürünler için % 3'ü;
(b) C Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarõndaki ürünler için % 10'u;
(c) D Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarõndaki ürünler için % 15'i;
(d) E Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarõndaki ürünler için % 25'i
geçemez; Benelux ülkeleri Gümrük Tarifesinin bu ürünler için % 3'ü
aşmayan bir vergi içermesi halinde bu vergi, aritmetik ortalamanõn
hesaplanmasõnda % 12'ye yükseltilir.

4.

F Listesinde, bu listede yer alan ürünlere uygulanacak vergiler
gösterilmiştir.

5.

Bu Maddede ve 20. Maddede belirtilen tarife pozisyonlarõ listeleri, işbu
Antlaşmanõn I Nolu Ekinde yer almõştõr.
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Madde 20
G Listesindeki ürünlere uygulanacak vergiler, Üye Devletler arasõnda
müzakereler yoluyla belirlenir. Her Üye Devlet, 1956 yõlõnda üçüncü ülkelerden
yaptõğõ ithalatõn toplam değerinin %2'sini aşmayacak miktarda ürünü bu listeye
ilave edebilir.
Komisyon, bu müzakerelerin işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen
ikinci yõlõn bitiminden önce başlatõlmasõ ve birinci aşamanõn bitiminden önce
sonuçlandõrõlmasõ için gerekli tüm girişimlerde bulunur.
Bu süreler içinde bazõ ürünler için anlaşmaya varõlamamasõ halinde Konsey,
Komisyonun önerisi üzerine, ikinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha
sonra ise nitelikli çoğunlukla karar alarak, ortak gümrük tarifesinin vergilerini
belirler.
Madde 21
1. 19 ve 20. Maddelerin uygulanmasõnda ortaya çõkabilecek teknik güçlükler,
işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõl içinde,Komisyonun önerisi
üzerine nitelikli çoğunlukla karar alan Konseyin direktifleri ile çözümlenir.
2. Birinci aşamanõn bitiminden önce veya en geç vergiler tespit edilirken
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, özellikle ortak gümrük tarifesinin
uygulandõğõ çeşitli mallarõn işlenme derecesini dikkate alarak, 19 ve 20.
Maddelerde belirtilen kurallarõn uygulanmasõ sonucunda ortak gümrük
tarifesinin iç tutarlõlõğõ için gerekli olan ayarlamalar hakkõnda nitelikli
çoğunlukla karar verir.
Madde 22
Komisyon, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõl içinde 17.
Maddenin
2.
paragrafõnda
belirtilen
mali
nitelikli

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

114

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

gümrük resim ve harçlarõnõn 19. Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen aritmetik
ortalamanõn hesaplanmasõnda hangi ölçüde dikkate alõnmasõ gerektiğini belirler.
Komisyon, bu vergilerin muhtemel koruyucu özelliğini de dikkate alõr.
Bu tespiti izleyen altõ ay içinde, her Üye Devlet 20. Maddede belirtilen
usulün, bu Maddede öngörülen sõnõrlamalara bağlõ kalmaksõzõn ilgili ürüne
uygulanmasõnõ talep edebilir. Ancak bu durumda bu Maddede öngörülen yüzde
limiti o Devlete uygulanmaz.
Madde 23
1. Ortak gümrük tarifesinin aşamalõ olarak yürürlüğe konulmasõ amacõyla Üye
Devletler, üçüncü ülkelere karşõ uyguladõklarõ tarifelerini aşağõda gösterilen
şekilde değiştirirler:
(a) Ocak 1957 tarihinde fiilen uygulanmakta olan gümrük vergilerinin
ortak gümrük tarifesi vergilerinden her iki yönde % 15'ten fazla bir
farklõlõk göstermeyen tarife pozisyonlarõ için bu Antlaşmanõn
yürürlüğe girişini izleyen dördüncü yõlõn sonundan itibaren ortak
gümrük tarifesi uygulanõr.
(b) Diğer durumlarda her Üye Devlet, aynõ tarihten itibaren, 1 Ocak 1957
tarihinde fiilen uygulanan vergi ile ortak gümrük tarifesi vergisi
arasõndaki farkõ % 30 oranõnda indiren bir vergi uygular.
(c) İkinci aşamanõn sonunda bu fark yeniden %30 oranõnda indirilir.
(d) Birinci aşamanõn sonunda henüz ortak gümrük tarifesi vergileri belli
olmayan tarife pozisyonlarõ için her Üye Devlet Konseyin 20.
Maddeye uygun olarak aldõğõ kararõ izleyen altõ ay içinde, bu kurallarõn
uygulanmasõndan ortaya çõkacak vergileri uygulamaya koyar.
2. 17. Maddenin 4. Paragrafõnda öngörülen iznin verildiği Üye Devlet, bu iznin
geçerliliği süresince yukarõdaki hükümleri ilgili tarife pozisyonlarõna
uygulamaktan muaf tutulur. Bu izin sona erdiğinde, ilgili Üye Devlet, birinci
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paragraftaki kurallarõn uygulanmasõndan ortaya çõkacak vergiyi uygulamaya
koyar.
3. Ortak gümrük tarifesinin tamamõ, en geç geçiş döneminin sonunda yürürlüğe
girer.
Madde 24
Ortak gümrük tarifesine uymak için, Üye Devletler gümrük vergilerini 23.
Maddede öngörülen takvimden daha hõzlõ bir şekilde değiştirme serbestisine
sahiptirler.
Madde 25
1.

Komisyonun, B, C ve D Listelerinde yer alan bazõ ürünlerin Üye
Devletlerdeki üretiminin, bir Üye Devletin talebini karşõlamada yetersiz
kaldõğõnõ ve bu ürünün tedarikinin geleneksel olarak büyük ölçüde üçüncü
ülkelerden yapõlan ithalata bağlõ olduğunu tespit etmesi halinde,
Konsey,Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak,ilgili
Üye Devlete vergisi indirilmiş veya tamamen kaldõrõlmõş gümrük kotalarõ
tanõr.

Bu kotalar, faaliyetlerin diğer Üye Devletlere kayma riskini doğurabilecek
sõnõrlarõ aşamaz.
2.

E listesindeki ürünler ile vergi oranlarõ 20. Maddenin 3. Paragrafõnda
öngörülen usule uygun olarak tespit edilmiş olan G listesindeki ürünler
için Komisyon, herhangi bir Üye Devlette bunlarõn tedarik kaynaklarõnõn
değişmesi veya Topluluk içinde yetersizliğinin imalat sanayileri üzerinde
zararlõ etkiler doğurabilecek nitelikte olmasõ halinde, ilgili Üye Devletin
talebi üzerine, vergisi indirilmiş veya tamamen kaldõrõlmõş gümrük
kotalarõ tanõr.

Bu kotalar, faaliyetlerin diğer Üye Devletlere kayma riskini doğurabilecek
sõnõrlarõ aşamaz.
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3.

Komisyon, herhangi bir Üye Devlete, ilgili piyasada ciddi karõşõklõklar
doğurmamasõ şartõyla işbu Antlaşmanõn II Nolu Ekinde sayõlan ürünlere
uygulanan vergilerin tahsilini tamamen veya kõsmen askõya alma izni
verebilir veya vergisi indirilmiş veya tamamen kaldõrõlmõş gümrük kotalarõ
tanõyabilir.

4.

Komisyon, bu Madde gereğince tanõnan gümrük kotalarõnõ belirli
aralõklarla gözden geçirir.
Madde 26

Komisyon, özel güçlüklerle karşõlaşan bir Üye Devlete, tarifesindeki belirli
pozisyonlarla ilgili olarak, 23. Madde gereğince yapõlmasõ gereken vergi indirimi
veya artõrõmõnõ erteleme izni verebilir.
Ancak bu izin, belirli bir süre için ve istatistik rakamlarõnõn sağlanabildiği
en son yõl içinde söz konusu Devletin üçüncü Devletlerden yaptõğõ toplam ithalat
değerinin en fazla % 5'i tutarõndaki tarife pozisyonlarõ için verilebilir.
Madde 27
Üye Devletler, birinci aşamanõn bitiminden önce, gerektiği ölçüde, gümrük
alanõndaki kendi yasa, tüzük ve idari düzenlemelerinin yaklaştõrõlmasõna yönelik
tedbirleri alõr. Komisyon, Üye Devletlere bu amaç doğrultusunda her türlü
tavsiyede bulunur.
Madde 28
Ortak gümrük tarifesinde yapõlacak tüm otonom değişiklik veya askõya
almalar, Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafõndan nitelikli çoğunlukla
karara bağlanõr.*

*

Bu Madde, Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 1.paragrafõ ile değiştirilmiştir.
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Madde 29
Komisyon bu kesimde kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde:
(a) Üye Devletler ve üçüncü ülkeler arasõnda ticari ilişkileri geliştirme
gereğini;
(b) Teşebbüslerin rekabet gücünün artmasõnõ sağladõğõ ölçüde Topluluk
içinde rekabet koşullarõnõn gelişmesini;
(c) Üye Devletler arasõnda mamul mallarla ilgili rekabet koşullarõnõn
bozulmamasõna özen göstererek, Topluluğun hammadde ve yarõ
mamul maddelere olan ihtiyacõnõ;
(d) Üye Devletlerin ekonomilerinde ciddi bozulmalarõ önleme ve Topluluk
içinde üretimin rasyonel gelişmesini ve tüketimin artmasõnõ,
sağlama gereğini esas alõr.

BÖLÜM 2
ÜYE DEVLETLER ARASINDA MİKTAR
KISITLAMALARININ KALDIRILMASI
Madde 30
İthalata ilişkin miktar kõsõtlamalarõ ile eş etkili tüm tedbirler, aşağõdaki
hükümler saklõ kalmak kaydõyla, Üye Devletler arasõnda yasaktõr.
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Madde 31
Üye Devletler aralarõnda yeni miktar kõsõtlamalarõ koymaktan ve eş etkili
tedbirler almaktan kaçõnõrlar.
Bununla birlikte, bu yükümlülük sadece Avrupa Ekonomik İşbirliği
Teşkilatõ Konseyinin 14 Ocak 1955 tarihinde aldõğõ kararlarõn uygulanmasõyla
ulaşõlan liberasyon düzeyinde uygulanõr. Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn
yürürlüğe girişini izleyen altõ ay içinde, bu kararlara uygun olarak libere edilen
ürün listelerini Komisyona bildirirler. Bu listeler Üye Devletler arasõnda
birleştirilir.
Madde 32
Üye Devletler karşõlõklõ ticari ilişkilerinde, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe
girdiği tarihte mevcut olan kotalar ile eş etkili tedbirleri daha kõsõtlayõcõ hale
getirmekten kaçõnõrlar.
Bu kotalar en geç geçiş döneminin sonuna kadar kaldõrõlõr. Kotalar, bu
dönem içinde, aşağõdaki hükümler uyarõnca aşamalõ olarak kaldõrõlõr.
Madde 33
1.

Üye Devletlerin her biri, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden bir yõl
sonra, diğer Üye Devletlerle olan ikili kotalarõnõ, ayõrõm gözetmeksizin,
bütün Üye Devletlere açõk global kotalar haline dönüştürür.

Aynõ tarihte, Üye Devletler, bu şekilde oluşturulmuş global kotalarõn
tümünü bir yõl önceki toplam değerinin en az % 20'si kadar artõrõrlar. Ancak her
ürün için belirlenen global kota en az % 10 oranõnda artõrõlõr.
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Kotalar her yõl bir önceki yõla göre aynõ kurallara uyularak aynõ oranlarda
artõrõlõr.
Dördüncü artõrõm, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen dördüncü
yõlõn sonunda; beşinci de ikinci aşamanõn başlamasõndan bir yõl sonra yapõlõr.
1. Libere edilmemiş bir ürüne ilişkin global kotanõn, ilgili Devletin ulusal
üretiminin % 3'ün altõnda olmasõ halinde, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe
girişinden en geç bir yõl sonra o ulusal üretimin en az % 3'üne eşit bir kota
belirlenir. Bu kota ikinci yõlõn bitiminde % 4'e; üçüncü yõlõn bitiminde % 5'e
yükseltilir. Bundan sonra ilgili Üye Devlet kotayõ, her yõl en az % 15 oranõnda
artõrõr.
Bu tür bir ulusal üretimin bulunmamasõ halinde Komisyon karar alarak
uygun bir kota belirler.
2. Onuncu yõlõn sonunda her kota ulusal üretimin en az % 20'sine ulaşmõş olmak
zorundadõr.
3. Bir ürünün ithalatõnõn, birbirini izleyen iki yõl süresince açõlmõş kota
düzeyinin altõnda kaldõğõnõn Komisyonun bir kararõyla tespit edilmesi halinde,
bu global kota, global kotalarõn toplam değerinin hesaplanmasõnda dikkate
alõnmaz. Bu durumda Üye Devlet ilgili ürüne ilişkin kotayõ kaldõrõr.
4. İlgili ürünün ulusal üretiminin % 20'sini aşan kotalar için Konsey,
Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla alõnacak bir kararla 1.
Paragrafta belirtilen % 10'luk asgari oranõ indirebilir. Ancak bu değişiklik,
global kotalarõn toplam değerinin her yõl % 20 artõrõlmasõ yükümlülüğünü
ortadan kaldõrmaz.
5. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ Konseyinin 14 Ocak 1955 tarihli
kararlarõnõn uygulanmasõ sonucunda ulaşõlan liberasyon düzeyi bakõmõndan
kendi
yükümlülüklerinden
daha
fazlasõnõ
yerine
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getirmiş Üye Devletler, 1. Paragrafta öngörülen yõllõk % 20'lik toplam artõşõn
hesaplanmasõnda kendiliklerinden libere ettikleri ithalat tutarõnõ dikkate
alabilirler. Bu hesaplamanõn Komisyon tarafõndan önceden onaylanmasõ gerekir.
6. Komisyon, kotalarla eş etkili olup işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte
uygulanmakta olan tedbirlerin Üye Devletler arasõnda kaldõrõlmasõ ile ilgili
usul ve takvimi çõkartacağõ direktiflerle belirler.
7. Komisyonun, bu Maddenin ve özellikle yüzde oranlarõ ile ilgili hükümlerinin
uygulanmasõyla 32. Maddenin 2. paragrafõnda öngörülen kotalarõn aşamalõ
olarak kaldõrõlmasõnõn sağlanamadõğõnõ tespit etmesi halinde, Konsey,
Komisyonun önerisi üzerine birinci aşama süresince oybirliğiyle, daha sonra
ise nitelikli çoğunlukla karar alarak bu Maddede belirtilen usulde değişiklik
yapabilir ve özellikle belirlenen yüzde oranlarõnõ artõrabilir.
Madde 34
1. Üye Devletler arasõnda ihracata ilişkin miktar kõsõtlamalarõ ile eş etkili tüm
tedbirler yasaktõr.
2. Üye Devletler işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan ihracata
ilişkin tüm miktar kõsõtlamalarõ ile eş etkili tedbirleri, en geç birinci aşamanõn
sonuna kadar kaldõrõrlar.
Madde 35
Üye Devletler, genel ekonomik durumlarõ ve ilgili sektörün durumu
elverdiği takdirde, diğer Üye Devletlerle ithalat ve ihracatlarõna ilişkin miktar
kõsõtlamalarõnõ, önceki Maddelerde öngörüldüğünden daha hõzlõ bir şekilde
kaldõrmaya
hazõr
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olduklarõnõ bildirirler.
Komisyon, ilgili Üye Devletlere bu amaç doğrultusunda tavsiyelerde
bulunur.
Madde 36
30 ila 34. Madde hükümleri, genel ahlak, kamu düzeni veya kamu
güvenliği; insan ve hayvanlarõn hayatõ ve sağlõğõnõn ve bitkilerin korunmasõ;
sanatsal, tarihi veya arkeolojik değere sahip ulusal varlõklarõn korunmasõ; veya
sõnai ve ticari mülkiyetin korunmasõ sebebiyle ithalat, ihracat ya da transit yasağõ
veya bunlara ilişkin kõsõtlama konmasõna engel oluşturmaz. Ancak, bu yasaklama
ve kõsõtlamalar, Üye Devletler arasõndaki ticarette keyfi bir ayõrõm veya örtülü bir
kõsõtlama aracõ olamaz.
Madde 37
1.

Üye Devletler ticari nitelikli Devlet tekellerini, geçiş dönemi sona erdiğinde
Üye Devletler uyruklarõ arasõnda ürünlerin temini ve pazarlamasõna ilişkin
koşullarda ayõrõmcõlõğõn ortadan kaldõrõlmasõnõ sağlayacak biçimde, aşamalõ
olarak düzenler.
İşbu Madde hükümleri, bir Üye Devletin, dolaylõ ya da dolaysõz biçimde
hukuken ya da fiilen, Üye Devletler arasõndaki ithalat ya da ihracatõ
denetlemek, yönlendirmek veya önemli ölçüde etkilemek için yararlandõğõ
bütün kuruluşlarõna uygulanõr. Bu hükümler, bir Devletin, yönetimini
başkalarõna bõraktõğõ tekellere de uygulanõr.

2.

Üye Devletler 1. paragrafta belirtilen ilkelere aykõrõ olan ya da Üye Devletler
arasõnda gümrük vergilerinin ve miktar kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõyla ilgili
Maddelerin
kapsamõnõ
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kõsõtlayan yeni tedbirler almaktan kaçõnõrlar.
3.

1. paragrafta sözü edilen önlemlerin süresiyle, aynõ mallara uygulanmak
üzere 30 ila 34. Maddelerde öngörülen miktar kõsõtlamalarõnõn
kaldõrõlmasõna ilişkin süreler arasõnda uyum sağlanõr.
Bir ürünün sadece bir ya da birkaç Üye Devlette ticari nitelik arz eden bir
Devlet tekeline konu olmasõ durumunda, Komisyon, diğer Üye Devletlerin 1.
paragrafta sözü edilen uyarlanma sağlanõncaya kadar, koşullarõnõ ve
ayrõntõlarõnõ kendilerinin tespit edecekleri koruyucu önlemler almalarõna izin
verebilir.

4.

Tarõm ürünlerinin piyasaya sürülmesini veya değerlendirilmesini
kolaylaştõrõcõ hükümlerden yararlanan ticari tekel bulunmasõ halinde, bu
Maddenin uygulanmasõnda, muhtemel uyarlamalarõ ve gerekli
uzmanlaşmanõn süresini de göz önüne alarak, ilgili üreticilerin istihdam ve
yaşam düzeyini güvence altõna alacak şekilde eşdeğer önlemler alõnmasõ
gerekir.

5.

Diğer taraftan Devletlerin yükümlülükleri, ancak mevcut uluslararasõ
anlaşmalara uygun olduklarõ ölçüde bağlayõcõdõr.

6.

Komisyon, birinci aşamadan itibaren işbu Maddede öngörülen uyarlamanõn
hangi süre ve yöntemlerle gerçekleştirileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunur.
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BAŞLIK II
Tarõm
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Madde 38
1.

Ortak pazar, tarõm ve tarõm ürünleri ticaretini de kapsar. "Tarõm
Ürünlerinden toprak mahsulleri,hayvancõlõk ve balõkçõlõk ürünleri ve bu
ürünlerle doğrudan ilişkisi olan ilk işleme safhasõ sonucunda elde edilen
ürünler anlaşõlõr.

2.

39 ila 46. Maddelerde aksine hüküm bulunmadõkça ortak pazarõn kuruluşuna
ilişkin kurallar tarõm ürünlerine de uygulanõr.

3.

39 ila 46. Maddelerdeki hükümlere tabi ürünler, işbu Antlaşmanõn II nolu
Ekinde listeler halinde gösterilmiştir. Bununla birlikte, işbu Antlaşmanõn
yürürlüğe girişinden sonraki iki yõl içinde Konsey, Komisyonun önerisi
üzerine nitelikli çoğunlukla hangi ürünlerin bu listeye ekleneceğine karar
verir.

4.

Tarõm ürünleri için ortak pazarõn işleyişi ve gelişimi, Üye Devletler arasõnda
bir ortak tarõm politikasõnõn oluşturulmasõ ile birlikte yürütülmelidir.
Madde 39

1.

Ortak tarõm politikasõnõn amaçlarõ:
(a) teknik ilerlemeyi geliştirerek, tarõmsal üretimi rasyonel biçimde
artõrarak ve üretim faktörlerini, özellikle işgücünü en iyi biçimde
kullanarak tarõmda verimliliği yükseltmek;
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(b) böylece, özellikle tarõmla uğraşanlarõn kişisel gelirini artõrarak
çiftçilerin iyi bir yaşam düzeyine kavuşmasõnõ sağlamak;
(c) piyasalara istikrar kazandõrmak ;
(d) bu ürünlerin arzõnõ güvence altõna almak;
(e) ürünlerin tüketiciye uygun fiyatlarla ulaşmasõnõ sağlamaktõr.
2.

Ortak tarõm politikasõyla, bu politikanõn gerektirdiği özel yöntemlerin
oluşturulmasõnda:
(a) tarõmsal faaliyetin tarõmõn sosyal yapõsõndan ve değişik tarõm bölgeleri
arasõndaki doğal ve yapõsal farklõlõklardan kaynaklanan özel niteliği;
(b) gerekli düzeltmelerin aşamalõ olarak gerçekleştirilmesinin gerekliliği;
(c) Üye Devletlerde tarõmõn, bir bütün olarak ekonomiyle sõkõ sõkõya
bağlantõlõ bir sektör oluşturmasõ gerçeği
gibi hususlar dikkate alõnõr.
Madde 40

1. Üye Devletler geçiş dönemi süresince ortak tarõm politikasõnõ aşamalõ olarak
geliştirir ve en geç bu sürenin sonunda yürürlüğe sokarlar.
2. 39. Maddede öngörülen hedefleri gerçekleştirebilmek için, bir tarõm pazarlarõ
ortak organizasyonu oluşturulur.
Bu organizasyon, ilgili ürüne bağlõ olarak, aşağõdaki biçimlerden birini alõr:
(a) rekabete ilişkin ortak kurallar;
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(b) çeşitli ulusal pazar organizasyonlarõ arasõnda zorunlu koordinasyon;
(c) bir Avrupa pazar organizasyonu.
3. 2. paragrafta belirtilen biçimlerden birine göre gerçekleştirilen ortak
organizasyon, 39. Maddede belirtilen hedeflere ulaşmak için, özellikle
fiyatlarõn düzenlenmesi, çeşitli ürünlerin üretimi ve pazarlanmasõnda Devlet
desteğinin sağlanmasõ, bu ürünlerin depolanma ve devir sistemleri, ithalat
veya ihracatõn ortak mekanizmalarla istikrara kavuşturulmasõ gibi hususlarla
ilgili tedbirler başta olmak üzere, gerekli bütün tedbirleri kapsayabilir.
Bu ortak organizasyon, 39. Maddede öngörülen hedeflerin dõşõna çõkamaz
ve Topluluk bünyesindeki üreticiler veya tüketiciler arasõnda herhangi bir
ayõrõmcõlõk yaratamaz.
Herhangi bir ortak fiyat politikasõ,ortak ölçütlere ve tek tip hesaplama
yöntemlerine dayandõrõlõr.
4. 2. paragrafta belirtilen ortak organizasyona hedeflerine ulaşma imkanõ
vermek için, bir ya da daha çok sayõda tarõmsal yönlendirme ve garanti fonu
kurulabilir.
Madde 41
39. Maddede öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ortak tarõm
politikasõ çerçevesinde özellikle:
(a) mesleki eğitim, araştõrma ve tarõmsal bilginin yaygõnlaştõrõlmasõ
alanlarõnda girişilen çabalar arasõnda ortaklaşa finanse edilecek proje
ve kuruluşlarõ da kapsayacak şekilde, etkili bir koordinasyon
sağlanmasõ;
(b) bazõ ürünlerin tüketimini artõrmaya yönelik ortak önlemler alõnmasõ
gibi tedbirler hükme bağlanabilir.
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Madde 42
Rekabet kurallarõna ilişkin Bölümde yer alan hükümler, ancak 43.
Maddenin 2. ve 3. paragraflarõ çerçevesinde ve yine burada öngörülen usule
uygun olarak 39. Maddede sözü edilen hedefler de göz önünde bulundurularak,
Konsey tarafõndan belirlendiği ölçüde tarõm ürünlerinin üretimine ve ticaretine
uygulanõr.
Konsey özellikle:
(a) yapõsal ya da doğal şartlar sebebiyle gelişememiş işletmelerin
korunmasõ için,
(b) ekonomik kalkõnma programlarõ çerçevesinde,
yardõm yapõlmasõna izin verebilir.
Madde 43
1. Ortak tarõm politikasõnõn ana hatlarõnõ belirlemek amacõyla Komisyon, işbu
Antlaşma yürürlüğe girer girmez, Üye Devletleri, özellikle kaynaklarõnõn ve
ihtiyaçlarõnõn bir bilançosunu çõkartarak tarõm politikalarõ arasõnda
karşõlaştõrma yapabilmeleri için toplantõya çağõrõr.
2. 1.paragrafta öngörülen konferansõn çalõşmalarõnõ göz önünde bulundurarak,
Komisyon, Ekonomik ve Sosyal Komiteye danõştõktan sonra ve işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõl içinde 40. Maddenin 2.
paragrafõnda öngörülen ortak organizasyon şekillerinden birinin ulusal
organizasyonlarõn yerine konmasõ dahil olmak üzere, ortak tarõm politikasõnõn
oluşturulmasõ ve uygulanmasõ ve bu Başlõkta sözü edilen özel tedbirlerin
uygulamaya konmasõyla ilgili önerilerde bulunur.
Bu öneriler, bu Başlõkta sözü edilen tarõmsal sorunlarõn birbirleriyle olan
bağlantõlarõnõ dikkate alõr.
ilk

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Parlamentoya da danõştõktan sonra,
iki
aşama
boyunca
oybirliğiyle,
daha
sonra
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nitelikli çoğunlukla karar alarak, yapabileceği tavsiyeler saklõ kalmak kaydõyla,
tüzükler çõkarõr, direktifler yayõnlar veya kararlar alõr.
3. Eğer, 40. Maddenin 2. Paragrafõnda öngörülen ortak organizasyon:
(a) bu tedbire karşõ çõkan ve söz konusu ürün için bir ulusal organizasyona
sahip bulunan Üye Devletlere, ilgili üreticilerin yaşam standardõ ve
istihdamlarõ konusunda gerekli uzmanlaşmalarõn ve mümkün olan
uyarlamalarõn zamanlamasõnõ da göz önünde bulunduran garantiler
sağlõyorsa;
(b) topluluk içi ticari ilişkilerde ulusal pazarlardakilere eşit koruma
sağlõyorsa
Konsey bu organizasyonu yukarõdaki 2. Paragraf hükümleri uyarõnca ve
nitelikli çoğunlukla karar alarak ulusal pazar organizasyonlarõ yerine koyabilir.
4. Bazõ işlenmiş ürünler için henüz bir ortak piyasa organizasyonu mevcut
değilken söz konusu ürünlerin hammaddeleri için bir ortak organizasyon
kurulursa, üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere işlenmiş ürünler için
kullanõlacak hammaddeler Topluluk dõşõndan ithal edilebilir.
Madde 44
1.

Geçiş dönemi içinde, Üye Devletler arasõnda gümrük vergilerinin ve
miktar kõsõtlamalarõnõn aşamalõ olarak kaldõrõlmasõnõn 39. Maddede
belirlenen hedeflere ulaşõlmasõnõ tehlikeye düşürecek fiyatlar oluşmasõna
sebep olmasõ halinde, her Üye Devlet bazõ ürünlere 45. Maddenin 2.
paragrafõnda öngörülen ticaret hacminin genişletilmesini engellemeyecek
nispette,ayõrõmcõlõk yaratmayacak ve kotalarõn yerine geçecek şekilde bir
asgari fiyat sistemi uygulamak hakkõna sahiptir. Bu asgari fiyatlarõn
altõnda yapõlmak istenen ithalat:
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− ya geçici olarak askõya alõnabilir veya azaltõlabilir,
− ya da, söz konusu ürün için tespit edilen asgari fiyatõn üstünde bir fiyatla
yapõlmasõ koşuluna bağlanabilir.
İkinci durumda tespit edilen asgari fiyata gümrük vergileri dahil edilmez.
2.

Asgari fiyatlar, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği sõrada Üye Devletler
arasõndaki mevcut ticarette bir gerileme yaratmamalõ ve bu ticaretin
aşamalõ olarak genişlemesine engel olmamalõdõr. Asgari fiyatlar, Üye
Devletler arasõnda doğal bir tercihin gelişmesine engel teşkil edecek
şekilde uygulanmamalõdõr.

3.

İşbu Antlaşma yürürlüğe girer girmez Konsey, Komisyonun önerisi
üzerine, asgari fiyat sisteminin kurulmasõ ve bu fiyatlarõn tespiti için
objektif ölçütleri belirler.

Bu ölçütlerde özellikle, asgari fiyatõ uygulayan Üye Devletteki ulusal
ortalama maliyet fiyatlarõ, bu ortalama maliyet fiyatlarõ karşõsõnda muhtelif
işletmelerin durumu ve ortak pazar bünyesinde gerekli uyarlama ve
uzmanlaşmalar ile tarõmsal faaliyetlerin aşamalõ olarak geliştirilmesi gereği
dikkate alõnõr.
Komisyon ayrõca, teknik ilerlemeyi sağlamak ve bunu süratlendirmek ve
ortak pazar içerisinde fiyatlarõ tedricen birbirine yaklaştõrmak amacõyla bu
ölçütlerin yeniden gözden geçirilmesi için bir usul önerir.
Bu ölçütler ve bunlarõn yeniden gözden geçirilmesine ilişkin usul, işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen üç yõl içinde Konsey tarafõndan
oybirliğiyle kararlaştõrõlõr.
4.

Üye Devletler, Konseyin kararõ yürürlüğe girinceye kadar, Komisyon ile
diğer
Üye
Devletlere,
görüşlerini
bildirebilmeleri
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için önceden haber vermek koşuluyla, asgari fiyatlarõ belirleyebilir.
Konsey karar verir vermez, Üye Devletler yukarõda belirtilen ölçütleri esas
alarak, asgari fiyatlarõ tespit eder.
Konsey, Üye Devletlerin yukarõda belirtilen ölçütlere uymayan kararlarõnõ,
Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak düzeltebilir.
5.

3. aşamanõn başlangõcõnda bazõ ürünler için sözü edilen objektif ölçütlerin
belirlenmesi mümkün olmamõşsa Konsey, Komisyonun önerisi üzerine
nitelikli çoğunlukla karar alarak bu ürünlere uygulanan asgari fiyatlarda
değişiklikler yapabilir.

6.

Geçiş dönemi sonunda halen yürürlükte olan asgari fiyatlarõn bir dökümü
hazõrlanõr. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve 148. Maddenin 2.
paragrafõnõn 1. bendinde öngörülen oy ağõrlõğõna göre 9 oy çoğunluğuyla,
ortak tarõm politikasõ çerçevesinde uygulanacak fiyat rejimini belirler.
Madde 45

1.

40. Maddenin 2. paragrafõnda öngörülen ortak organizasyon şekillerinden
biri ulusal pazar organizasyonlarõnõn yerine geçinceye kadar, belirli Üye
Devletlerde haklarõnda:
− ulusal üreticilerin ürünlerini pazarlamalarõna ilişkin düzenlemeler ve
− ithalat zorunluluğu bulunan,

ürünlerin ticareti, ihracatçõ ve ithalatçõ Üye Devletler arasõnda uzun vadeli
anlaşma veya sözleşmeler yapõlarak geliştirilir.
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Bu anlaşma veya sözleşmelerin, bu hükümlerin Topluluk içindeki muhtelif
üreticilere uygulanmasõnda her tür ayõrõmcõlõğõ aşamalõ olarak ortadan kaldõrmaya
yönelik olmasõ gerekir.
Bu tür anlaşma veya sözleşmeler birinci aşamada karşõlõklõlõk ilkesi dikkate
alõnarak yapõlõr.
2.

Ürün miktarlarõnõn tespitinde bu anlaşma veya sözleşmeler, işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden önceki 3 yõl boyunca Üye Devletler
arasõndaki söz konusu ürünlerle ilgili ortalama ticaret hacmi esas alõnõr ve
geleneksel ticaret usulleri göz önünde tutularak mevcut ihtiyaçlar
ölçüsünde bu ticaret modellerinin genişletilmesi temeline dayanõr.

Fiyatlar konusunda ise, bu anlaşma veya sözleşmeler üreticilerin ürünlerini,
üzerinde anlaşmaya varõlmõş miktarlarda, alõcõ ülkenin iç pazarõnda ulusal
üreticilere ödenen fiyatlara aşamalõ olarak yakõnlaştõrõlan fiyatlarla piyasaya
sürülmelerini sağlar.
Bu yakõnlaştõrma mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde sürer ve en geç
geçiş döneminin sonunda tamamlanõr.
Fiyatlar, yukarõdaki iki bendin uygulanmasõ amacõyla Komisyonca
çõkarõlacak direktifler çerçevesinde, ilgili taraflar arasõnda müzakere edilerek
tespit edilir.
Birinci aşamanõn uzatõlmasõ halinde, anlaşma veya sözleşmelerin
uygulanmasõna işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen dördüncü yõlõn
sonunda yürürlükte olan şartlarda devam edilir. Miktarlarõn yükseltilmesi ve
fiyatlarõn yakõnlaştõrõlmasõ yükümlülükleri ikinci aşamaya geçilinceye kadar
askõya alõnõr.
Üye Devletler, bu anlaşmalar veya sözleşmelerin yapõlmasõ ve
uygulanmasõnõ
sağlamak
amacõyla,
özellikle
ithalat
politikasõ
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konusundaki mevzuatõn kendilerine tanõdõğõ tüm imkanlarõ kullanõrlar.
3. Üçüncü ülke ürünlerine karşõ rekabet halinde bulunmalarõ durumunda Üye
Devletlerce Topluluk dõşõndaki ülkelere ihraç edilmeye yönelik ürünlerin
imalatõnda hammaddeye ihtiyaç duyulduğu ölçüde, bu anlaşma veya
sözleşmeler, üçüncü ülkelerden bu amaçla gerçekleştirilecek hammadde
ithalatõna engel olamaz. Bununla birlikte Konsey, söz konusu anlaşma veya
sözleşmelere dayanarak, bu amaçla ithal edilen maddelere ödenen fiyatla aynõ
maddeler için dünya piyasasõndaki geçerli fiyat arasõndaki farkõ telafi etmek
için gerekli ödemelerde bulunmaya oybirliği ile karar verirse, bu hüküm
uygulanmaz.
Madde 46
Bir Üye Devletteki herhangi bir ürünün, diğer bir Üye Devletteki benzer bir
ürünle rekabet durumunu etkileyen bir ulusal pazar organizasyonuna ya da eş
değerde sonuç doğuracak herhangi bir iç mevzuata tabi olmasõ durumunda, Üye
Devletler tarafõndan bu tür organizasyon ya da mevzuatõn bulunduğu Üye
Devletten ithal edilen bu ürüne o Devletçe ihracat sõrasõnda telafi edici bir vergi
uygulanmamõş ise, o malõn girişi sõrasõnda telafi edici bir vergi uygulanõr.
Komisyon bu vergilerin miktarõnõ, dengenin yeniden kurulmasõna imkan
verecek düzeyde tespit eder; Komisyon ayrõca, şartlarõnõ ve ayrõntõlarõnõ
kendisinin belirleyeceği diğer tedbirlere de başvurulmasõna izin verebilir.
Madde 47
Bu Başlõk hükümlerinin uygulanmasõnda, Ekonomik ve Sosyal Komitenin
yerine getireceği görevlere ilişkin olarak tarõm biriminin görevi, 197 ve 198.
Maddelere uygun olarak, Komitenin müzakerelerinin hazõrlanmasõnda
Komisyonun emrine hazõr durumda bulunmaktõr.
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BAŞLIK III
Kişilerin, Hizmetlerin Ve Sermayenin Serbest Dolaşõmõ
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BÖLÜM 1
İŞÇİLER
Madde 48
1.

İşçilerin Topluluk içindeki serbest dolaşõmõ en geç geçiş döneminin
sonunda sağlanmõş olur.

2.

Bu serbest dolaşõm, Üye Devletler işçileri arasõnda istihdam, ücret ve
diğer çalõşma koşullarõ konusunda, uyrukluk esasõna dayalõ her tür
ayõrõmcõlõğõn kaldõrõlmasõnõ gerektirir.

3.

Serbest dolaşõm, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlõğõ
sebebiyle haklõ görülebilecek sõnõrlamalar saklõ kalmak kaydõyla:
(a) fiilen yapõlmõş iş tekliflerini kabul etme;
(b) bu amaçla Üye Devletlerin topraklarõ içinde serbestçe dolaşma;
(c) Üye Devletlerin birinde o devlet uyruklarõnõn istihdamõnõ düzenleyen
yasa, tüzük ve idari düzenlemelere uygun olarak herhangi bir iş
yapmak amacõyla oturma;
(d) bir Üye Devlette bir işte çalõştõktan sonra, Komisyonca hazõrlanacak
uygulama yönetmelikleri vasõtasõyla belirlenecek düzenlemelere
uyarak o Üye Devlet topraklarõnda bulunma,
hakkõnõ içerir.
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Bu Madde hükümleri kamu hizmetlerindeki istihdama uygulanmaz.
Madde 49

Konsey, işbu Antlaşma yürürlüğe girer girmez Komisyonun önerisi üzerine,
Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yaparak, Ekonomik ve Sosyal Komiteye de
danõştõktan sonra nitelikli çoğunlukla yukarõdaki Maddede tanõmlandõğõ şekilde
işçilerin serbest dolaşõmõnõ aşamalõ olarak gerçekleştirmek için direktif veya
tüzükler vasõtasõyla özellikle:*
(a) ulusal istihdam idareleri arasõnda sõkõ bir işbirliği sağlayarak;
(b) ister Üye Devletler arasõnda daha önce akdedilen Antlaşmalardan, ister
ulusal mevzuattan kaynaklansõn, kalmalarõ işçilerin dolaşõmlarõnõn
serbestleştirilmesine engel teşkil edebilecek idari uygulama ve
usullerle işe alõnma sürelerini sistemli ve aşamalõ bir biçimde ortadan
kaldõrarak;
(c) serbestçe iş seçme konusunda diğer Üye Devlet işçilerine ilgili devlet
işçilerine konulandan farklõ şartlar getiren, Üye Devletler arasõnda
daha önce yapõlan Antlaşmalarõn veya iç mevzuatõn öngördüğü tüm
süre ve diğer kõsõtlamalarõ sistemli ve aşamalõ bir şekilde ortadan
kaldõrarak;
(d) muhtelif bölge ve sanayi dallarõnda istihdam düzeyi ve yaşam
standardõnõ ciddi tehlikelerden uzak tutacak şartlarda iş teklifleri ile iş
taleplerini karşõlaştõrmaya ve aralarõndaki dengeyi sağlamayõ
kolaylaştõrmaya yönelik uygun mekanizmalarõ kurarak,
gerekli tedbirleri alõr.

* Birinci cümle Tek Avrupa Senedinin 6(3) Maddesiyle değiştirilmiştir.
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Madde 50
Üye Devletler, ortak bir program çerçevesinde genç işçilerin değişimini
teşvik ederler.
Madde 51
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, oybirliği ile karar alarak, işçilerin
serbest dolaşõmõnõ sağlamak amacõyla sosyal güvenlik alanõnda gerekli tedbirleri
alõr. Bu amaçla göçmen işçilere ve bakmakla yükümlü olduklarõ kişilere:
(a) sosyal yardõma hak kazanõlmasõ, bu hakkõn korunmasõ ve bu yardõm
miktarõnõn hesaplanmasõ için çeşitli ülkelerin mevzuatõndaki bütün
sürelerin birleştirilmesine,
(b) Üye Devletlerin
bulunulmasõna

topraklarõnda

yerleşik

kişilere

ödemelerde

imkan verecek düzenlemeler yapar.
BÖLÜM 2
YERLEŞME VE TEŞEBBÜS KURMA HAKKI
Madde 52
Bir Üye Devlet uyruklarõnõn bir başka Üye Devlet topraklarõnda yerleşme
özgürlüğüne getirilen kõsõtlamalar geçiş dönemi boyunca aşağõdaki hükümler
çerçevesinde aşamalõ olarak kaldõrõlõr. Bu, bir Üye Devlet topraklarõna yerleşmiş
diğer bir Üye Devlet uyruklarõnõn kuracaklarõ acenteler, şubeler veya bağlõ
kuruluşlara uygulanan kõsõtlamalarõ da kapsar.
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Bu yerleşme özgürlüğü, sermayeye ilişkin bölümün hükümleri
çerçevesinde, yerleşilen ülke mevzuatõnõn kendi vatandaşlarõ için belirlediği
şartlarda serbest çalõşmayõ sağlamayõ ve bunlarõ icra etmeyi, teşebbüsler ve
özellikle de 58. Maddenin 2. paragrafõna göre şirketler ya da firmalar kurma ve
faaliyetlerini sürdürme hakkõnõ kapsar.
Madde 53
İşbu Antlaşmada öngörülen hükümler saklõ kalmak kaydõyla, Üye Devletler
kendi topraklarõnda diğer Üye Devletler uyruklarõnõn yerleşme hakkõna yeni
kõsõtlamalar getiremezler.
Madde 54
1. Birinci aşamanõn bitiminden önce Konsey, Komisyon'un önerisi üzerine ve
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danõştõktan sonra
oybirliği ile karar alarak, Topluluk içinde yerleşme özgürlüğü üzerinde
mevcut bulunan kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ için bir genel program hazõrlar.
Komisyon önerisini birinci aşamanõn ilk iki yõlõ içerisinde Konseye sunar.
Bu programda her bir faaliyet türü için yerleşme ve kuruluş serbestisinin
sağlanmasõna ilişkin genel koşullar ve özellikle bunun hangi aşamalarla
gerçekleştirileceği saptanõr.
2. Bu genel programõ uygulamaya koymak amacõyla, ya da böyle bir programõn
olmamasõ halinde, belirli bir faaliyete bağlõ olarak yerleşme özgürlüğünü
gerçekleştirmede bir ilerleme sağlamak için Konsey, Komisyonun önerisi
üzerine, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde ve Ekonomik ve Sosyal
Komiteye danõştõktan sonra, birinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha
sonra nitelikli çoğunlukla karar alarak direktifler yayõnlar.*

* 2.paragraf Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesinin 4.paragrafõyla değiştirilmiştir.
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3. Konsey ve Komisyon yukarõdaki hükümler uyarõnca kendilerine verilen
görevleri, özellikle;
(a) Kural olarak, yerleşme özgürlüğünün, üretim ve ticaretin
geliştirilmesine özellikle yararlõ katkõlar sağlayacak faaliyetlere
öncelik tanõyarak;
(b) topluluk içinde çeşitli faaliyetlerin özel durumlarõ hakkõnda bilgi
edinmek amacõyla, Üye Devletlerin yetkili mercileri arasõnda yakõn
işbirliği sağlayarak;
(c) Üye Devletler arasõnda daha önceden yapõlan anlaşmalar veya iç
mevzuattan kaynaklanan ve yürürlükte kalmalarõ yerleşme
özgürlüğüne engel teşkil etmesi muhtemel idari uygulama ve usulleri
kaldõrarak;
(d) Üye Devletlerden birinin bir başka Üye Devlet toprağõnda çalõşan
işçilerinin, o ülkede bağõmsõz çalõşmak isterlerse söz- konusu devlete
bu faaliyete başlamaya niyetlendikleri sõrada girecek olduklarõ
takdirde, uymak durumunda bulunacaklarõ koşullarõ taşõmak kaydõyla o
devlet topraklarõnda kalabilmelerini sağlayarak;
(e) bir Üye Devlet uyruğuna, 39. Maddenin 2. paragrafõnda belirtilen
ilkelere ters düşmemesi koşuluyla, diğer bir Üye Devlet topraklarõnda
arazi ve bina edinme ve kullanma imkanõ vererek;
(f) ele alõnan her faaliyet dalõnda, gerek bir Üye Devlet topraklarõnda
acente, şube ve bağlõ kuruluşlar kurulmasõ, gerek ana kuruluş
personelinin bu acente, şube ve bağlõ kuruluşlarõn denetim ve yönetim
organlarõna girme şartlarõ bakõmõndan yerleşme özgürlüğü üzerindeki
kõsõtlamalarõ aşamalõ olarak kaldõrarak;
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(g) ortaklarõn olduğu kadar üçüncü kişilerin de çõkarlarõnõ korumak
amacõyla Üye Devletlerde 58. Maddenin 2. paragrafõ uyarõnca
şirketlerden istenen teminatlarõ, gereken ölçüde ve bunlarõ Topluluk
çapõnda eşdeğer kõlacak biçimde koordine ederek;
(h) yerleşme şartlarõnõn Üye Devletlerce sağlanan
bozulmamasõnõ güvence altõna alarak yerine getirirler.

yardõmlarla

Madde 55
Bu bölüm hükümleri belirli bir Üye Devlet söz konusu olduğu ölçüde,
kamu gücünün nadiren de olsa kullanõlmasõ ile ilgili faaliyetlere uygulanmaz.
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak, bazõ
faaliyetleri işbu Bölüm hükümlerinin dõşõnda tutar.
Madde 56
1. İşbu Bölüm hükümleri ve bu hükümler gereğince alõnan önlemler, yabancõ
uyruklulara kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlõğõ nedenleriyle özel
muamele yapõlmasõnõ öngören yasa, tüzük ve idari düzenlemelerle getirilmiş
hükümlerin uygulanmasõna engel olmaz.
2. Geçiş döneminin bitiminden önce, Konsey, Komisyon'un önerisi üzerine ve
Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, oybirliğiyle karar alarak,
yukarõda sözü edilen yasa, tüzük ya da düzenleme hükümlerinin
koordinasyonu için direktifler çõkarõr. Bununla birlikte, Konsey ikinci
aşamanõn
bitiminden
sonra
Komisyonun
önerisi
üzerine
ve
AvrupaParlamentosuyla işbirliği halinde her Üye Devlette tüzük ya da idari
düzenleme konusu olan hükümlerin koordinasyonu için nitelikli çoğunlukla
direktifler çõkarõr.*

* 2.paragrafõn 2.cümlesi Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesinin 5.paragrafõ ile değiştirilmiştir.
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Madde 57
1. Bağõmsõz çalõşmayõ kolaylaştõrmak amacõyla Konsey, Komisyonun önerisi
üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yaparak, birinci aşama süresince
oy birliğiyle ve daha sonra nitelikli çoğunlukla karar alarak diplomalarõn,
sertifikalarõn ve diğer resmi belgelerin karşõlõklõ tanõnmasõna yönelik
direktifler yayõnlar.*
2. Aynõ amaçla Konsey, geçiş döneminin bitiminden önce, Komisyonun önerisi
üzerine ve Avrupa Parlamentosuna danõştõktan sonra, üye Devletlerde
yürürlükte bulunan serbest meslek edinme ve bu mesleklerin icrasõ ile ilgili
olarak yasa, tüzük ya da idaridüzenleme hükümleriarasõnda koordinasyonu
sağlamak için direktifler çõkarõr. Gerçek kişilerin eğitim ve işe girme
şartlarõyla ilgili mesleki yasal düzenleme rejimi ilkelerini içeren direktiflerde
en az bir Üye Devlet uygulamada değişiklik yaparsa, bu direktifler için
oybirliği gerekir.** Diğer hallerde Konsey, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği
içinde nitelikli çoğunlukla karar alõr.***
3. Tõp ve tõpla ilgili branşlar ile eczacõlõk mesleğinde kõsõtlamalarõn aşamalõ
olarak kaldõrõlmasõ, bu mesleklerin çeşitli Üye Devletlerdeki icra koşullarõ
arasõnda koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilir.
Madde 58
Bir Üye Devlet mevzuatõna göre kurulmuş ve kayõtlõ merkezleri, idare
merkezleri veya başlõca iş merkezi Topluluk içinde bulunan şirket veya firmalar,
işbu Bölüm hükümlerinin uygulanmasõnda Üye Devlet uyruğu gerçek kişiler gibi
muamele görürler.

* 1.paragraf Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesinin 6.paragrafý ile değiştirilmiştir.
** 2.paragrafõn 2.cümlesi Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 2.paragrafõ ile değiştirilmiştir.
*** 2.paragrafõn 3.cümlesi Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesinin 7.paragrafõ ile değiştirilmiştir.
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"Şirketler ya da firmalar" tabirinden kooperatifler dahil olmak üzere medeni
kanun ya da ticaret kanunu uyarõnca kurulmuş şirketler ya da firmalar ile kâr
amacõ gütmeyenler hariç olmak üzere kamu hukuku ya da özel hukuk
hükümlerine tabi diğer tüzel kişiler anlaşõlõr.
BÖLÜM 3
HİZMETLER
Madde 59
Topluluk içinde hizmet edimi serbestisine uygulanan kõsõtlamalar,
hizmetlerden yararlanan kişinin bulunduğu Devletten başka bir Topluluk
Devletinde yerleşmiş Üye Devlet uyruklarõ için, aşağõdaki hükümler çerçevesinde
geçiş dönemi içinde aşamalõ olarak kaldõrõlõr.
Konsey, bir üçüncü ülke uyruğu olup Topluluk içinde yerleşmiş olan hizmet
sunucularõnõ da,Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak, bu
Bölüm hükümlerinden yararlandõrabilir.*
Madde 60
İşbu Antlaşmada normal olarak bir ücret karşõlõğõ yapõlan ve mallarõn,
sermayenin ve kişilerin serbest dolaşõmõna ilişkin hükümlerin kapsamõna
girmeyen işler "hizmet" olarak değerlendirilir.
Hizmetler, özellikle:
(a) sõnai nitelikteki faaliyetleri;
(b) ticari nitelikteki faaliyetleri;
(c) zanaat faaliyetlerini;
(d) serbest meslek faaliyetlerini;
içerir.

* 2.paragraf Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 3.paragrafõ ile değiştirilmiştir.
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Hizmet sunan kişi, yerleşme hakkõna ilişkin Bölüm hükümleri saklõ kalmak
kaydõyla, hizmetin verildiği ülkede, o ülkenin kendi uyruklarõna uyguladõklarõyla
aynõ şartlarda geçici olarak faaliyetini sürdürebilir.
Madde 61
1. Taşõmacõlõk alanõnda hizmet edimi serbestisi, taşõmacõlõğa ilişkin Başlõktaki
hükümlere tabidir.
2. Sermaye hareketlerine bağlõ banka ve sigorta hizmetlerinin serbestleştirilmesi,
sermaye dolaşõmõnõn aşamalõ olarak serbestleştirilmesi ile uyum içinde
gerçekleştirilir.
Madde 62
Bu Antlaşmada aksi öngörülmedikçe, Üye Devletler işbu Antlaşmanõn
yürürlüğe girdiği tarihte fiilen gerçekleşmiş bulunan hizmet edimi serbestisine
yeni kõsõtlama getirmez.
Madde 63
1. Konsey, birinci aşamanõn bitiminden önce, Komisyonun önerisi üzerine ve
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danõştõktan sonra,
Topluluk içinde hizmet sunma serbestisine uygulanmakta olan kõsõtlamalarõn
kaldõrõlmasõ için oybirliğiyle genel bir program hazõrlar. Komisyon bu
önerisini birinci aşamanõn ilk iki yõlõ içinde Konseye sunar.
Bu program her hizmet türü için serbestleştirmenin genel koşullarõnõ ve
aşamalarõnõ tespit eder.
2. Bu genel programõ uygulamak ya da böyle bir programõn yokluğu durumunda
belirli
bir
hizmetin
serbestleştirilmesindeki
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aşamayõ gerçekleştirmek amacõyla Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna danõştõktan sonra,
birinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha sonra nitelikli çoğunlukla
karar alarak direktifler çõkarõr.
3. 1 ve 2. paragraflarda belirtilen öneriler ve kararlar kural olarak, üretim
maliyetlerini doğrudan etkileyecek ya da serbestleştirilmesi mal ticaretini
geliştirmeye katkõda bulunacak hizmetlere öncelik tanõr.
Madde 64
Üye Devletler, genel ekonomik durumlarõ ve ilgili ekonomik sektördeki
durumun imkan vermesi halinde, hizmetleri 63. Maddenin 2. paragrafõndaki
hükümler uyarõnca çõkarõlan direktiflerin gerektirdiği ölçüyü aşacak biçimde
serbestleştirmeye hazõr olduklarõnõ bildirirler.
Komisyon ilgili Üye Devletlere bu amaç doğrultusunda tavsiyelerde
bulunur.
Madde 65
Hizmetlerin serbestçe yerine getirilmesindeki kõsõtlamalar kaldõrõlmadõkça,
Üye Devletlerin her biri bu kõsõtlamalarõ, uyrukluk veya ikamet edilen yer farkõ
gözetilmeksizin, 59. Maddenin birinci paragrafõnda sözü edilen tüm hizmet sunan
kişilere uygular.
Madde 66
55 ila 58. Maddeler hükümleri bu bölümün kapsamõna giren konulara
uygulanõr.
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BÖLÜM 4
SERMAYE
Madde 67
1. Üye Devletler, geçiş dönemi içinde, ortak pazarõn iyi işlemesi için gerekli
olduğu ölçüde, Üye Devletlerde yerleşik kişilere ait sermaye dolaşõmõna
uygulanan tüm kõsõtlamalarõ ve taraflarõn uyrukluğu veya ikametgahõ veya
sermayenin yatõrõldõğõ yerle ilgili ayõrõmcõlõğõ aşamalõ olarak kaldõrõrlar.
2. Sermayenin Üye Devletler arasõnda dolaşõmõna ilişkin cari ödemelere
uygulanan bütün kõsõtlamalar en geç birinci aşamanõn sonunda kaldõrõlõr.
Madde 68
1. Üye Devletler, bu Bölümde öngörülen konularda, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe
girişinden sonra da hâlâ gerekli olduklarõ ölçüde, kambiyo izinleri verirken
mümkün olduğu ölçüde serbest davranõrlar.
2. Bir Üye Devlet,sermaye piyasasõna ve kredi sistemine ilişkin kendi iç
mevzuatõnõ işbu Bölüm hükümlerine uygun olarak serbestleştirilmiş sermaye
hareketlerine uygulamasõ halinde bunu ayõrõm gözetmeden yapar.
3. Bir Üye Devleti veya bölgesel ya da yerel idarelerini doğrudan veya dolaylõ
şekilde finanse etmeye yönelik ödünçler,diğer üye Devletlerde ancak ilgili
devletlerin bu konuda anlaşmaya varmasõ halinde piyasaya sürülebilir veya bir
yatõrõmda kullanõlabilirler. Bu hüküm, Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn Statüsü ile
ilgili Protokolün 22.Maddesinin uygulanmasõna bir engel teşkil etmez.
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Madde 69
Konsey, 105. Maddede öngörülen Para Komitesine aynõ amaç
doğrultusunda danõşacak olan Komisyonun önerisi üzerine, ilk iki aşamada
oybirliği ile daha sonra nitelikli çoğunlukla karar alarak 67. Madde hükümlerinin
aşamalõ olarak uygulamaya konulmasõ için gerekli direktifleri çõkarõr.
Madde 70
1. Komisyon, Konseye Üye Devletler ile üçüncü ülkeler arasõndaki sermaye
dolaşõmõna ilişkin Üye Devletler kambiyo politikalarõnõn aşamalõ olarak
koordinasyonuna yönelik tedbirler önerir. Bu amaçla Konsey, nitelikli
çoğunlukla direktifler yayõnlar. Konsey, serbestleştirmeyi mümkün olan en
üst seviyeye çõkarmak için çaba sarf eder. Sermaye hareketlerinin
serbestleştirilmesinde geri adõm oluşturabilecek tedbirler için oybirliği
gerekir.*
2. Birinci paragrafa uygun olarak alõnan tedbirlerin Üye Devletlerin kambiyo
mevzuatõ arasõndaki farklõlõklarõn ortadan kaldõrõlmasõna imkan vermemesi,
ve bu farklõlõklarõn bir Üye Devlette ikamet eden kişileri, Üye Devletlerden
birinin üçüncü ülkeler arasõndaki sermaye hareketlerine uyguladõğõ
kurullardan kaçõnmak amacõyla 67. Maddede öngörülen Topluluktaki daha
serbest transfer kolaylõklarõndan yararlanmaya sevketmesi ihtimali bulunmasõ
durumunda, bu Devlet, diğer Üye Devletlere ve Komisyona danõştõktan sonra
bu güçlükleri ortadan kaldõrmak için gereken tedbirleri alabilir.
Eğer Konsey, bu önlemlerin, sermayenin Topluluk içindeki serbest
dolaşõmõnõ, doğacak güçlüklerin aşõlmasõ amacõnõn gerektirdiğinden daha fazla
kõsõtladõğõnõ saptarsa, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla, ilgili
Devletin bu tedbirleri kaldõrmasõ ve değiştirmesi için karar alabilir.

* 1.paragraf, ilk cümle hariç olmak üzere, Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 4.paragrafõ ile
değiştirilmiştir.
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Madde 71
Üye Devletler, Topluluk içinde sermaye hareketlerini ve bu hareketlere
ilişkin cari ödemeleri etkileyen yeni hiçbir kambiyo kõsõtlamasõ koymamaya ve
mevcut mevzuatõ daha kõsõtlayõcõ hale getirmemeye çaba sarf ederler.
Üye Devletler ekonomik durumlarõ, özellikle ödemeler dengelerinin
durumlarõ elverdiği ölçüde, yukarõdaki Maddelerde öngörülen sermaye
hareketlerinin serbestleştirilme sõnõrõnõ aşmaya hazõr olduklarõnõ bildirirler.
Komisyon, Para Komitesine danõştõktan sonra Üye Devletlere bu konuda
tavsiyelerde bulunabilir.
Madde 72
Üye Devletler, üçüncü ülkelere giden veya o ülkelerden gelen sermaye
hareketleri hakkõndaki bilgileri sürekli olarak Komisyona aktarõrlar. Komisyon
bu konuda uygun bulduğu görüşleri Üye Devletlere iletebilir.
Madde 73
1. Sermaye dolaşõmõnõn Üye Devletlerden birinin sermaye piyasasõnõn
işleyişinde bozulmalar yaratmasõ halinde, Komisyon, Para Komitesine
danõştõktan sonra, bu Devlete sermaye hareketleri alanõnda şartlarõ ve
ayrõntõlarõ Komisyonca belirlenecek koruma tedbirleri alma yetkisi verir.
Konsey,nitelikli çoğunlukla karar alarak bu yetkiyi geri alabilir ya da bu
şartlarõ ve usulleri değiştirebilir.
2. Bununla birlikte, güç durumda olan bir Üye Devlet, gerektiğinde gizlilikleri
ya
da
ivedilikleri
nedeniyle,
yukarõda
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sözü edilen tedbirleri bizzat alabilir. Komisyon ve diğer Üye Devletler, bu tür
tedbirlerden en geç yürürlüğe girdikleri tarihte haberdar edilirler. Bu
durumda, Komisyon, Para Komitesine danõştõktan sonra ilgili Devletin bu
tedbirleri değiştirmesine veya kaldõrmasõna karar verebilir.
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BAŞLIK IV

Taşõmacõlõk
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Madde 74
İşbu Antlaşmanõn bu Başlõk altõnda düzenlenen konularla ilgili amaçlarõ
Üye Devletler tarafõndan ortak bir taşõmacõlõk politikasõ çerçevesinde
gerçekleştirilmeye çalõşõlõr.
Madde 75
1. Konsey, Taşõmacõlõğõn belirli özelliklerini göz önünde tutarak ve 74.
Maddenin uygulanmasõ amacõyla, Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik
ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra,
ikinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha sonra nitelikli çoğunlukla
karar alarak:
(a) bir Üye Devletin topraklarõndan çõkan ya da o devlete giren veya bir ya
da daha çok Üye Devletin toprağõnõ kateden uluslararasõ taşõmacõlõğa
uygulanacak ortak kurallarõ;
(b) bir üye Devlette, o Devlet sõnõrlarõ içinde yerleşik olmayan
taşõmacõlarõn taşõmacõlõk hizmetlerinde bulunma koşullarõnõ;
(c) gerekli bütün diğer hükümleri,
belirler.
2. 1. paragrafõn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen düzenlemeler geçiş döneminde
hükme bağlanõr.
3. Konsey, uygulanmalarõ bazõ bölgelerde hayat standardõnõ, istihdam ve taşõma
donatõmõnõn işletilmesini tehlikeli biçimde etkileyebilecek nitelikteki
taşõmacõlõk rejimi ilkelerine ilişkin hükümleri, 1. paragrafta öngörülen usule
uymaksõzõn ve ortak pazarõn kurulmasõndan kaynaklanan ekonomik
kalkõnmaya ayak uydurma gereğini de göz önünde tutarak, oybirliğiyle tespit
eder.
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Madde 76
75. Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen hükümler belirleninceye kadar,
Konseyden oybirliğiyle onay alõnmadõkça, hiçbir Üye Devlet, işbu Antlaşma
yürürlüğe girdiği zaman bu konuyu düzenleyen muhtelif hükümleri, kendi ulusal
taşõmacõlarõna kõyasla, diğer Üye Devletler taşõmacõlarõna karşõ doğrudan ya da
dolaylõ olarak, daha az elverişli hale getiremez.
Madde 77
Taşõmacõlõğõn koordinasyonu için duyulan ihtiyaçlara cevap veren, ya da
kamu hizmeti kavramõ içinde yer alan bazõ yükümlülükleri karşõlamaya yarayan
yardõmlar işbu Antlaşmaya uygundur.
Madde 78
İşbu Antlaşma çerçevesinde taşõmacõlõk bedelleri ve koşullarõ konusunda
alõnacak her önlem, taşõmacõlarõn ekonomik durumlarõnõ dikkate almak
zorundadõr.
Madde 79
1. Topluluk içindeki taşõmalarda, bir taşõmacõya, aynõ mallarõ aynõ güzergâhlarda
taşõmak için, malõn çõkõş ya da varõş ülkesine bağlõ olarak farklõ taşõma
ücretleri ve farklõ koşullar uygulanmasõ şeklinde ortaya çõkan ayõrõmcõlõk en
geç ikinci aşamanõn bitiminden önce kaldõrõlõr.
2. 1.paragraf, Konseyin 75.Maddenin 1.paragrafõna uygun olarak diğer
önlemleri almasõnõ engellemez.
3. Konsey, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõl içinde
Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin
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de görüşünü aldõktan sonra nitelikli çoğunlukla karar alarak 1. paragraftaki
hükümlerin uygulanmasõ için gerekli yasal düzenlemeyi yapar.
Konsey özellikle, Topluluk kurumlarõnõn 1. paragrafta belirtilen hükme
uymalarõna ve ilgililerin bu hükümden tam olarak yararlanmalarõnõ sağlamalarõna
imkan vermek için gerekli tedbirleri alabilir.
4. Komisyon resen ya da bir Üye Devletin başvurusu üzerine 1. paragrafta sözü
edilen ayõrõmcõlõk durumlarõnõ inceler ve ilgili Üye Devletin görüşünü
aldõktan sonra 3. paragraf hükümlerine uygun olarak belirlenen yasal
düzenleme çerçevesinde gerekli kararlarõ alõr.
Madde 80
1. Komisyon tarafõndan izin verilmiş bir uygulama olmadõkça bir Üye Devletçe,
Topluluk içinde yapõlan taşõmacõlõğa, belirli bir ya da daha çok teşebbüs ya da
sanayie çõkar sağlamaya yönelik her türlü destek veya koruma içeren bedel ve
şartlarõn uygulanmasõ ikinci aşamanõn başõndan itibaren yasaklanmõştõr.
2. Komisyon resen veya bir Üye Devletin başvurusu üzerine 1. paragrafta
belirtilen taşõma bedel ve şartlarõnõ inceler; bu incelemeyi yaparken özellikle
bir yandan uygun bir bölgesel ekonomi politikasõnõn gereklerini, az gelişmiş
bölgelerin ihtiyaçlarõnõ; ayrõca politik durumlardan ciddi şekilde etkilenmiş
bölgelerin sorunlarõnõ, diğer yandan da bu bedel ve şartlarõn taşõma biçimleri
arasõndaki rekabete etkilerini dikkate alõr.
Komisyon ilgili her Üye Devletin görüşünü aldõktan sonra gerekli kararlarõ
alõr.
3. 1. paragrafta belirtilen yasaklama rekabet tarifelerine uygulanmaz.
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Madde 81
Sõnõr geçişi sõrasõnda bir taşõmacõ tarafõndan, taşõma bedellerine ek olarak
tahsil edilen resim ya da harçlar bu geçişin fiilen sebep olduğu masraflara oranla
makul bir düzeyi aşamaz.
Üye Devletler bu masraflarõ aşamalõ olarak azaltmaya çaba harcarlar.
Komisyon, işbu Maddenin uygulanmasõ için Üye Devletlere tavsiyelerde
bulunabilir.
Madde 82
İşbu Başlõk hükümleri, Almanya'nõn bölünmesinin Federal Almanya
Cumhuriyetinin bazõ bölgelerinin ekonomik durumunda sebep olduğu ekonomik
kayõplarõn telafisi için gerekli olmalarõ şartõyla, bu Cumhuriyette alõnan tedbirlere
engel teşkil etmez.
Madde 83
Komisyon nezdinde, Üye Devletler Hükümetlerince seçilmiş uzmanlardan
oluşan bir Danõşma Komitesi kurulur. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde,
Ekonomik ve Sosyal Komitenin taşõmacõlõk biriminin yetkileri saklõ kalmak
kaydõyla, bu Danõşma Komitesinin görüşünü alõr.
Madde 84
1. İşbu Başlõk hükümleri demiryolu, karayolu ve ülke içi su yollarõyla yapõlan
taşõmacõlõğa uygulanõr.
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2. Konsey nitelikli çoğunlukla, deniz ve hava taşõmacõlõğõ için uygun tedbirlerin
alõnõp alõnmayacağõ ve gerektiğinde bu tedbirlerin hangi ölçü ve usule göre
alõnacağõ konusunda karar verebilir.*
75. Maddenin 1 ve 3. paragraflarõndaki usul hükümleri uygulanõr.**

* 2.paragrafõn birinci bendi Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 5.paragrafõ ile
değiştirilmiştir.
** 2.paragrafõn ikinci bendi Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 6.paragrafõ ile
değiştirilmiştir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

154

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

KISIM ÜÇ
TOPLULUĞUN POLİTİKASI

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

155

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

BAŞLIK I
Ortak Kurallar
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BÖLÜM 1
REKABETE İLİŞKİN KURALLAR
Kesim 1
Teşebbüslere uygulanan kurallar
Madde 85
1. Üye Devletler arasõndaki ticareti etkileyebilecek ve ortak pazar içindeki
rekabetin engellenmesi, kõsõtlanmasõ veya bozulmasõnõ amaç edinen veya bu
sonucu doğuran ve özellikle:
(a) alõş veya satõş fiyatlarõnõ veya diğer ticaret koşullarõnõ doğrudan ya da
dolaylõ olarak belirleyen;
(b) üretimi, pazarlarõ, teknik gelişimi veya yatõrõmõ kõsõtlayan veya kontrol
eden;
(c) pazar veya tedarik kaynaklarõnõ paylaştõran;
(d) diğer ticari taraflar ile yapõlan eşdeğer işlemlere farklõ koşullar
uygulayan ve böylelikle de onlarõ rekabet açõsõndan zararlõ duruma
sokan;
(e) sözleşmelerin akdini, nitelikleri gereği veya ticari teamüle göre bu tür
sözleşmelerin konusuyla hiç bir bağlantõsõ olmayan ek
yükümlülüklerin diğer taraflarca kabulü şartõna bağlayan,
teşebbüsler arasõndaki tüm anlaşmalar, teşebbüs birliklerinin kararlarõ ve
birlikte davranõşlar ortak pazarla bağdaşmadõklarõ için yasaktõr.
2. İşbu Madde ile yasaklanan anlaşmalar ve kararlar hükümsüzdür.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

157

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

3. Bununla birlikte, tüketicilere sağlanan çõkardan adalete uygun bir pay
sağlamanõn yanõ sõra, mallarõn üretimi veya dağõtõmõnõn geliştirilmesine veya
teknik ve ekonomik ilerlemenin hõzlandõrõlmasõna katkõda bulunan; ve
(a) ilgili teşebbüslere, bu amaçlara ulaşmak için gereksiz kõsõtlamalar
getirmeyen,
(b) bu tür teşebbüslere söz konusu ürünlerin önemli bir kõsmõ için rekabeti
ortadan kaldõrma olanağõ vermeyen,
teşebbüsler arasõndaki herhangi bir anlaşma veya anlaşmalar

-

dizisi,
teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin herhangi bir kararõ veya

-

kararlar dizisi,
-

müştereken kararlaştõrõlmõş her tür uygulama veya uygulamalar

dizisi,
ile ilgili olarak 1. paragraf hükümlerinin uygulanmamasõ kararlaştõrõlabilir.
Madde 86
Bir veya daha çok teşebbüsün ortak pazarda veya önemli bir bölümündeki
hakim durumu kötüye kullanmasõ, Üye Devletler arasõndaki ticareti etkilemesi
ölçüsünde, ortak pazarla bağdaşmaz ve yasaktõr.
Böyle bir kötüye kullanma, özellikle:
(a) doğrudan veya dolaylõ olarak haksõz alõş veya satõş fiyatlarõ veya başka
adalete aykõrõ ticari şartlar koşulmasõ;
(b) üretimin, pazarlarõn veya teknik gelişmenin tüketicilerin zararõna
olacak şekilde sõnõrlandõrõlmasõ;
(c) ticari ilişkinin diğer taraflarõ ile yapõlan eş değerdeki işlemlere farklõ
koşullar uygulanmasõnõ ve böylelikle de onlarõn rekabet açõsõndan
dezavantajlõ duruma sokulmasõ;
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(d) sözleşmelerin akdinin, nitelikleri gereği veya ticari teamüle göre bu tür
sözleşmelerin konusuyla hiç bir bağlantõsõ olmayan ek
yükümlülüklerin taraflarca kabulü şartõna bağlanmasõnõ kapsayabilir.
Madde 87
1. İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesini izleyen üç yõl içinde Konsey,
Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldõktan
sonra 85 ve 86. Maddelerde belirtilen ilkelerin uygulanmasõ için gerekli tüzük
veya direktifleri oybirliğiyle kabul eder.
Bu tür hükümler yukarõda belirtilen süre içinde kararlaştõrõlmamõşsa
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüşünü
aldõktan sonra nitelikli çoğunluk ile bu hükümleri belirler.
2. 1. paragrafta değinilen tüzük veya direktiflerin amacõ, özellikle:
(a) para cezalarõ ve gecikme faizi koyma yoluyla 85. Maddenin 1.
paragrafõ ve 86. Maddede belirlenen yasaklara uyulmasõnõ temin
etmek;
(b) bir taraftan etkin denetim yapõlmasõnõ diğer taraftan yönetimi mümkün
olan ölçüde basitleştirmeye duyulan ihtiyacõ göz önünde bulundurarak
85. Maddenin 3. paragrafõnõn uygulanmasõna ilişkin ayrõntõlarõ
belirlemek;
(c) gerektiğinde 85 ve 86. Madde hükümlerinin kapsamõnõ ekonominin
çeşitli dallarõna göre tanõmlamak;
(d) işbu paragrafta belirlenen hükümlerin uygulanmasõnda Komisyon ve
Adalet Divanõ'nõn görevlerini tanõmlamak;
(e) işbu Kesimde yer alan veya bu Maddenin uygulanmasõ sonucu kabul
edilen hükümler ile ulusal mevzuat arasõndaki ilişkiyi belirlemektir.
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Madde 88
87. Maddeye uygun olarak kabul edilen hükümler yürürlüğe girinceye
kadar, Üye Devletlerin yetkili makamlarõ anlaşmalar, kararlar ve teşebbüslerin
birlikte davranõşlarõnõn kabul edilebilirliği ve ortak pazardaki hakim durumun
kötüye kullanõlmasõ konusunda kendi hukuklarõna ve 3. paragraf hükmü özellikle
dikkate alõnmak suretiyle 85. Madde ile 86. Madde hükümlerine göre karar
verirler.
Madde 89
1. 88. Madde saklõ kalmak kaydõyla Komisyon, görevine başlar başlamaz 85 ve
86. Maddelerde belirlenen ilkelerin uygulanmasõnõ sağlar. Komisyon, bir Üye
Devletin başvurusu üzerine veya resen ve Üye Devletlerde kendisine yardõmcõ
olabilecek yetkili makamlar ile işbirliği yaparak, bu ilkelerin ihlali ile ilgili
iddialarõ soruşturur. Komisyon, herhangi bir ihlalin söz konusu olduğunu
tespit ederse buna son vermek amacõyla uygun tedbirler önerir.
2. İhlalin sona erdirilmemesi durumunda Komisyon, bu tür ihlali gerekçeli bir
karar ile tespit eder. Komisyon, kararõnõ yayõmlayabilir ve durumun
düzeltilmesi amacõyla koşul ve ayrõntõlarõnõ kendisinin saptayacağõ gerekli
tedbirleri almalarõ için Üye Devletleri yetkili kõlabilir.
Madde 90
1. Kamu teşebbüsleri ve Üye Devletlerin özel veya münhasõr haklar tanõdõğõ
teşebbüslerle ilgili olarak Üye Devletler, işbu Antlaşmada yer alan, özellikle
7. ve 85 ila 90. Maddelerde öngörülen kurallara aykõrõ hiçbir tedbir alamaz ve
mevcut olanlarõ da devam ettiremez.
2. Genel ekonomik çõkarlara ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli veya mali
nitelikli tekel özelliğine sahip teşebbüsler, bu tür kurallar kendilerine verilmiş
olan
belirli
görevlerin
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ifasõnõ hukuken veya fiilen engellemedikçe, işbu Antlaşmada yer alan
kurallara, özellikle rekabet ile ilgili kurallara tabidir. Ticaretin gelişimi
Topluluğun çõkarlarõna aykõrõ olabilecek ölçüde etkilenmemelidir.
3. Komisyon, işbu Madde hükümlerinin uygulanmasõnõ gözetir ve gerektiğinde
uygun direktif veya kararlarõ Üye Devletlere yöneltir.
Kesim 2
Damping
Madde 91
1. Geçiş döneminde Komisyon, bir Üye Devlet veya ilgili başka bir tarafõn
başvurusu üzerine ortak pazar içinde damping uygulanmakta olduğunu
saptarsa, bu uygulamalara yol açan kişi ya da kişilere bu duruma son
vermelerini sağlamak amacõyla tavsiyelerde bulunur.
Damping uygulamalarõna devam edilmesi durumunda Komisyon,
koşullarõnõ ve ayrõntõlarõnõ kendisinin saptayacağõ koruyucu tedbirleri almasõ için
zarar gören Üye Devlete yetki verir.
2. İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesiyle, bir Üye Devlet menşeli veya o devlet
içinde serbest dolaşõm halinde olup ve başka bir Üye Devlete ihraç edilmiş
olan ürünler, yeniden ithal edilmeleri durumunda, hiçbir gümrük resmine,
miktar kõsõtlamasõna veya eş etkili tedbire tabi tutulmaksõzõn söz konusu ilk
Devlet sõnõrlarõ içine kabul edilir. Komisyon işbu paragrafõn uygulanmasõ için
uygun kurallarõ belirler.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

161

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Kesim 3
Devletler tarafõndan yapõlan yardõmlar
Madde 92
1. İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, bir Üye Devlet tarafõndan
veya Devlet kaynaklarõ vasõtasõyla herhangi bir şekilde yapõlan ve belirli
teşebbüsleri veya belirli mallarõn üretimini kayõrarak rekabeti bozan veya
bozmakla tehdit eden, her türlü yardõm, Üye Devletler arasõndaki ticareti
etkilediği ölçüde, ortak pazarla bağdaşmaz.
2. Aşağõdaki yardõm türleri ortak pazarla bağdaşõr:
(a) ilgili ürünlerin menşeine bağlõ bir ayõrõm gözetmeksizin verilmesi
koşuluyla bireysel tüketicilere yapõlan sosyal nitelikli yardõmlar;
(b) doğal afetler veya olağanüstü olaylarõn neden olduğu zararõ karşõlamak
için yapõlan yardõmlar;
(c) Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Almanya'nõn bölünmesinden
etkilenen belirli bölgelerinin ekonomisine, bölünmenin yarattõğõ
ekonomik zararõn giderilmesi için gerekli olduğu ölçüde yapõlan
yardõmlar.
3. Aşağõdaki yardõm türleri ortak pazarla bağdaşõr sayõlabilir:
(a) yaşam standardõnõn anormal ölçüde düşük olduğu veya ciddi bir eksik
istihdamõn hüküm sürdüğü bölgelerin ekonomik gelişimini
desteklemeye yönelik yardõmlar;
(b) Avrupa'nõn
ortak çõkarõna olacak önemli bir projenin
gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi veya bir Üye Devlet
ekonomisinde ortaya çõkan ciddi bir bozulmanõn giderilmesi için
yapõlan yardõmlar;
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(c) ticaret koşullarõnõ ortak çõkarlara zarar verecek ölçüde olumsuz yönde
etkilemeyen ve belirli ekonomik bölgeler veya belirli ekonomik
faaliyetlerin gelişimini kolaylaştõrmak için yapõlan yardõmlar; ancak, 1
Ocak 1957 tarihi itibariyle gemi yapõmõna verilen yardõmlar, sadece
gümrük korumasõnõn yokluğunun telafi edilmesi amacõyla
kullanõlmalarõ ölçüsünde, işbu Antlaşmanõn üçüncü ülkelere yönelik
ortak ticaret politikasõ ile ilgili hükümleri saklõ kalmak kaydõyla,
gümrük vergilerinin kaldõrõlmasõnda uygulanan koşullara tabi olarak
tedricen azaltõlõr;
(d) Komisyonun önerisi üzerine Konseyin nitelikli çoğunlukla alacağõ
kararla belirlenebilecek diğer yardõm türleri.
Madde 93
1. Komisyon, Üye Devletlerle işbirliği içinde bu Devletlerde mevcut olan tüm
yardõm sistemlerini sürekli olarak inceler. Komisyon, Üye Devletlere, ortak
pazarõn sürekli gelişimi veya işleyişi için gereken uygun tedbirleri önerir.
2. Eğer Komisyon, ilgili taraflara kendi görüşlerini bildirmeleri için uyarõda
bulunduktan sonra, bir Devlet veya Devlet kaynaklarõ vasõtasõyla sağlanan
yardõmõn 92. Maddeye göre ortak pazarla bağdaşmadõğõnõ veya bu tür
yardõmõn kötüye kullanõldõğõnõ tespit ederse, ilgili Devletin Komisyon
tarafõndan saptanacak süre içinde böyle bir yardõmõ kaldõrmasõna veya
değiştirmesine karar verir.
Söz konusu Devletin öngörülen süre içinde bu karara uymamasõ halinde
Komisyon veya ilgili herhangi bir Devlet, 169 ve 170. Madde hükümlerine
uymaksõzõn doğrudan Adalet Divanõnda dava açabilir.
Bir Üye Devletin başvurusu üzerine Konsey, istisnai durumlar gerektirdiği
takdirde,
bu
Devletin
verdiği
veya
vereceği
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yardõmõn, 92. Madde hükümlerine veya 94. Maddede belirtilen tüzüklere
uymaksõzõn, ortak pazarla bağdaştõğõna oybirliği ile karar verebilir. Söz
konusu yardõm ile ilgili olarak Komisyonun, bu paragrafõn birinci bendinde
belirtilen süreci başlatmasõ halinde, ilgili Devletin Konseye yapacağõ
başvurunun, Konsey tutumunu belirtinceye kadar söz konusu süreci
durdurucu etkisi vardõr.
Ancak, eğer Konsey söz konusu başvurunun yapõlmasõnõ izleyen üç ay
içinde tutumunu belirtmezse, Komisyon bu konuda kendisi karar verir.
3. Komisyon, görüşlerini bildirebilmesi için, yardõmõn yapõlmasõ veya
değiştirilmesi ile ilgili tasarõlardan zamanõnda haberdar edilir. Eğer Komisyon
bu tür bir tasarõnõn 92. Maddeye göre ortak pazarla bağdaşmadõğõnõ
düşünürse, 2. paragrafta belirtilen süreci gecikmeksizin başlatõr. İlgili Üye
Devlet, bu süreç nihai bir kararla sonuçlanmadan tasarlanan tedbirleri
yürürlüğe koyamaz.
Madde 94
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak, 92
ve 93. Maddelerin uygulanmasõ amacõyla gerekli bütün düzenlemeleri yapabilir
ve özellikle 93. Maddenin 3. paragrafõnõn uygulanmasõna ilişkin şartlarõ ve bu
süreçten muaf olan yardõm türlerini tespit edebilir.
BÖLÜM 2
VERGİ HÜKÜMLERİ
Madde 95
Hiçbir

Üye

Devlet

diğer

Üye

Devletlerin

ürünlerine,

kendi
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benzer ürünlerine doğrudan veya dolaylõ olarak uyguladõğõndan daha yüksek
herhangi bir iç vergiyi doğrudan veya dolaylõ olarak koyamaz.
Ayrõca hiçbir Üye Devlet diğer Üye Devletlerin ürünlerine, diğer ürünlere
dolaylõ koruma sağlayacak nitelikte herhangi bir iç vergi uygulayamaz.
Üye Devletler, en geç ikinci aşamanõn başõnda, işbu Antlaşma yürürlüğe
girdiği sõrada mevcut ve yukarõdaki kurallara aykõrõ olan hükümleri kaldõrõr veya
düzeltirler.
Madde 96
Ürünler herhangi bir Üye Devlet ülkesine ihraç edildiğinde doğrudan ya da
dolaylõ olarak içeride tabi tutulduklarõ vergilerden daha yüksek bir iç vergi
iadesinden yararlanamazlar.
Madde 97
Yaygõn muamele vergisi tipinde muamele vergisi uygulayan Üye Devletler,
ithal edilen ürünlere uyguladõklarõ iç vergilendirme veya ihraç edilen ürünler için
izin verilen iadeler söz konusu olduğunda, 95 ve 96. Maddelerde belirtilen
ilkelerin ihlal edilmemesi koşuluyla, her bir ürün veya ürün grubu için ortalama
vergi oranlarõ saptayabilirler.
Bir Üye Devletin saptadõğõ ortalama vergi oranlarõnõn bu ilkelere uymadõğõ
durumlarda, Komisyon, ilgili Devlete konuya ilişkin gerekli direktif veya
kararlarõ gönderir.
Madde 98
Muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diğer dolaylõ vergi türleri
dõşõndaki
yükümler
konusunda,
tasarlanan
tedbirler,
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Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafõndan sõnõrlõ bir süre için nitelikli
çoğunluk ile daha önceden onaylanmõş olmadõkça, diğer Üye Devletlere yapõlan
ihracat ile ilgili indirim veya vergi iadesi sağlanamaz ve Üye Devletlerden
yapõlacak ithalata ilişkin telafi edici vergiler konamaz.
Madde 99*
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüşünü
aldõktan sonra oybirliğiyle, muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diğer tür
dolaylõ vergilere ilişkin mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõna yönelik hükümleri,bu
uyumlaştõrmanõn 8a. Maddesinde öngörülen sürede iç pazarõn kurulmasõnõ ve
işleyişini sağlamasõ için gerekli olduğu ölçüde kabul eder.
BÖLÜM 3
MEVZUATIN YAKINLAŞTIRILMASI
Madde 100
Komisyonun önerisi üzerine Konsey, oybirliğiyle, Üye Devletlerin, ortak
pazarõn kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyebilecek yasa, tüzük veya idari
düzenlemelerin yakõnlaştõrõlmasõna yönelik direktifler çõkarõr.

* Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 17.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Bir veya daha fazla Üye Devlette, uygulanmalarõ mevzuat değişikliği
gerektirebilecek direktifler söz konusu olduğunda, Avrupa Parlamentosu ve
Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşü alõnõr.
Madde 100a*
1. 100. Maddeye uymaksõzõn ve işbu Antlaşmanõn aksine hükümleri saklõ
kalmak kaydõyla, Madde 8a da belirlenen hedeflere ulaşõlmasõ için aşağõdaki
hükümler uygulanõr. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa
Parlamentosu ile işbirliği içinde ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü
aldõktan sonra nitelikli çoğunluk ile Üye Devletlerin iç pazarõn kurulmasõnõ ve
işlemesini amaç edinmiş yasa, tüzük veya idari düzenlemelerin
yakõnlaştõrõlmasõna ilişkin tedbirleri tespit eder.
2. 1. paragraf, vergilere ilişkin hükümlere, kişilerin serbest dolaşõmõ ve bağõmlõ
çalõşanlarõn hak ve çõkarlarõyla ilgili hükümlere uygulanmaz.
3. Komisyon, 1. paragrafta öngörülen sağlõk, güvenlik, çevre ve tüketicinin
korunmasõna ilişkin önerilerinde yüksek bir koruma düzeyini esas alõr.
4. Eğer, bir uyum tedbirinin Konseyce nitelikli çoğunlukla kabulünü takiben bir
Üye Devlet, 36. Maddede yer alan temel zorunluluklar nedeniyle, veya çevre
korunmasõ ile ya da çalõşma ortamõ ile ilgili olarak ulusal hükümleri
uygulamayõ gerekli görürse bu hükümleri Komisyona bildirir.

* Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 18.Maddesi ile eklenmiştir.
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Komisyon, ilgili hükümlerin Üye Devletler arasõndaki ticarette keyfi bir
ayõrõmcõlõk aracõ veya örtülü bir kõsõtlama olmadõklarõnõ araştõrdõktan sonra
bunlarõ teyit eder.
Komisyon veya herhangi bir Üye Devlet, başka bir Üye Devletin işbu
Maddede belirtilen yetkileri usulsüz kullandõğõnõ düşünürse 169 ve 170.
Maddelerde yer alan usule uymaksõzõn konuyu doğrudan doğruya Adalet
Divanõna götürebilir.
5. Yukarõda değinilen uyum tedbirleri, uygun durumlarda, 36. Maddede yer
alan,ekonomik olmayan bir veya daha fazla nedenle Topluluğun denetim
sürecine tabi geçici tedbirler almalarõ için Üye Devletlere yetki veren
koruyucu bir hükmü de içerir.
Madde 100 b*
1. 1992 yõlõ içinde, Komisyon, her Üye Devlet ile birlikte 100a Maddesinin
kapsamõna giren ve bu maddeye uygun olarak uyumlaştõrõlmasõ yapõlmamõş
ulusal nitelikli yasa, tüzük ve idari düzenlemelerin bir envanterini çõkarõr.
Konsey, Madde 100a'nõn hükümlerine uygun olarak, bir Üye Devlette
yürürlükte olan hükümlerin diğer bir Üye Devlette uygulananlarla eş değer
sayõlmasõna karar verebilir.
2. Madde 100a(4)'ün hükümleri kõyas yoluyla uygulanõr.

* Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 19.Maddesi ile eklenmiştir.
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3. Komisyon, birinci paragrafõn 1. bendinde sözü edilen envanteri hazõrlar ve
uygun önerileri Konseyin 1992 yõlõ sonuna kadar karar vermesi için
zamanõnda gönderir.
Madde 101
Komisyon, Üye Devletlerin yasa, tüzük ve idari düzenlemeleri arasõndaki
bir farklõlõğõn ortak pazar içindeki rekabet koşullarõnõ bozduğunu ve giderilmesi
gereken bir sapmaya sebep olduğunu tespit ederse, ilgili Üye Devletler ile
istişarede bulunur.
Eğer böyle bir istişare söz konusu bozukluğu giderecek bir anlaşma ile
sonuçlanmazsa Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ilk aşamada oybirliğiyle ve
ondan sonra nitelikli çoğunluk ile gerekli direktifleri çõkarõr. Komisyon ve
Konsey, işbu Antlaşmada belirlenen diğer uygun tedbirleri alabilirler.
Madde 102
1. Yasa, tüzük veya idari düzenlemelerin kabul edilmesi veya değiştirilmesinin
101. Madde çerçevesinde bir sapmaya neden olabileceği endişesi söz konusu
olduğu takdirde, sözü edilen hükümleri uygulamak isteyen Üye Devlet,
Komisyonun görüşünü alõr. Komisyon, Üye Devletlerin görüşünü aldõktan
sonra ilgili Devletlere söz konusu sapmadan kaçõnmak için uygun tedbirleri
tavsiye eder.
2. Eğer iç hükümlerini belirlemek veya bu hükümlerde değişiklik yapmak
isteyen bir Devlet Komisyonun kendisine yaptõğõ tavsiyeye uymazsa, diğer
Üye
Devletlerden
101.
Maddeye
göre,
böyle
bir
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sapmanõn giderilmesi amacõyla kendi düzenlemelerinde değişiklik
yapmalarõ istenemez. Eğer Komisyonun tavsiyesine uymayan Üye Devlet
sadece kendi zararõna bir sapmaya neden olursa 101. Madde hükümleri
uygulanmaz.
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BAŞLIK II
Ekonomi Politikasõ
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BÖLÜM 1*
EKONOMİ VE PARA POLİTİKASI ALANINDA İŞBİRLİĞİ
(EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK)
Madde 102a
1. Topluluğun daha sonraki gelişmesi için gerekli ekonomi ve para
politikalarõnõn birbirine yakõnlaşmasõnõ temin etmek amacõyla Üye Devletler,
104. Maddenin hedefleri doğrultusunda işbirliği yaparlar. Böyle yaparken, bu
alanda mevcut yetkilere riayet ederek Avrupa Para Sistemi (APS)
çerçevesinde yapõlan işbirliği ve ECU'nün geliştirilmesi sayesinde kazanõlan
tecrübeleri dikkate alõrlar.
2. Ekonomi ve para politikasõ alanlarõnda daha sonraki gelişmelerin kurumsal
değişiklikler gerektirmesi ölçüsünde, 236. Madde hükümleri uygulanõr.
Parasal alanda kurumsal değişikliklerin söz-konusu olmasõ halinde, Para
Komitesi ile Merkez Bankalarõ Guvernörler Komitesinin de görüşü alõnõr.
BÖLÜM 2**
KONJONKTÜR POLİTİKASI
Madde 103
1. Üye

Devletler

kendi

konjonktür

politikalarõnõ

bir

ortak

*

Bu Bölüm Tek Avrupa Senedinin 20.Maddesi ile işbu Antlaşmanõn 3.Kõsõm II.Başlõğõna
eklenmiştir.
** Bu Bölüm Tek Avrupa Senedinin 20.Maddesinin 2.paragrafõna göre yeniden
numaralandõrõlmõştõr.
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çõkar meselesi olarak görürler. Üye Devletler mevcut koşullara göre
alõnacak tedbirler konusunda birbirlerine ve Komisyona danõşõrlar.
2. İşbu Antlaşmada öngörülen diğer usuller saklõ kalmak kaydõyla Konsey,
Komisyonun önerisi üzerine duruma uygun tedbirleri oybirliğiyle
kararlaştõrabilir.
3. Komisyonun önerisi üzerine Konsey, gerektiğinde 2.paragrafta kararlaştõrõlan
tedbirleri yürürlüğe koymak için gereken direktifleri nitelikli çoğunlukla karar
alarak çõkarõr.
4. Belirli ürünlerin temininde güçlüklerle karşõlaşõlmasõ halinde de bu Maddede
öngörülen usuller uygulanõr.
BÖLÜM 3*
ÖDEMELER DENGESİ
Madde 104
Her Üye Devlet, yüksek istihdam ve istikrarlõ bir fiyat düzeyinin
gerçekleştirilmesini sağlamanõn yanõ sõra, kendi genel ödemeler dengesinde
dengeyi sağlamak ve kendi parasõna olan güveni korumak için gerek duyulan
ekonomik politikalarõ uygular.

*

Bu Bölüm Tek
numaralandõrõlmõştõr.

Avrupa

Senedinin

20.Maddesinin

2.paragrafõna

göre

yeniden
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Madde 105
1. 104. Maddede belirtilen hedeflere ulaşõlmasõnõ kolaylaştõrmak amacõyla Üye
Devletler ekonomi politikalarõnõ koordine ederler. Üye Devletler bu amaçla,
kendi yönetimlerinin yetkili daireleri ve Merkez Bankalarõ arasõnda işbirliği
sağlarlar.
Komisyon, bu
tavsiyelerde bulunur.

işbirliğinin

nasõl

sağlanacağõ

konusunda

Konseye

2. Üye Devletlerin para politikalarõ arasõnda ortak pazarõn işlerliği için gerektiği
ölçüde koordinasyonu sağlamak amacõyla danõşman statüsünde bir Para
Komitesi kurulur. Komitenin görevleri:

- Üye Devletler ve Topluluğun parasal ve mali durumunu ve Üye

Devletlerin genel ödemeler sistemini izlemek ve bu konuda Konsey ve Komiteye
düzenli olarak rapor sunmak;
- bu kurumlara sunulmak üzere Konsey veya Komisyonun talebi üzerine

veya resen görüşlerini bildirmektir.
Üye Devletler ve Komisyon Para Komitesine ikişer üye atarlar.
Madde 106
1. Her Üye Devlet, mallarõn, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin Üye Devletler
arasõnda dolaşõmõnõn işbu Antlaşmaya uygun olarak serbestleştirilmesi
ölçüsünde, mallarõn, hizmetlerin, veya sermayenin dolaşõmõ ile ilgili ödemeler
ile sermaye ve kazanç transferlerinin alacaklõ veya lehdarõn ikamet ettiği Üye
Devletin parasõyla yapõlmasõna izin vermeyi taahhüt eder.
Üye Devletler, genel ekonomik durumlarõ ve özellikle ödemeler
dengesindeki
durumlarõnõn
elverdiği
ölçüde,
ödemelerini
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yukarõdaki paragrafta belirtilenden daha fazla serbestleştirmeye hazõr olduklarõnõ
bildirirler.
2. Mal, hizmet ve sermaye dolaşõmõnõn yalnõzca kendileriyle ilgili kõsõtlamalarla
sõnõrlandõrõlmasõ halinde, bunlara ilişkin ödemelerdeki kõsõtlamalarõn
kaldõrõlmasõ için, gerekli değişiklikler yapõlmak suretiyle miktar
kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõ, hizmetlerin serbestleştirilmesi ve sermayenin
serbest dolaşõmõyla ilgili bölümlerin hükümleri uygulanõr.
3. Üye Devletler kendi aralarõnda, işbu Antlaşmanõn 3 Nolu Ekinde listesi
verilmiş olan görünmeyen işlemler ile ilgili transferlere yeni kõsõtlamalar
getirmemeyi taahhüt ederler.
1 ve 2. paragraflardaki hükümler veya sermayenin serbest dolaşõmõna ilişkin
Bölüm hükümleri ile düzenlenmedikçe, mevcut kõsõtlamalarõn aşamalõ olarak
kaldõrõlmasõ 63 ila 65. Madde hükümlerine göre gerçekleştirilir.
4. Gerektiğinde Üye Devletler, bu Maddede değinilen ödeme ve transferlerin
gerçekleşmesine imkan verecek tedbirler konusunda birbirlerine danõşõrlar; bu
tür tedbirler bu Bölümde yer alan hedeflere ulaşõlmasõna engel olamaz.
Madde 107
1.

Her Üye Devlet, döviz kurlarõ ile ilgili politikasõnõ bir ortak çõkar sorunu
olarak ele alõr.

2.

Bir Üye Devlet kendi döviz kurlarõnda 104. Maddede yer alan hedeflere
uygun olmayan ve rekabet koşullarõnõ ciddi şekilde bozan bir değişiklik
yaparsa Komisyon, Para Komitesinin görüşünü aldõktan sonra bu
değişikliğin etkilerini gidermek amacõyla, kesin olarak sõnõrlõ bir süre için,
koşullarõnõ ve ayrõntõlarõnõ kendisinin saptayacağõ tedbirler almalarõ için
diğer Üye Devletlere izin verebilir.
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Madde 108
1. Bir Üye Devlet için ödemeler dengesinde, genel dengesizlikten ya da elindeki
döviz cinsinden kaynaklanan ve özellikle de ortak pazarõn işleyişine veya
ortak ticaret politikasõnõn aşamalõ olarak gerçekleştirilmesine zarar vermesi
muhtemel güçlüklerin veya bu konuda ciddi bir tehlikenin söz konusu olmasõ
halinde, Komisyon, ivedilikle, bu devletin durumunu ve 104. Madde
hükümlerine uygun olarak ve kendi elindeki bütün imkanlarõ kullanarak aldõğõ
veya alabileceği tedbirleri inceler. Komisyon, ilgili devlet tarafõndan kabul
edilmesini tavsiye edeceği tedbirleri bildirir.
Bir Üye Devlet tarafõndan alõnan tedbir ve Komisyonun önerdiği tedbirler
mevcut veya ileride karşõlaşõlmasõ muhtemel tehditkar güçlüklerin üstesinden
gelmek için yeterli görülmezse Komisyon, Para Komitesinin görüşünü aldõktan
sonra, karşõlõklõ yardõm verilmesini ve bunun için uygun yöntemleri Konseye
tavsiye eder.
Komisyon mevcut durum ve gelişmeler hakkõnda Konseye düzenli olarak
bilgi verir.
2. Konsey böyle bir karşõlõklõ yardõm için nitelikli çoğunlukla karar verir;
karşõlõklõ yardõmõn koşullarõnõ ve ayrõntõlarõnõ belirleyen direktifleri kabul eder
veya kararlarõ alõr. Bu karşõlõklõ yardõm özellikle:

(a) Üye Devletlerin başvurabilecekleri diğer uluslararasõ kuruluşlar
nezdinde uyumlu bir yaklaşõmda bulunmasõ;
(b) güç durumda olan Devletin üçüncü ülkelere karşõ miktar
kõsõtlamalarõnõ sürdürmesi veya yeniden kõsõtlama koymasõ halinde
ticaretin saptõrõlmasõndan kaçõnmak için gerekli tedbirlerin alõnmasõ;
(c) onaylarõ alõnmak kaydõyla diğer Üye Devletler tarafõndan sõnõrlõ
krediler verilmesi şeklinde olabilir.
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Geçiş dönemi sõrasõnda karşõlõklõ yardõm, bu tür tedbirleri alacak
Devletlerin de onayõyla, güçlük içindeki Devletten yapõlan ithalat artõşõnõ
kolaylaştõrmak amacõyla kotalarõn genişletilmesi veya gümrük vergilerinde
yapõlacak özel indirimler şeklinde de olabilir.
3. Komisyonun tavsiye ettiği karşõlõklõ yardõm Konsey tarafõndan sağlanmazsa
veya sağlanan karşõlõklõ yardõm ve alõnan tedbirler yetersiz kalõrsa, Komisyon,
güçlük içindeki Devletin koruma tedbirleri almasõna izin verir; bu tedbirlerin
şartlarõ ve ayrõntõlarõ Komisyon tarafõndan tespit edilir.
Konsey, nitelikli çoğunlukla karar alarak bu izni iptal edebilir ve bu şart ve
ayrõntõlarda değişiklik yapabilir.
Madde 109
1. Ödemeler dengesinde ani bir bunalõmõn ortaya çõkmasõ ve Madde 108(2)
çerçevesinde uygun bir kararõn derhal alõnmamasõ halinde ilgili Üye Devlet
ihtiyaten gerekli tedbirleri alõr. Bu tür tedbirler, ortak pazarõn işleyişinde
mümkün olan en az düzeyde bozulmaya yol açmalõ ve meydana gelen ani
güçlükleri gidermek için tam olarak gerekli olandan daha geniş kapsamlõ
olmamalõdõr.
2. Komisyon ve diğer Üye Devletlerin, bu koruma tedbirlerinden en geç
yürürlüğe girdiklerinde haberdar edilmeleri gerekir. Komisyon Konseye
108.Madde uyarõnca karşõlõklõ yardõmyapõlmasõnõ tavsiye edebilir.
3. Konsey, Komisyonun görüşünü bildirmesinden ve Para Komitesine de
danõştõktan sonra nitelikli çoğunlukla ilgili Devletin yukarõda sözü edilen
koruma tedbirlerini değiştirmesine, askõya almasõna veya kaldõrmasõna karar
verebilir.
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BÖLÜM 4*
TİCARET POLİTİKASI
Madde 110
Üye Devletler kendi aralarõnda bir gümrük birliği kurmak suretiyle ortak
çõkarlar çerçevesinde dünya ticaretinin uyumlu bir şekilde gelişmesine,
uluslararasõ ticarete uygulanan kõsõtlamalarõn aşamalõ olarak kaldõrõlmasõna ve
gümrük engellerinin azaltõlmasõna katkõda bulunmayõ amaçlarlar.
Ortak ticaret politikasõnda, Üye Devletler arasõndaki gümrük vergilerinin
kaldõrõlmasõnõn bu Devletlerde bulunan teşebbüslerin rekabet güçlerinin artõşõ
üzerindeki lehte etkisi dikkate alõnõr.
Madde 111
Geçiş döneminde, 115 ve 116. Madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla,
aşağõdaki hükümler uygulanõr:
1. Üye Devletler, üçüncü ülkelerle olan ticari ilişkilerini geçiş dönemi sonuna
kadar dõş ticaret alanõnda ortak bir politikanõn uygulanmasõ için gerekli
koşullarõ bir araya getirecek biçimde uyumlu olarak yürütürler.
Komisyon, geçiş döneminde izlenecek ortak tutuma ilişkin prosedür ve
ticaret politikalarõnda birliğin sağlanmasõ konusunda Konseye öneriler sunar.

*

Bu Bölüm Tek Avrupa Senedinin 20.Maddesinin 2.paragrafõna göre yeniden numaralandõrõlmõştõr.
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2. Komisyon ortak gümrük tarifesi ile ilgili olarak üçüncü ülkelerle yapõlacak
tarife müzakereleri konusunda Konseye tavsiyelerde bulunur.
Konsey, bu tür müzakereleri başlatmasõ için Komisyona yetki verir.
Komisyon, bu müzakereleri kendisine yardõmcõ olmak üzere Konsey
tarafõndan atanmõş özel bir Komiteyle istişare içinde ve Konseyin kendisine
gönderebileceği direktifler çerçevesinde yürütür.
3. Konsey, işbu Madde ile kendisine verilen yetkileri kullanõrken ilk iki aşama
boyunca oybirliğiyle ve daha sonra nitelikli çoğunlukla karar verir.
4. Üye Devletler, ortak gümrük tarifesinin gecikmeden yürürlüğe girmesini
temin etmek amacõyla, özellikle üçüncü ülkelerle aralarõnda yürürlükte olan
tarife anlaşmalarõnõn düzenlenmesi için gereken tüm tedbirleri Komisyona
danõşarak alõrlar.
5. Üye Devletler, üçüncü ülkelerle veya üçüncü ülke gruplarõyla ilgili liberasyon
listeleri üzerinde kendi aralarõndaki tekdüzeliğin mümkün olan en üst
düzeyde teminini hedef alõrlar. Bu amaçla Komisyon, Üye Devletlere gerekli
tavsiyelerde bulunur.
Eğer Üye Devletler üçüncü ülkelerle ilgili miktar kõsõtlamalarõnõ kaldõrõr
veya azaltõrlarsa, bu konuda önceden Komisyona bilgi verirler ve aynõ muameleyi
diğer Üye Devletlere de uygularlar.
Madde 112
1. Üye Devletler diğer uluslararasõ kuruluşlar çerçevesinde üstlendikleri
yükümlülükler saklõ kalmak kaydõyla, üçüncü ülkelere yönelik ihracata
yardõm sağladõklarõ sistemlerini geçiş dönemi sona ermeden önce, Topluluğun
teşebbüsleri arasõndaki rekabetin bozulmasõndan kaçõnmak için gerekli
ölçüde, aşamalõ olarak uyumlu hale getirirler.
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Konsey, Komisyonun önerisi üzerine,bu amaç doğrultusunda gerekli
direktifleri ikinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha sonra nitelikli
çoğunlukla çõkarõr.
2. Yukarõdaki hükümler, muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diğer
dolaylõ vergiler de dahil olmak üzere, bir Üye Devlete ait bir malõn üçüncü bir
ülkeye ihracõ dolayõsõyla iade edilen gümrük vergilerinin veya eş etkili
yükümlerin veya diğer dolaylõ vergilerin iadelerinde uygulanmaz; bu durumda
verilen iadelerin ihraç edilen mallarõn doğrudan ya da dolaylõ olarak üzerine
konulan yüküm toplamõnõ aşmamasõ gerekir.
Madde 113
1. Geçiş dönemi sona erdikten sonra ortak ticaret politikasõ özellikle tarife
oranlarõnda değişiklik yapõlmasõ, tarife ve ticaret anlaşmalarõnõn imzalanmasõ,
liberasyon tedbirlerinde yeknesaklõğõn sağlanmasõ, ihracat politikasõ ve
damping veya sübvansiyon uygulanmasõ ve ticareti koruma tedbirleri alõnmasõ
gibi konularda ortak ilkeler üzerine kurulur.
2. Komisyon, ortak ticaret politikasõnõn uygulanmasõ konusunda Konseye
öneriler sunar.
3. Üçüncü ülkelerle yapõlacak anlaşmalarõn müzakere edilmesi gerektiğinde
Komisyon, gerekli müzakereleri başlatmasõ için kendisine izin verecek olan
Konseye tavsiyelerde bulunur.
Komisyon bu müzakereleri, görevin yerine getirilmesinde Komisyona
yardõmcõ olmak üzere Konsey tarafõndan atanan özel bir Komite ile istişare içinde
ve Konseyin kendisine yöneltebileceği direktifler çerçevesinde yürütür.
4. Konsey, işbu Maddede kendisine verilen yetkileri kullanõrken nitelikli
çoğunluk ile karar verir.
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Madde 114
Konsey, ilk iki aşamada oybirliğiyle, daha sonra nitelikli çoğunlukla karar
alarak, 111(2). Maddeyle ve 113. Maddede sözü edilen anlaşmalarõ Topluluk
adõna akdeder.
Madde 115
Ticarette meydana gelen bozulmalarõn herhangi bir Üye Devlet tarafõndan
işbu Antlaşmaya uygun olarak alõnan ticaret politikasõna ilişkin tedbirlerin
uygulanmasõnõ engellemesini önlemek amacõyla veya bu tür tedbirler arasõndaki
farklõlõklarõn bir veya daha fazla Üye Devlette ekonomik güçlüklere neden olmasõ
halinde Komisyon, diğer Üye Devletler arasõnda gerekli işbirliğinin kurulmasõ
için yöntemler önerir. Bu önerinin yapõlmamasõ halinde Komisyon, şartlarõnõ ve
ayrõntõlarõnõ kendisinin saptayacağõ gerekli koruyucu tedbirleri almalarõ için Üye
Devletlere izin verir.
Geçiş döneminde acil durumlar söz konusu olduğunda, Üye Devletler
gerekli tedbirleri bizzat alabilirler ve bu tedbirleri diğer Üye Devletlere ve
onlarõn bu tür tedbirleri değiştirmelerine veya kaldõrmalarõna karar verebilecek
olan Komisyona bildirirler.
Bu tür tedbirlerin seçiminde, ortak pazarõn işleyişine en az zarar veren ve
ortak gümrük tarifesinin uygulanmasõnõn olabildiğince hõzlandõrõlmasõ gereğini
de dikkate alan tedbirlere öncelik tanõnõr.
Madde 116
Üye Devletler, geçiş döneminin sona ermesinden itibaren ortak pazar için
özel öneme sahip bütün sorunlar hakkõnda ekonomik nitelikli uluslararasõ
kuruluşlar
çerçevesinde
yalnõzca
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ortaklaşa hareket ederler. Bu amaçla Komisyon, nitelikli çoğunluk ile karar
verecek olan Konseye böyle ortak bir tutumun kapsamõ ve uygulamaya konmasõ
ile ilgili öneriler sunar.
Üye Devletler, geçiş döneminde ortak hareketlerini düzenlemek ve
mümkün olduğu ölçüde tek bir tavõr belirlemek amacõyla aralarõnda danõşmalarda
bulunurlar.
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BAŞLIK III
Sosyal Politika
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BÖLÜM 1
SOSYAL HÜKÜMLER
Madde 117
Üye Devletler işçilerin, eşit şekilde gelişmelerine imkan vererek hayat ve
çalõşma şartlarõnõn iyileştirilmesini teşvik etmenin gerekliliği konusunda görüş
birliği içindedirler.
Üye Devletler, böyle bir gelişmenin sadece sosyal sistemlerin uyumunu
teşvik edecek olan ortak pazarõn işleyişi sonucunda değil fakat aynõ zamanda işbu
Antlaşmada yer alan usuller ve yasa, tüzük veya idari düzenlemelerde belirlenen
hükümlerin yakõnlaştõrõlmasõ sonucunda da ortaya çõkacağõ kanõsõndadõrlar.
Madde 118
İşbu Antlaşmanõn diğer hükümleri saklõ kalmak kaydõyla ve genel
hedeflerine uygun olarak Komisyonun görevleri, Üye Devletler arasõnda sosyal
alanda, özellikle;
−

istihdam;

−

iş hukuku ve çalõşma koşullarõ;

−

temel ve ileri düzeyde mesleki eğitim;

−

sosyal güvenlik;

−

iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõna karşõ koruma;

−

iş sağlõğõ;

−

sendika kurma ve işveren ile işçiler arasõnda toplu sözleşme yapma hakkõ

ile ilgili konularda yakõn işbirliği sağlamaktõr.
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Bu amaçla Komisyon, ulusal düzeyde ortaya çõkan sorunlar ile uluslararasõ
kuruluşlarõ ilgilendiren sorunlar hakkõnda incelemeler yaparak, görüşler
bildirerek ve istişare toplantõlarõ düzenleyerek Üye Devletlerle yakõn ilişkiler
kurar.
Komisyon, işbu Maddede öngörülen görüşleri bildirmeden önce Ekonomik
ve Sosyal Komiteye danõşõr.
Madde 118a*
1. Üye Devletler, özellikle işçi sağlõğõ ve güvenliği bakõmõndan çalõşma
ortamõnda yapõlacak iyileştirmelerin teşvikine önem verir ve sağlanan
iyileştirmelerin korunmasõnõn yanõ sõra bu alandaki koşullarõn
uyumlaştõrõlmasõnõ kendilerine hedef edinirler.
2. 1 nolu paragrafta belirlenen amacõn gerçekleştirilmesine yardõmcõ olmak
amacõyla Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikliçoğunlukla karar
alarak, Avrupa Parlamentosuyla işbirliği içinde ve Ekonomik ve Sosyal
Komitenin görüşünü aldõktan sonra direktifler vasõtasõyla, Üye Devletlerin her
birinde mevcut bulunan koşullarõ ve teknik kurallarõ dikkate alarak aşamalõ
olarak gerçekleştirilmek üzere asgari gerekleri kabul eder.
Bu direktiflerde küçük veya orta büyüklükteki teşebbüslerin kurulmasõ ve
gelişimini engellemesi muhtemel idari, mali veya hukuki kõsõtlamalar koymaktan
kaçõnõlõr.
3. İşbu Maddeye uygun olarak kabul edilen hükümler,herhangi bir Üye
Devletin, işbu Antlaşmayla uyum içinde, çalõşma koşullarõnõn korunmasõna
yönelik daha sõkõ tedbirler almasõna veya mevcut tedbirleri sürdürmesine
engel olamaz.

*

Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 21.Maddesi ile eklenmiştir.
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Madde 118b*
Komisyon, Avrupa düzeyinde taraflarõn da istemesi halinde yönetim ile
emek arasõnda anlaşmaya dayalõ ilişkiler kurulmasõnõ sağlayabilecek bir diyalog
kurmak için çaba gösterir.
Madde 119
Her Üye Devlet ilk aşama boyunca, aynõ iş için kadõn ve erkek işçilere eşit
ücret ödenmesi ilkesinin uygulanmasõnõ temin eder ve daha sonra bu uygulamayõ
sürdürür.
İşbu Maddenin amaçlarõ doğrultusunda "ücret", işçinin yaptõğõ iş
karşõlõğõnda doğrudan doğruya veya dolaylõ olarak ve ister nakdi ister ayni olsun
işvereninden aldõğõ temel veya asgari ücret ya da maaş ve herhangi bir başka
bedel anlamõna gelir.
Cinsiyet farkõ gözetmeksizin eşit ücret ödenmesi:
(a) parça başõna göre ücreti ödenen aynõ iş için yapõlacak ödemelerde aynõ
ölçü biriminin esas alõnmasõ,
(b) zaman esasõna göre çalõşmada aynõ iş için yapõlan ödemenin aynõ
olmasõ hususlarõnõ içerir.
Madde 120
Üye Devletler, ücretli izin sistemleri arasõnda mevcut olan eşitliğin
sürdürülmesine özen gösterirler.
Madde 121
Konsey, Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü aldõktan sonra ve
oybirliği
ile
karar
alarak
özellikle
48
ila
51.
Maddelerde

*

Tek Avrupa Senedi'nin 22.Maddesi ile eklenen Madde.
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değinilen göçmen işçilerin sosyal güvenliği ile ilgili ortak tedbirlerin
uygulanmasõ konusunda Komisyonu görevlendirir.
Madde 122
Komisyon, Avrupa Parlamentosuna sunacağõ yõllõk raporunda Topluluk
içindeki sosyal gelişmeler için özel bir bölüm ayõrõr.
Parlamento, Komisyonu sosyal koşullarla ilgili özel sorunlar hakkõnda
raporlar hazõrlamaya davet edebilir.
BÖLÜM 2
AVRUPA SOSYAL FONU
Madde 123
Ortak pazar içinde işçiler için istihdam imkanlarõnõ iyileştirmek ve bu
suretle yaşam standardõnõn yükselmesine katkõda bulunmak amacõyla, aşağõda
belirlenen hükümlere göre bir Avrupa Sosyal Fonu kurulur. Bu fonun görevi,
Topluluk içinde istihdamõ kolaylaştõrmak ve işçilerin coğrafi ve mesleki
hareketliliğini artõrmaktõr.
Madde 124
Fon Komisyonca yönetilir.
Komisyona bu görevin yerine getirilmesinde, bir Komisyon üyesinin
başkanlõk ettiği ve Hükümetler, sendikalar ve işveren kuruluşlarõnõn
temsilcilerinden oluşan bir Komite yardõmcõ olur.
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Madde 125
1. Bir Üye Devletin başvurusu üzerine Fon, 127. Maddede öngörülen kurallar
çerçevesinde, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesinden itibaren;

(a) - yeniden mesleki eğitim,
- yeniden yerleşme tazminatlarõ,
vasõtasõyla işçilere verimli olabilecekleri yeni işler sağlanmasõ,
(b) bir teşebbüsün farklõ bir üretime yönelmesi sonucunda işi bütünüyle
veya kõsmen azalan veya geçici olarak işten çõkarõlan işçilere, yeniden
tam olarak istihdam edilinceye kadar, eski ücret düzeylerini
koruyabilmeleri için yardõm sağlanmasõ amacõyla o Üye Devlet veya
kamu hukukuna tabi bir kuruluş tarafõndan tahakkuk ettirilen
masraflarõn % 50'sini karşõlar.

2. Yeniden mesleki eğitim masraflarõ için Fon'un yardõm sağlamasõ, işsiz
kalanlara yeni bir meslek dõşõnda iş bulunamamõş olmasõ ve yeniden
eğitildikleri meslekte en az altõ aydõr üretken bir şekilde çalõşõyor bulunmalarõ
şartõna bağlõdõr.
Yeniden yerleşme yardõmlarõnõn verilmesi, işsiz kalan işçilerin, Topluluk
içinde ikametgâhlarõnõ değiştirmeye mecbur bõrakõlmalarõ ve yeni
ikametgâhlarõnda en az altõ aydõr üretken bir şekilde çalõşõyor olmalarõ şartõna
bağlõdõr.
Bir teşebbüsün faaliyet türünün değiştirilmesi halinde işçilere yapõlacak
yardõmlarõn verilmesi:
a) söz konusu işçilerin en az altõ aydõr bu teşebbüste yeniden tam olarak
istihdam edilmiş olmalarõ,
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b) ilgili hükümetin, söz konusu değişiklik ve onun finansmanõ ile ilgili olarak
söz konusu teşebbüs tarafõndan hazõrlanmõş bir tasarõyõ daha önceden
takdim etmiş olmasõ, ve
c) Komisyonun bu değişiklik tasarõsõna ön onay vermiş olmasõ şartõna
bağlõdõr.
Madde 126
Konsey, geçiş dönemi sona erdiğinde, Komisyonun görüşünü aldõktan ve
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danõştõktan sonra;
(a)

nitelikli çoğunluk ile 125. Maddede sözü edilen yardõmõn artõk
tamamen veya kõsmen kesilmesine karar verebilir; veya

(b)

123. Maddede belirlenen amaçlar çerçevesinde Fona verilebilecek
yeni görevleri oybirliğiyle saptayabilir.
Madde 127

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla ve Ekonomik ve
Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra, 124 ila
126. Maddelerin uygulanmasõ için gerekli hükümleri belirler; özellikle 125.
Maddeye göre Fon tarafõndan verilecek yardõmõn koşullarõnõ ve işçileri Madde
125 (1) (b)'de öngörülen yardõmdan yararlanacak teşebbüslerin sõnõflarõnõ
ayrõntõlarõyla saptar.
Madde 128
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin
görüşünü aldõktan sonra, hem ulusal ekonomilerin hem de ortak pazarõn uyumlu
kalkõnmasõna katkõda bulunabilecek ortak bir mesleki eğitim politikasõnõn
uygulanmasõna ilişkin genel ilkeleri belirler.
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BAŞLIK IV
Avrupa Yatõrõm Bankasõ
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Madde 129
Tüzel kişiliğe sahip bir Avrupa Yatõrõm Bankasõ kurulmuştur.
Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn ortaklarõ Üye Devletlerdir.
Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn Statüsü, işbu Antlaşmaya ekli bir Protokol ile
belirlenmiştir.
Madde 130
Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn görevi, sermaye piyasasõna başvurarak ve kendi
öz kaynaklarõnõ kullanarak, ortak pazarõn, Topluluğun genel yararlarõ
doğrultusunda dengeli ve istikrarlõ bir biçimde gelişmesine katkõda bulunmaktõr.
Bu amaçla Banka, kâr amacõ gütmeksizin ekonominin bütün sektörlerindeki;
(a)

az gelişmiş bölgelerin kalkõnmasõna yönelik projelerin;

(b)

ortak pazarõn aşamalõ olarak kurulmasõnõn gerektirdiği
teşebbüslerin modernleştirilmesi veya faaliyet türlerinin
değiştirilmesi ya da yeni iş alanlarõnõn yaratõlmasõnõ amaçlayan ve
büyüklükleri ve nitelikleri gereği Üye Devletlerin her birinde
mevcut bulunan çeşitli finansman imkanlarõyla tamamen finanse
edilemeyen projelerin;

(c)

birden çok Üye Devletin ortak yararõna olan ve Üye Devletlerin her
birinde mevcut bulunan çeşitli finansman imkanlarõyla finanse
edemeyecekleri büyüklük veya nitelikteki projelerin finansmanõnõ
kredi ve teminatlar vererek kolaylaştõrõr.
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BAŞLIK V*
Ekonomik ve Sosyal Kaynaşma

* 130a, 130b, 130c, 130d ve 130e Maddelerini kapsayan V.Başlõk Tek Avrupa Senedinin 23.Maddesi ile
işbu Antlaşmanõn Üçüncü Kõsmõna ilave edilmiştir.
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Madde 130a*
Topluluk, bir bütün olarak uyumlu gelişmesini ilerletmek amacõyla
ekonomik ve sosyal kaynaşmanõn güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini
geliştirir ve devam ettirir.
Topluluk, özellikle çeşitli bölgeleri arasõndaki eşitsizlikleri ve en az
kayõrõlan bölgelerdeki geri kalmõşlõğõ gidermeyi amaçlar.
*

Madde 130b

Üye Devletler kendi ekonomi politikalarõnõ yürütür ve ayrõca Madde
130a'da belirlenen hedeflere ulaşmak amacõyla bu politikalarõ koordine ederler.
Ortak politikalarõn ve iç pazarõn gerçekleştirilmesinde 130a ve 130c
Maddelerinde sözü edilen amaçlar göz önünde bulundurulur ve bu amaçlarõn
gerçekleştirilmesine yardõmcõ olunur. Topluluk, bu amaçlara ulaşõlmasõnõ, yapõsal
Fonlar (Avrupa Tarõmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, "Yönlendirme" Bölümü,
Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonu), Avrupa Yatõrõm Bankasõ
ve diğer mevcut mali araçlar vasõtasõyla aldõğõ kararlar ile destekler.
*

Madde 130c

Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonu, geri kalmõş bölgelerin gelişmesi ve
yapõsal bakõmdan düzenlenmesine ve gerileyen sõnai bölgelerdeki üretimin
değiştirilmesine katõlõm yoluyla, Topluluk içindeki temel bölgesel
dengesizliklerin giderilmesine yardõmcõ olma amacõna yöneliktir.

*

192. sayfadaki dipnota bakõnõz.
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Madde 130d*
Tek Avrupa Senedi yürürlüğe girdiğinde Komisyon, Konseye amacõ,
mevcut yapõsal fonlarõn (Avrupa Tarõmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu,
Yönlendirme Bölümü, Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonu)
yapõlarõ ve işleyişleri ile ilgili kurallarõnda, 130a ve 130c Maddelerinde yer alan
hükümlerin yerine getirilmesine katkõda bulunmak amacõyla görevlerini
belirlemek ve akõlcõ bir çerçeveye oturtmak, etkinliklerini artõrmak ve mevcut
mali araçlarõ da kullanarak kendi faaliyetlerini kendi aralarõnda koordine etmek
için gerekecek değişiklikleri yapmak olan kapsamlõ bir öneri sunar. Konsey, bu
öneri hakkõndaki kararõnõ Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal
Komitenin görüşünü aldõktan sonra bir yõllõk bir süre içinde oybirliğiyle verir.
*

Madde 130e

Madde 130d'de değinilen kararõn kabulünden sonra, Avrupa Bölgesel
Kalkõnma Fonuna ilişkin uygulama kararlarõ, Komisyonun önerisi üzerine ve
Avrupa Parlamentosuyla işbirliği halinde nitelikli çoğunlukla karar alan Konsey
tarafõndan alõnõr.
Avrupa Tarõmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, Yönlendirme Bölümü ve
Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili olarak 43, 126 ve 127. Maddeler ayrõ ayrõ
uygulamada kalõr.

*

192. sayfadaki dipnota bakõnõz.
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BAŞLIK VI*
Araştõrma ve teknolojik gelişme

* 130f, 130g, 130h, 130ý, 130k, 130l, 130m, 130n, 130o, 130p ve 130q Maddelerini kapsayan Başlõk VI,
Tek Avrupa Senedinin 24.Maddesi ile işbu Antlaşmanõn Üçüncü Kõsmõna ilave edilmiştir.
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Madde 130 f*
1. Topluluğun amacõ,Avrupa sanayiinin bilimsel ve teknolojik temellerini
kuvvetlendirmek ve bu sanayinin uluslararasõ rekabet gücünün gelişmesini
desteklemektir.
2. Bu amaçla, küçük ve orta büyüklükteki teşebbüsler de dahil olmak üzere
bütün teşebbüslerin, araştõrma merkezlerinin ve üniversitelerin araştõrma ve
teknolojik gelişme çabalarõnõ teşvik eder; Topluluk özellikle ulusal kamu
ihaleleri açmak, ortak normlarõ belirlemek ve işbirliğindeki hukuki ve mali
engellerini kaldõrmak suretiyle teşebbüslerin Topluluğun iç pazar
potansiyelinden tam olarak yararlanmalarõna imkan vermeyi amaçlayarak
birbirleriyle olan işbirliği çabalarõnõ destekler.
3. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde, özellikle araştõrma ve teknolojik gelişme
alanõnda girişilen ortak çaba ve iç pazarõn kurulmasõ ile özellikle rekabet ve
ticaret alanõnda ortak politikalarõn yürürlüğe konulmasõ arasõndaki ilişki göz
önünde bulundurulur.

*

Madde 130 g

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Topluluk, Üye Devletlerde girişilen
faaliyetleri tamamlamak amacõyla aşağõdaki faaliyetlerde bulunur:
(a)

*

teşebbüsler, araştõrma merkezleri ve üniversiteler ile işbirliğini
artõrarak araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm programlarõnõ
uygulamaya koymak;

195. sayfadaki dipnota bakõnõz.
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(b)

Topluluğun, araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm alanlarõnda,
üçüncü ülkeler ve uluslararasõ kuruluşlarla işbirliğini artõrmak;

(c)

Topluluğun araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm konusundaki
faaliyetlerinin sonuçlarõnõ yaymak ve değerlendirmek;

(d)

Topluluktaki araştõrmacõlarõn eğitimini ve dolaşõmõnõ teşvik etmek.
Madde 130 h*

Üye Devletler, ulusal düzeyde yürütülen politikalarõ ve programlarõ
Komisyonla irtibat halinde aralarõnda koordine ederler. Komisyon, Üye
Devletlerle yakõn temas içinde, bu koordinasyonu teşvik etmek için yararlõ bütün
girişimlerde bulunur.
*

Madde 130 i

1. Topluluk, faaliyetlerinin tamamõnõ içeren birden çok yõla yaygõn bir çerçeve
programõ kabul eder. Bu çerçeve program bilimsel ve teknik amaçlarõ tespit
eder, bu amaçlarõn önceliklerini tanõmlar, öngörülen faaliyetlerin ana hatlarõnõ
belirtir, programõn bütününe Topluluğun mali katõlõmõ için gerekli görülen
miktar ve uygulama usulleri ve öngörülen değişik faaliyetler arasõnda bu
miktarõn dağõlõmõnõ saptar.
2. Mevcut durumlarda meydana gelecek değişikliklere göre çerçeve programda
uyarlamalar veya ilaveler yapõlabilir.

*

195. sayfadaki dipnota bakõnõz.
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Madde 130 k*
Çerçeve programõn uygulamaya konmasõ, faaliyetlerin her birinin içinde
geliştirilmiş özel programlar yoluyla yapõlõr. Her özel program, kendi
uygulanmasõyla ilgili ayrõntõlõ kurallarõ tanõmlar, süresini tespit eder ve gerekli
görülen araçlarõ temin eder.
Konsey, özel programlar sonucunda elde edilen bilgilerin yayõlmasõna
ilişkin usul ve esaslarõ belirler.
*

Madde 130 l

Birden çok yõla yaygõn programõn uygulamaya konulmasõnda, Topluluğun
muhtemel katõlõmõ saklõ kalmak kaydõyla, finansmanõnõ yalnõzca bazõ Üye
Devletlerin sağladõğõ tamamlayõcõ programlarõn da yapõlmasõna karar verebilir.
Konsey, özellikle bilgilerin yayõlmasõ ve diğer Üye Devletlerin katõlõmõ
konusunda ek programlara uygulanacak kurallarõ tespit eder.
*

Madde 130 m

Birden çok yõla yaygõn çerçeve programõn uygulamaya konulmasõnda,
Topluluk, ilgili Üye Devletlerle uyum içinde, bu programlarõn uygulanmasõ için
meydana getirilmiş kurumlara katõlõm da dahil olmak üzere çeşitli Üye
Devletlerce başlanmõş araştõrma ve geliştirme programlarõna katõlõmõ öngörebilir.

*

195. sayfadaki dipnota bakõnõz.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

198

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 130 n*
Topluluk, birden çok yõla yaygõn çerçeve programõn uygulamaya
konulmasõnda, Topluluk içinde araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm
konularõnda üçüncü ülkeler veya uluslararasõ kuruluşlarla işbirliği öngörebilir.
Bu işbirliğinin uygulanma usulleri, 228.Madde uyarõnca Topluluk ile ilgili
üçüncü taraflar arasõnda müzakere edilerek akdedilecek uluslararasõ anlaşmalarõ
gerektirebilir.

*

Madde 130 o

Topluluk kendi araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm programlarõnõn iyi
uygulanmasõ için gerekli olacak ortak teşebbüsler veya başka herhangi bir kurum
kurabilir.
*

Madde 130 p

1. Topluluğun muhtemel katõlõmõ dahil olmak üzere, her programõn
finansmanõna ilişkin ayrõntõlar programõn kabulü sõrasõnda tespit edilir.
2. Topluluğun yõllõk katkõ miktarõ, Topluluğun diğer muhtemel finansman
yöntemleri saklõ kalmak kaydõyla, bütçe süreci içinde tespit edilir. Özel
programlarõn tahmini maliyet tutarõ, çerçeve programõn öngördüğü finansman
miktarõnõ aşmamalõdõr.

*

195. sayfadaki dipnota bakõnõz.
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Madde 130 q*
1. Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal
Komitenin de görüşünü aldõktan sonra, Konsey, 130 õ ve 130o Maddelerinde
öngörülen hükümleri oybirliğiyle tespit eder.
2. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Komitenin de
görüşünü aldõktan sonra ve Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde 130 k,
130 l, 130 m, 130 n Maddelerinde ve 130 p Maddesinin 1. paragrafõnda
öngörülen hükümleri nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ek programlarõn kabulü
ayrõca ilgili Üye Devletlerin onayõnõ da gerektirir.

*

195. sayfadaki dipnoata bakõnõz.
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3. BAŞLIK VII*
Çevre

* 130r, 130s ve 130t Maddelerini kapsayan Başlõk VII, Tek Avrupa Senedinin 25.Maddesi ile işbu
Antlaşmanõn Üçüncü kõsmõna eklenmiştir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

201

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 130 r*
1. Topluluğun çevre konusundaki uğraşõ amacõ:

(i)
çevrenin özelliklerini korumak, aynen muhafaza etmek ve
iyileştirmek;
(ii)

insan sağlõğõnõn korunmasõna katkõda bulunmak;

(iii)
doğal kaynaklarõn dikkatli ve akõlcõ bir biçimde kullanõlmasõnõ
temin etmektir.
2. Topluluğun çevreyle ilgili çabalarõ, koruyucu tedbirlerin alõnmasõ, çevreye
verilen zararlarõn öncelikle kaynağõnda giderilmesi ve kirletenin ödemesi
ilkeleri üzerine kuruludur. Çevre korunmasõ konusundaki gerekler
Topluluğun diğer politikalarõnõn bir parçasõnõ oluşturur.
3. Topluluk, çevre konusundaki eylem programõnõ hazõrlarken:
(i)

elde bulunan bilimsel ve teknik verileri;

(ii)

Topluluğun değişik bölgelerindeki çevre şartlarõnõ;

(iii)
girişimde bulunmak ya da bulunmamaktan doğabilecek fayda ve
maliyetleri;
(iv)
Topluluğun bir bütün olarak ekonomik ve sosyal kalkõnmasõnõ ve
bölgelerinin dengeli kalkõnmalarõnõ,
göz önünde bulundurur.
4. Topluluk, 1. paragrafta öngörülen amaçla, tek tek Üye Devletler düzeyinden
daha iyi gerçekleştirilebildiği ölçüde, çevre ile ilgili konularda Topluluk
düzeyinde
hareket
eder.
Üye

*

201. sayfadaki dipnota bakõnõz.
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Devletler, Topluluğa özgü nitelikleri olan belirli tedbirler saklõ kalmak
kaydõyla, diğer tedbirlerin finansmanõnõ ve uygulanmasõnõ sağlarlar.
5. Topluluk ve Üye Devletler, kendi yetkileri çerçevesinde, üçüncü ülkeler ve
yetkili uluslararasõ kuruluşlarla işbirliği yaparlar. Topluluk içindeki
işbirliğinin ayrõntõlarõ, 228. Madde uyarõnca Topluluk ve ilgili üçüncü taraflar
arasõnda görüşülüp sonuca bağlanacak anlaşmalarõ gerektirebilir.
Yukarõdaki paragraf, Üye Devletlerin uluslararasõ kuruluşlarla
görüşmelerde bulunma ve uluslararasõ anlaşmalar yapma yetkisini engellemez.
Madde 130 s*
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile
Ekonomik ve Sosyal Komitenin de görüşünü aldõktan sonra, Topluluk tarafõndan
girişilecek faaliyetleri oybirliğiyle kararlaştõrõr.
Konsey, önceki fõkrada öngörülen şartlar çerçevesinde nitelikli çoğunlukla
karar alõnmasõ gereken konularõ belirler.
Madde 130 t

*

130. Madde gereğince ortaklaşa tespit edilen koruma tedbirleri, her Üye
Devletin işbu Antlaşma ile bağdaşan daha sõkõ koruma tedbirleri almasõnõ ve
sürdürmesini engellemez.

*

201. sayfadaki dipnota bakõnõz.
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KISIM DÖRT
DENİZAŞIRI ÜLKE VE TOPRAKLARIN ORTAKLIĞI
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Madde 131
Üye Devletler, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka* ve Birleşik
Krallõkla özel ilişkileri olan Avrupa dõşõ ülke ve topraklarõn Toplulukla ortaklõk
kurmalarõnõ kabul ederler**. Bu ülke ve topraklarõn (bundan böyle "ülke ve
topraklar") listesi bu Antlaşmanõn 4 numaralõ ekinde verilmiştir.
Ortaklõğõn amacõ, ülke ve topraklarõn ekonomik ve sosyal kalkõnmasõnõ
desteklemek ve bu ülkeler ile bir bütün olarak Topluluk arasõnda daha sõkõ
ekonomik ilişkiler kurmaktõr.
İşbu Antlaşmanõn başlangõç bölümünde yer alan ilkelere uygun olarak
ortaklõk, öncelikle bu ülke ve topraklarda yaşayan insanlarõn arzuladõklarõ
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere yardõmcõ olmak amacõyla çõkarlarõnõ ve
refah düzeylerini artõrma amacõna hizmet eder.
Madde 132
Ortaklõk aşağõdaki amaçlarõ güder :
1. Üye Devletler, işbu Antlaşmaya uygun olarak kendi aralarõnda birbirlerine
tanõdõklarõ ticaret rejimini diğer ülke ve topraklarla olan ticaretlerine de
uygular.
2. Her ülke ve toprak, Üye Devletlerle ve diğer ülke ve topraklarla olan ticari
ilişkilerinde, özel ilişkisinin olduğu Avrupa Devletine uyguladõğõ rejimi
uygular.

"Danimarka" terimi Grönland Antlaþmasý'nýn 2.Maddesi ile eklenmiştir.
İlk cümle, "Danimarka" deyimi hariç olmak üzere, Konsey Kararõnõn 13.Maddesiyle değişik
DK/ÝRL/BK Katõlma Senedinin 24. Maddesinin 1.paragrafõyla değiştirilmiştir.

*

**
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3. Üye Devletler, bu ülke ve topraklarõn aşamalõ kalkõnmalarõ için gerekli
yatõrõmlara katkõda bulunur.
4. Üye Devletlerin, ülke ve topraklardan birinin uyruğu bulunan tüm gerçek ve
tüzel kişileri, Topluluk tarafõndan finanse edilen yatõrõmlar için açõlan
ihalelere eşit koşullarda katõlabilir.
5. Üye Devletler ile ülke ve topraklar arasõndaki ilişkilerde şirket veya
firmalarõn ve uyruklarõn yerleşme hakkõ, 136. Maddede öngörülen özel
hükümler saklõ kalmak kaydõyla ve ayõrõm gözetilmeksizin, yerleşme hakkõna
ilişkin Bölümde yer alan hüküm ve usullere uygun olarak düzenlenir.
Madde 133
1. Ülkeve topraklar çõkõşlõ mallarõn Üye Devletlerce ithali üzerinden alõnan
gümrük vergileri, işbu Antlaşma hükümleri uyarõnca Üye Devletler arasõnda
gümrük vergilerinin aşamalõ olarak tamamen kaldõrõlmasõ ile uyumlu olarak
kaldõrõlõr.
2. Her ülke veya toprağa Üye Devletlerden veya diğer ülke ve Topraklardan
yapõlan ithalattan alõnan gümrük vergileri, 12, 13, 14,15 ve 17. Madde
hükümlerine uygun şekilde aşamalõ olarak kaldõrõlõr.
3. Bununla birlikte ülke ve topraklar, kalkõnma ve sanayileşme ihtiyaçlarõnõ
karşõlayacak veya bütçeleri için gelir yaratacak gümrük vergileri koyabilirler.
Yukarõdaki bentte sözü edilen vergiler, yine de, her bir ülke ve toprağõn
özel ilişkiler içinde olduğu Üye Devletten ithal edilen ürünler üzerine konulan
vergilerin düzeyine aşamalõ olarak getirilir. İşbu Antlaşmada öngörülen indirim
takvimi
ve
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oranlarõ, ilgili ülke veya toprakla özel ilişkileri olan Üye Devletin bir ürünü
üzerine konulan vergi ile Toplululuk çõkõşlõ aynõ ürünün ithalatçõ ülke veya
toprağa girişi esnasõnda alõnan vergi arasõndaki fark için uygulanõr.
4. Paragraf, bağlõ olduklarõ özel uluslararasõ yükümlülükler sebebiyle zaten işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe girişinde ayõrõm gözetmeyen bir gümrük tarifesi
uygulayan ülke ve Topraklara uygulanmaz.
5. Ülke ve topraklarõn ithal ettikleri mallara gümrük vergisi konulmasõ veya bu
mallara konulan gümrük vergilerinde yapõlacak herhangi bir değişiklik,
muhtelif Üye Devletlerden yapõlacak ithalatlar arasõnda hukuken veya fiilen,
dolaylõ veya dolaysõz ayõrõmcõlõğa neden olmamalõdõr.
Madde 134
133. Maddenin 1. paragraf hükümleri uygulandõğõnda, üçüncü bir ülkeden
başka bir ülke veya toprağa ihraç edilen mallara uygulanan vergi düzeyleri eğer
ticareti herhangi bir Üye Devletin aleyhine saptõrma eğilimi gösterirse, bu Üye
Devlet Komisyondan diğer Üye Devletlere bu duruma çare bulmak için gerekli
önlemleri teklif etmesini isteyebilir.
Madde 135
Halk sağlõğõ, kamu güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili hükümler saklõ
kalmak kaydõyla,ülke ve topraklar işçilerinin Üye Devletlerde, Üye Devletler
işçilerinin bu ülke ve topraklarda serbest dolaşõmlarõ, Üye Devletlerin daha sonra
oybirliği ile yapacaklarõ anlaşmalar ile belirlenir.
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Madde 136
İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden itibaren ilk beş yõllõk bir dönem için
işbu Antlaşmaya ekli bir uygulama sözleşmesi, ülke ve topraklarla Topluluk
arasõndaki ortaklõğõn ayrõntõlarõnõ ve usulünü belirler.
Yukarõdaki paragrafta sözü edilen Sözleşmenin sona ermesinden önce
Konsey, oybirliği ile, işbu Antlaşmada belirtilen ilkelere ve edinilen tecrübelere
dayanarak yeni bir dönem için öngörülecek hükümleri belirler.
Madde 136 a*
İşbu Antlaşmaya ek, Grönland ile ilgili özel düzenlemelere ilişkin
Protokolde yer alan Grönland ile ilgili özel hükümler saklõ kalmak kaydõyla, 131
ila 136. Madde hükümleri Grönland için uygulanõr.

*

Bu Madde Grönland Antlaşmasõnõn 3.Maddesi ile eklenmiştir.
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KISIM BEŞ
TOPLULUĞUN KURUMLARI
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BAŞLIK I
Kurumlara İlişkin Hükümler
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BÖLÜM 1
KURUMLAR
Kesim 1
Avrupa Parlamentosu
Madde 137
Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletlerin halklarõnõn
temsilcilerinden oluşan Avrupa Parlamentosu, işbu Antlaşma ile kendisine
verilen danõşma ve denetim yetkilerini kullanõr.
Madde 138
(1 ve 2. paragraflarõn, Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine
İlişkin Senedin 14. Maddesi uyarõnca, 17 Temmuz 1979 tarihinden itibaren
hükmü kalmamõştõr.)
[Bkz: Söz konusu Senedin aşağõdaki 1. Maddesi:
1. Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletlerin halklarõnõn Avrupa
Parlamentosundaki temsilcileri, doğrudan genel oy ile seçilir.]
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[Bkz: Söz konusu Senedin aşağõdaki 2. Maddesi:
2. Her Üye Devletten seçilen temsilcilerin sayõsõ aşağõdaki gibidir:

Belçika

24

Danimarka

16

Almanya

81

Yunanistan

24

İspanya

60

Fransa

81

İrlanda

15

İtalya

81

Lüksemburg

6

Hollanda

25

Portekiz

24

Birleşik Krallõk

81]*

3. Avrupa Parlamentosu, doğrudan genel oy ile yapõlacak seçimlerin bütün Üye
Devletlerde tek tip bir usule göre yapõlmasõna ilişkin tasarõlar hazõrlar.**
Konsey, oybirliğiyle uygun hükümleri belirler ve bunlarõ Üye Devletlere,
kendi anayasal kurallarõna göre kabul etmelerini tavsiye eder.

* İSP/PORT Katõma Senedinin 10.Maddesi ile belirlenen temsilcilerin sayõsõ.
** Bu konuda Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine ilişkin

Senedin 7(1) ve (2).

Maddesine bakõnõz.
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Madde 139
Avrupa Parlamentosu yõlda bir defa olmak üzere Mart ayõnõn ikinci salõ
günü kendiliğinden toplanõr.* **
Avrupa Parlamentosu, Üyelerinin çoğunluğunun,
Komisyonun talebi üzerine olağanüstü toplanabilir.

Konseyin

veya

Madde 140
Avrupa Parlamentosu, Başkanõnõ ve Başkanlõk Divanõnõ kendi üyeleri
arasõndan seçer.
Komisyon üyeleri, bütün oturumlara katõlabilir ve talep ederlerse,
Komisyon adõna söz alabilirler.
Komisyon, Avrupa Parlamentosu veya üyeleri tarafõndan kendisine
yöneltilen sorularõ yazõlõ veya sözlü olarak cevaplar.
Konsey,iç tüzüğünde belirlenen kurallar uyarõnca Avrupa Parlamentosu
tarafõndan dinlenir.
Madde 141
İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, Avrupa Parlamentosu,
kullanõlan oylarõn mutlak çoğunluğu ile karar alõr.
Toplanma yeter sayõsõ iç tüzükle belirlenir.

* Birinci paragraf Birleşme Antlaþmasõnõn 27 (1).Maddesi ile değiştirilmiştir.
** Bu maddenin ikinci cümlesi için Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine İlişkin
Senedin 10 (3). Maddesine bakõnõz.
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Madde 142
Avrupa Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile kendi iç tüzüğünü
kabul eder.
Avrupa Parlamentosunun görüşmeleri kendi iç tüzüğünde öngörülen şartlar
uyarõnca yayõnlanõr.

Madde 143
Avrupa Parlamentosu Komisyon tarafõndan kendisine sunulan yõllõk genel
raporu açõk birleşimde görüşür.

Madde 144
Komisyonun faaliyetleri hakkõnda bir gensoru önergesi verilirse, Avrupa
Parlamentosu, bu önerge ile ilgili oylamayõ, önergenin verilişinden en az üç gün
sonra ve ancak açõk oylama ile yapabilir.
Eğer gensoru önergesi Avrupa Parlamentosunu üye tam sayõsõnõn
çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle kabul edilirse, Komisyon üyeleri
toplu olarak istifa ederler. Üyeler 158. Maddeye göre yerlerine atama yapõlõncaya
kadar günlük işleri yürütmeye devam ederler.
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Kesim 2
Konsey
Madde 145
İşbu Antlaşmada belirlenen hedeflere ulaşõlmasõnõ sağlamak için Konsey,
bu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak:
−

Üye Devletlerin genel ekonomik politikalarõnõn koordinasyonunu sağlar;

−

karar alma yetkisine sahiptir;

koyduğu kurallarõn uygulanmasõ için kararlarõnda Komisyona yetki verir.
Konsey, bu yetkinin kullanõmõnõ bazõ kurallara tabi tutabilir. Konsey, bazõ özel
durumlarda ise yürütme yetkisini doğrudan kullanma hakkõnõ saklõ tutabilir.
Yukarõda sözü edilen usuller, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa
Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra, Konsey tarafõndan oybirliğiyle
önceden belirlenecek ilke ve kurallara uygun olmalõdõr.*
−

Madde 146
(Bu Madde
kaldõrõlmõştõr.)

Birleşme

Antlaşmasõnõn

7.

Maddesi

ile

yürürlükten

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 2. Maddesi:
Konsey, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşur. Her Hükümet kendi
üyelerinden birini Konseye delege tayin eder.
Başkanlõk görevi, Konseye üye her Devlet tarafõndan sõra ile altõ aylõk bir
süre için aşağõdaki Üye Devletler sõrasõna göre yerine getirilir:
ilk altõ yõllõk dönem için: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan,
İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik
Krallõk.
−

*

Üçüncü satõrbaşõ Tek Avrupa Senedinin 10.Maddesi ile eklenmiştir.
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− müteakip altõ yõllõk dönem için: Danimarka, Belçika, Yunanistan,
Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg, Birleşik
Krallõk, Portekiz.]*

Madde 147
(Bu Madde
kaldõrõlmõştõr.)

Birleşme

Antlaşmasõnõn

7.

Maddesi

ile

yürürlükten

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 3. Maddesi :
Konsey, Başkan tarafõndan resen çağrõldõğõnda veya üyelerden biri ya da
Komisyonun talebi üzerine toplanõr.]
Madde 148
1. İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, Konsey üye tam sayõsõnõn
çoğunluğu ile karar alõr.
2. Konseyin nitelikli çoğunluk gerektiren kararlarõ için, üyelerin oy ağõrlõğõ
aşağõdaki gibidir.
Belçika
Danimarka
Almanya
Yunanistan
İspanya
Fransa
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
Birleşik Krallõk

*

5
3
10
5
8
10
3
10
2
5
5
10

İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 11.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Konsey kararlarõnõn alõnabilmesi için:
işbu Antlaşmaya göre, Komisyonun önerisi üzerine alõnmalarõ gerekenler
için lehte en az elli dört,
−

−

diğerleri için en az sekiz üye tarafõndan lehte elli dört oy kullanõlmalõdõr.

*

3. Hazõr bulunan veya temsil edilen üyelerin çekimser kalmalarõ, Konseyin
oybirliği gerektiren kararlar almasõnõ engellemez.
Madde 149**
1. İşbu Antlaşma uyarõnca Konseyin bir kararõ Komisyonun önerisi üzerine
alõnmakta ise Konsey, bu öneriyi değiştirecek kararõ ancak oybirliği ile
alabilir.
2. Konseyin bir kararõ, işbu Antlaşma uyarõnca Avrupa Parlamentosu ile işbirliği
yapõlarak alõnmakta ise aşağõdaki usul uygulanõr:
(a)

Konsey, 1. paragrafta belirtilen koşullar altõnda, Komisyonun
önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan
sonra, nitelikli çoğunlukla ortak bir görüş belirler.

(b)

Konseyin ortak görüşü, Avrupa Parlamentosuna iletilir. Konsey ve
Komisyon, Avrupa Parlamentosuna, Konseyin ortak görüşünün
dayandõğõ gerekçeler ile Komisyonun görüşünü ayrõntõlõ olarak
bildirirler.

ederse

Bu bildirimi izleyen üç ay içinde Avrupa Parlamentosu ortak görüşü kabul
veya
bu
süre
içinde
konuya
ilişkin
herhangi

* İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 14.Maddesi ile değiştirilmiştir.
** Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 7.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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bir karar almazsa Konsey, ortak görüş doğrultusundaki kararõ kesin olarak kabul
eder.
(c)

Avrupa Parlamentosu, (b)bendinde bahsedilen üç ay içinde, üye
tam sayõsõnõn mutlak çoğunluğu ile Konseyin ortak görüşünde
değişiklikler önerebilir. Avrupa Parlamentosu, keza, aynõ
çoğunlukla, Konseyin ortak görüşünü reddedebilir. Görüşmelerin
sonucu Konsey ve Komisyona gönderilir.

Avrupa Parlamentosu, Konseyin ortak görüşünü reddederse, Konsey
ikinci incelemede ancak oybirliği ile karar alabilir.
(d)

Komisyon, bir aylõk süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan
önerilen değişiklikleri de göz önüne alarak, Konseyin ortak
görüşünün kabulünde esas alõnan öneriyi gözden geçirir.

Komisyon, gözden geçirdiği kendi önerisi ile birlikte, Avrupa
Parlamentosu tarafõndan önerilen ve kendisinin dikkate almadõğõ değişiklikleri
Konseye iletir ve onlarla ilgili görüşünü de bildirir. Konsey, bu değişiklikleri
oybirliğiyle kabul edebilir.
(e)

Konsey, Komisyon tarafõndan gözden geçirilen öneriyi nitelikli
çoğunlukla kabul eder.

Konsey, Komisyon tarafõndan gözden geçirilen öneriyi ancak oybirliği ile
değiştirebilir.
(f)

(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda, Konseyin üç aylõk
bir süre içinde karar almasõ gerekir. Bu süre içinde harhangi bir
karar almazsa, Komisyonun önerisi kabul edilmemiş sayõlõr.

(g)

(b) ve (f) bentlerinde belirtilen süreler, Konsey ve Avrupa
Parlamentosunun ortak kararõyla, en fazla bir ay uzatõlabilir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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3. Konsey karar almadõğõ sürece, Komisyon 1 ve 2. paragraflarda bahsedilen
usuller sõrasõnda önerisinde değişiklik yapabilir.
Madde 150
Oylama yapõldõğõnda Konseyin her bir üyesi diğer üyelerden ancak birini
temsil edebilir.
Madde 151
(Bu Madde
kaldõrõlmõştõr.)

Birleşme

Antlaşmasõnõn

7.

Maddesi

ile

yürürlükten

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 5 ve 4. Maddeleri:
Madde 5:
Konsey kendi iç tüzüğünü yapar.
Madde 4:
Üye Devletlerin Daimi Temsilcilerinden oluşan bir komite, Konseyin
çalõşmalarõnõ hazõrlamak ve Konseyin kendisine verdiği görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür.]
Madde 152
Konsey, Komisyondan ortak hedeflere ulaşõlabilmesi için yararlõ gördüğü
bütün incelemeleri yapmasõnõ ve uygun göreceği her türlü öneriyi kendisine
sunmasõnõ talep edebilir.
Madde 153
Konsey, Komisyonun görüşünü aldõktan sonra, işbu Antlaşmada öngörülen
komitelerin statüsünü belirler.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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Madde 154
(Bu Madde
kaldõrõlmõştõr.)

Birleşme

Antlaşmasõnõn

7.

Maddesi

ile

yürürlükten

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 6. Maddesi:
Konsey, Komisyon Başkanõ ve üyelerinin ve Adalet Divanõ Başkanõnõn,
Yargõçlarõnõn, Savcõlarõnõn ve Başkatibinin maaşlarõnõ, tazminatlarõnõ ve emekli
maaşlarõnõ nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi
de aynõ çoğunlukla tespit eder.]
Kesim 3
Komisyon
Madde 155
Komisyon, ortak pazarõn tam olarak işleyişini ve gelişmesini sağlamak
amacõyla:
işbu Antlaşmanõn hükümleri ile bu Antlaşma gereğince kurumlar
tarafõndan belirlenen tedbirlerin uygulanmasõnõ sağlar;
−

işbu Antlaşmada açõkça öngörülmesi veya Komisyonun gerekli görmesi
halinde, işbu Antlaşmada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunur veya
görüşler bildirir;
−

− işbu Antlaşmada öngörülen şartlarda, karar alma yetkisine sahip olduğu
gibi, Konsey ve Avrupa Parlamentosunca tedbirlerin şekillendirilmesine de
katkõda bulunur;

Konsey tarafõndan belirlenen kurallarõn uygulanmasõ için, Konseyin
kendisine verdiği yetkileri kullanõr.
−
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Madde 156
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 18. Maddesi:
Komisyon her yõl,Avrupa Parlamentosunun oturumunun açõlmasõndan en az
bir ay önce, Topluluklarõn faaliyetleri ile ilgili genel bir rapor yayõnlar.]
Madde 157
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 10. Maddesi:
1. Komisyon, yeterlilikleri esas alõnarak seçilen ve bağõmsõzlõklarõ şüphe
götürmeyen on yedi üyeden oluşur.*
Komisyon üyelerinin sayõsõ, Konsey tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak
değiştirilebilir.
Sadece Üye Devletler uyruklarõ Komisyon üyesi olabilirler.
Komisyonda Üye Devletlerin her birinden en az bir uyruklunun bulunmasõ
zorunludur ancak aynõ Devlet uyruğunda bulunan üye sayõsõ ikiden fazla olamaz.
2. Komisyon üyeleri görevlerini Topluluklarõn genel çõkarlarõ doğrultusunda,
tam bir bağõmsõzlõkla yerine getirirler.
Görevlerinin yerine getirilmesinde, hiçbir hükümet ya da kuruluştan ne
talimat isterler, ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü faaliyetten
kaçõnõrlar.
Her

*

Üye

Devlet,

bu

kurala

uymayõ

ve

görevlerinin

ifasõ

Birinci paragrafõn ilk bendi ISP/PORT Katõlma Senedinin 15.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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sõrasõnda Komisyon üyelerini etkileme yoluna gitmemeyi taahhüt eder.
Komisyon üyeleri görev süreleri boyunca, kazanç karşõlõğõ olsun ya da
olmasõn, başka hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve başlarken,
görevlerinin devamõ süresince ve görevleri sona erdikten sonra, görevlerinin
gerektirdiği yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona erdikten
sonra, bazõ görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak dürüst ve duyarlõ
davranmayõ resmen taahhüt ederler. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde, Konsey
veya Komisyonun müracaatõ üzerine, Adalet Divanõ, duruma göre ilgili üyenin
13. Madde* uyarõnca resen görevden ayrõlmõş sayõlmasõna veya emeklilik
hakkõndan ya da onun yerine geçen diğer sosyal haklardan mahrum bõrakõlmasõna
karar verebilir.]
Madde 158
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 11. Maddesi:
Komisyon üyeleri, Üye Devlet hükümetlerinin ortak kararõyla atanõrlar.
Üyelerin görev süreleri 4 yõldõr. Bu süre yenilenebilir.]
Madde 159
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 12. misyon üyesinin görevi, istifa
ettiği veya resen görevden ayrõlmõş sayõldõğõ zaman sona erer.
Görev süresinin geri kalan kõsmõ için ilgili üyenin yerine atama yapõlõr.
Konsey oybirliğiyle, bu kadroya yeni atama yapõlmasõna gerek olmadõğõna karar
verebilir.

*

Birleşme Antlaşmasõnõn 13.Maddesi. Bkz: Aşağõdaki 160.Madde
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13. Maddede* belirtilen hükümler uyarõnca, resen görevden ayrõlmõş
sayõlma durumlarõ dõşõnda, Komisyon üyeleri yerlerine yeni atama yapõlõncaya
kadar görevlerine devam ederler.]
Madde 160
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 13. Maddesi:
Komisyonun herhangi bir üyesinin görevini yerine getirmesi için gerekli
şartlarõ artõk taşõmamasõ ya da ciddi bir hata yapmasõ halinde, Adalet Divanõ,
Konsey veya Komisyonun başvurusu üzerine o üyeyi resen görevden ayrõlmõş
sayabilir.]
Madde 161
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 14. Maddesi:
Komisyon Başkanõ ve altõ Başkan Yardõmcõsõ, Komisyon üyelerinin
atanmasõ için öngörülen usule göre üyeleri arasõndan iki yõllõk bir süre için
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir.**
Konsey, oybirliğiyle karar alarak Başkan Yardõmcõlarõna ilişkin hükümleri
değiştirebilir.***
Komisyonun tamamen yenilenmesi durumu hariç, atamalar, Komisyonun
görüşü alõndõktan sonra yapõlõr.
Başkan ve Başkan yardõmcõlarõnõn görevden ayrõlmalarõ veya ölümleri
halinde, görev sürelerinin geri kalan kõsmõ için yukarõdaki hükümler uyarõnca
yerlerine atama yapõlõr.]

Birleşme Antlaşmasõnõn 13.Maddesi. Bkz: Aşağõdaki 160.Madde
Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 16.Maddesi ile değiştirilmiştir.
*** İkinci paragraf anõlan Senedin 16.Maddesi ile eklenmiştir.
*

**
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Madde 162
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 15 ve 16. Maddeleri:
Madde 15:
Konsey ve Komisyon karşõlõklõ görüş alõşverişinde bulunurlar ve işbirliği
yöntemlerini ortak bir kararla düzenlerler.
Madde 16:
Komisyon, kendisinin ve birimlerinin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran
Antlaşmalarõn ve işbu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak çalõşmalarõnõ
sağlayacak şekilde kendi iç tüzüğünü yapar. Bu tüzüğün yayõnlanmasõnõ sağlar.]
Madde 163
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 17. Maddesi:
Komisyon kararlarõ 10. Maddede belirtilen üye sayõsõnõn çoğunluğu ile
alõnõr.*
Bir Komisyon toplantõsõ ancak iç tüzüğünde belirlenen üye sayõsõ mevcut
ise geçerlidir.]

*

Birleşme Antlaşmasõnõn 10.Maddesi. Bkz: Yukarõdaki 157.Madde
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Kesim 4
Adalet Divanõ
Madde 164
Adalet Divanõ, işbu Antlaşmanõn yorum ve uygulanmasõnda hukuka riayeti
sağlar.
Madde 165
Adalet Divanõ on üç yargõçtan oluşur.*
Adalet Divanõ, genel kurul halinde toplanõr. Bununla birlikte, bu amaçla
yapõlan düzenlemede öngörülen hükümler dahilinde ya bazõ hazõrlõk
soruşturmalarõnõ yapmak ya da belli türde bazõ davalara bakmak üzere, kendi
bünyesinde her biri üç veya beş yargõçtan oluşan daireler kurabilir.
Adalet Divanõ, Üye Devletlerden veya Topluluk kurumlarõndan biri
tarafõndan açõlan davalara bakmak ve yargõlama iç tüzüğünün Adalet Divanõ
dairelerine yetki vermediği durumlarda, 177. Madde uyarõnca, kendisine
gönderilen ön karar gerektiren sorunlarõ karara bağlamak üzere genel kurul
halinde toplanõr.**
Adalet Divanõnõn talebi üzerine Konsey, oybirliğiyle yargõçlarõn sayõsõnõ
artõrabilir ve bu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarõ ile 167. Maddenin ikinci
paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir.

Birinci paragraf ISP/PORT Katõlma Senedinin 17.Maddesi ile değiştirilmiştir.
Üçüncü paragraf Konseyin 26 Kasõm 1974 tarihli kararõnõn 1.Maddesi ile değiştirilmiştir (28 Kasõm
1974 tarih ve L 318 sayõlõ Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi)
*

**
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Madde 166
Adalet Divanõnda altõ savcõ bulunur.*
Savcõ, 164. Madde ile Adalet Divanõna verilen görevin ifasõna yardõmcõ
olmak için, bu mahkemeye açõlan davalara ilişkin gerekçeli mütalaâlarõnõ tam bir
tarafsõzlõk ve bağõmsõzlõkla açõk celsede sunmakla görevlidir.
Adalet Divanõnõn talebi üzerine, Konsey oybirliğiyle savcõlarõn sayõsõnõ
artõrabilir ve 167. Maddenin üçüncü paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir.

Madde 167
Bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen, kendi ülkelerinde en yüksek adli
görevleri yerine getirmek için gerekli şartlarõ haiz ya da herkesçe kabul edilen
yeterliliğe sahip hukukçular arasõndan seçilen yargõç ve savcõlar, Üye Devletler
Hükümetlerinin ortak kararõyla altõ yõllõk bir süre için atanõrlar.
Yargõçlar üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur. Sõrasõyla önce yedi,
sonra altõ yargõç yenilenir.**
Savcõlar üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur. Her defasõnda üç savcõ
yenilenir.**

* Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 18.Maddesi ile değiştirilmiştir.
** İkinci ve üçüncü paragraflar İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesi ile değiştirilmiştir.
** İkinci ve üçüncü paragraflar İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Emekliye ayrõlan yargõç ve savcõlar yeniden atanabilirler.
Yargõçlar, kendi aralarõndan üç yõllõk bir süre için Adalet Divanõ Başkanõnõ
seçerler. Başkan yeniden seçilebilir.

Madde 168
Adalet Divanõ, kendi Başkatibini atar ve statüsünü belirler.

Madde 168 a*
1. Konsey, Adalet Divanõnõn talebi üzerine ve Komisyon ile Avrupa
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, Divan Statüsü ile belirlenen şartlar
dahilinde, sadece hukuki sorunlarõn Adalet Divanõ nezdinde temyiz hakkõ
saklõ kalmak kaydõyla, gerçek ve tüzel kişilerce açõlan belli nitelikteki
davalara veya başvurulara bakmakla yükümlü, Adalet Divanõna bağlõ bir ilk
derece mahkemesini oybirliğiyle kurabilir. Bu mahkeme, Üye Devletler veya
Topluluğun kurumlarõ tarafõndan açõlan davalara veya 177. Maddeye göre
sunulan ön karar gerektiren sorunlara bakmaya yetkili değildir.
2. Konsey, 1. paragrafta belirlenen usule uygun söz konusu mahkemenin oluşum
şeklini belirler ve Adalet Divanõ Statüsünde gerekli uyarlama ve ek
düzenlemeleri yapar. Konsey aksine karar vermedikçe, işbu Antlaşmanõn
Adalet Divanõna ilişkin hükümleri, özellikle Adalet Divanõ Statüsüne ilişkin
Protokol hükümleri, bu mahkemeye de uygulanõr.

* Bu Madde, Tek Avrupa Senedinin 11.Maddesi ile eklenmiştir.
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3. Bu mahkemenin üyeleri, bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen ve adli görevin
gerektirdiği ehliyete sahip kişiler arasõndan seçilirler; bu üyeler, Üye
Devletler Hükümetlerinin ortak kararõ ile altõ yõllõk bir süre için atanõrlar. Her
üç yõlda bir kõsmi yenileme yapõlõr. Görev süresi dolan üyeler yeniden
atanabilirler.
4. Bu mahkeme, Adalet Divanõ ile mutabakata vararak kendi iç tüzüğünü yapar.
Bu iç tüzüğün Konsey tarafõndan oybirliğiyle onaylanmasõ gerekir.
Madde 169
Komisyon, Üye Devletlerden birinin işbu Antlaşma gereğince üzerine
düşen yükümlülüklerden birini yerine getirmediği kanõsõna varõrsa bu Devlete
kendi görüşlerini sunma imkanõ tanõdõktan sonra, bu konuda gerekçeli görüşünü
bildirir.
İlgili Devlet, Komisyonun belirlediği süre içinde bu görüşe uygun hareket
etmezse Komisyon, Adalet Divanõna başvurabilir.
Madde 170
Bir Üye Devlet, diğer bir Üye Devletin işbu Antlaşma gereğince üzerine
düşen yükümlülüklerinden birini yerine getirmediği kanõsõna varõrsa, Adalet
Divanõna başvurabilir.
Bir Üye Devlet, işbu Antlaşma gereğince üzerine düşen bir yükümlülüğü
ihlal ettiği iddiasõyla diğer bir Üye Devlet aleyhine dava açmadan önce
Komisyona başvurmak zorundadõr.
Komisyon, ilgili Devletlere iddia ve savunmalarõnõ yazõlõ ve sözlü olarak
karşõlõklõ sunma imkanõ verdikten sonra kendi gerekçeli görüşünü bildirir.
Komisyon, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde görüşünü bildirmezse,
bu eksiklik Adalet Divanõna dava açõlmasõnõ engellemez.
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Madde 171
Adalet Divanõ, bir Üye Devletin işbu Antlaşma gereğince üzerine düşen
yükümlülüklerden birini yerine getirmediğini kabul ederse, anõlan Devlet Adalet
Divanõ kararõnõn uygulanmasõ için gereken tedbirleri almak zorundadõr.

Madde 172
İşbu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak Konsey tarafõndan yapõlan
tüzüklerle, Adalet Divanõna bu tüzüklerin öngördüğü cezalar konusunda sõnõrsõz
yargõ yetkisi verilebilir.

Madde 173
Adalet Divanõ, Konsey ve Komisyonun, tavsiye ve görüşler dõşõndaki
kararlarõnõn hukuka uygunluğunu denetler. Bu amaçla bir Üye Devlet Konsey
veya Komisyon tarafõndan yetkisizlik, temel şekil kurallarõnõn ihlali, işbu
Antlaşmanõn veya onun uygulanmasõyla ilgili herhangi bir hukuk kuralõnõn ihlali
veya yetkinin kötüye kullanõlmasõ iddiasõyla açõlan davalar hakkõnda karar
vermeye yetkilidir.
Her gerçek veya tüzel kişi, muhatabõ olduğu kararlara ve diğer bir kişiye
yönelik olarak çõkarõlmõş bir tüzük veya bir karar bile olsa, doğrudan ve kişisel
olarak kendisini ilgilendiren kararlara karşõ, aynõ koşullar altõnda, dava açabilir.
Bu Maddede belirtilen davalarõn, duruma göre, kararõn yayõnlanmasõnõ,
davacõya tebliğini veya tebliğ edilememesi halinde davacõnõn kararõ öğrendiği
günü izleyen iki ay içinde açõlmasõ gerekir.
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Madde 174
Dava haklõ görülürse, Adalet Divanõ dava konusu yapõlan işlemin iptaline
karar verir.
Bununla birlikte, tüzüklere ilişkin olarak Adalet Divanõ, gerekli görürse,
iptal edilen tüzüğün etkilerinden hangilerinin kesinleşmiş sayõlacağõnõ belirtir.

Madde 175
İşbu Antlaşmanõn ihlali halinde Konsey veya Komisyonun karar vermekten
çekinmesi durumunda, Üye Devletler ve Topluluğun diğer kurumlarõ bu ihlali
tespit ettirmek için Adalet Divanõna başvurabilirler.
Bu başvuru ancak, söz konusu kurumun önceden karar vermeye davet
edilmiş olmasõ şartõyla kabul edilebilir. İlgili kurum bu daveti izleyen iki ay
içinde karar vermezse, müteakip iki ay içinde başvuru yapõlabilir.
Her gerçek veya tüzel kişi, Topluluğun kurumlarõndan birini, tavsiye veya
görüş dõşõnda, herhangi bir işlemi kendisine bildirmemiş olmasõndan dolayõ,
önceki paragraflarda belirtilen şartlar uyarõnca Adalet Divanõna şikayet edebilir.

Madde 176
İşlemi iptal edilen veya işleminin işbu Antlaşmaya aykõrõ olduğu kabul
edilen kurum, Adalet Divanõ kararõnõn uygulanmasõ için gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür.
Bu yükümlülük 215. Maddenin ikinci paragrafõnõn uygulanmasõndan
doğabilecek herhangi bir yükümlülüğü ortadan kaldõrmaz.
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Madde 177
Adalet Divanõ:
(a) işbu Antlaşmanõn yorumu konusunda;
(b) Topluluk kurumlarõnõn işlemlerinin geçerliliği ve yorumu konusunda;
(c) Konsey kararõyla oluşturulan kurumlarõn statülerinde öngörülmesi
şartõyla, bu statülerin yorumu konusunda karar verme yetkisine
sahiptir.
Böyle bir sorun bir Üye Devlet mahkemesi önünde ileri sürüldüğünde bu
mahkeme kendi kararõnõ vermek için konuya ilişkin bir ön karara gerek duyarsa,
Adalet Divanõndan bu konuda karar vermesini talep edebilir.
Böyle bir sorun, iç hukuka göre kararlarõna karşõ kanun yolu kapalõ bulunan
ulusal bir mahkemede bakõlmakta olan bir davada ileri sürülürse, bu mahkeme
Adalet Divanõna başvurmakla yükümlüdür.

Madde 178
Adalet Divanõ, 215. Maddenin ikinci paragrafõnda belirtilen zararlarõn
tazmini ile ilgili davalara bakma yetkisine sahiptir.

Madde 179
Adalet Divanõ, statülerinde belirlenen veya kendilerine uygulanan Personel
Rejiminin sõnõrlarõ ve şartlarõ dahilinde Toplulukla memurlarõ arasõndaki her tür
ihtilafa bakmaya yetkilidir.
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Madde 180
Adalet Divanõ aşağõda belirlenen sõnõrlar içinde:
(a) Üye Devletlerin Avrupa Yatõrõm Bankasõ Statüsünden kaynaklanan
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ortaya çõkan uyuşmazlõklarda
yargõ yetkisine sahiptir. Banka Yönetim Kurulu, bu konuda, 169.
Madde ile Komisyona verilen yetkilere sahiptir;
(b) Banka Guvernörler Kurulu kararlarõna ilişkin uyuşmazlõklarda yargõ
yetkisine sahiptir. Her Üye Devlet, Komisyon veya Banka Yönetim
Kurulu, 173. Madde belirlenen şartlar dahilinde bu konuda dava
açabilir.
(c) Banka Yönetim Kurulu kararlarõna ilişkin uyuşmazlõklarda yargõ
yetkisine sahiptir. Bu kararlara karşõ, 173. Maddede belirlenen
şartlarda, sadece Üye Devletler veya Komisyonca ve yalnõz Yatõrõm
Bankasõ Statüsünün 21. Maddesinin (2), (5), (6) ve (7).paragraflarõnda
öngörülen usule aykõrõlõk iddiasõyla dava açõlabilir.
Madde 181
Adalet Divanõ, Topluluk tarafõndan veya onun adõna yapõlan bir kamu
hukuku veya özel hukuk sözleşmesindeki herhangi bir tahkim şartõ gereğince
yargõ yetkisine sahiptir.

Madde 182
Adalet Divanõ, bir tahkim sözleşmesi gereğince önüne getirilmesi halinde,
işbu Antlaşmanõn konusuyla bağlantõlõ olarak, Üye Devletler arasõnda doğan
herhangi bir uyuşmazlõğõ karara bağlamaya yetkilidir.
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Madde 183
İşbu Antlaşma ile Adalet Divanõna verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla,
Topluluğun taraf olduğu uyuşmazlõklar, bu nedenle, ulusal mahkemelerin yargõ
yetkisi dõşõnda bõrakõlamaz.
Madde 184
173. Maddenin üçüncü paragrafõnda öngörülen sürenin bitimine bağlõ
olmaksõzõn, Konsey veya Komisyonun bir tüzüğünden kaynaklanan bir
uyuşmazlõk dolayõsõyla taraflardan her biri, Adalet Divanõ önünde bu tüzüğün
geçersizliğini ileri sürmek için, 173. Maddenin birinci paragrafõnda öngörülen
gerekçelerden yararlanabilir.
Madde 185
Adalet Divanõna açõlan davalarõn yürütmeyi durdurucu etkisi yoktur.
Bununla birlikte, Adalet Divanõ, şartlarõn bunu gerektirdiği kanõsõna varõrsa, dava
konusu yapõlan işlem için yürütmeyi durdurma kararõ alabilir.

Madde 186
Adalet Divanõ, önüne getirilen davalarda, gerekli ihtiyati tedbirlerin
alõnmasõna karar verebilir.
Madde 187
Adalet Divanõ kararlarõ 192. Maddede belirlenen şartlar dahilinde icra
kabiliyetine sahiptir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

233

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 188
Adalet Divanõ Statüsü ayrõ bir Protokol ile belirlenir.
Konsey, Adalet Divanõnõn talebi üzerine, Komisyon ile Avrupa
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, oybirliğiyle, Statünün III. Başlõk
hükümlerinde değişiklik yapabilir.*
Adalet Divanõ kendi iç tüzüğünü yapar. Bu iç tüzüğün Konseyce
oybirliğiyle onaylanmasõ gerekir.
BÖLÜM 2
ÇEŞİTLİ KURUMLARA
İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Madde 189
Konsey veya Komisyon, görevlerini yerine getirmek için işbu Antlaşmanõn
hükümlerine uygun olarak tüzükler yapar, direktifler çõkarõr, kararlar alõr, tavsiye
veya görüşler bildirir.
Tüzükler genel geçerliliğe sahiptir. Bütünüyle bağlayõcõdõr ve bütün Üye
Devletlerde doğrudan uygulanõr.
Direktifler, sonuçlarõ itibarõyla her muhatap Üye Devleti bağlar ancak şekil
ve yöntem seçimini ulusal makamlara bõrakõr.

* İkinci paragraf, Tek Avrupa Senedinin 12.Maddesi ile eklenmiştir.
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Kararlar, muhataplarõ için bütünüyle bağlayõcõdõr.
Tavsiye ve görüşler bağlayõcõ değildir.
Madde 190
Konsey ve Komisyonun tüzük, direktif ve kararlarõ gerekçeli olup, işbu
Antlaşmaya göre alõnmasõ zorunlu öneri veya görüşler bunlarda belirtilir.
Madde 191
Tüzükler Topluluğun Resmi Gazetesinde yayõnlanõr. Belirtilen tarihte veya
tarih belirtilmemişse yayõnlanmalarõnõ izleyen yirminci günde yürürlüğe girerler.
Direktifler ve kararlar, muhataplarõna tebliğ edilirler ve tebliğ ile geçerlilik
kazanõrlar.
Madde 192

Konsey veya Komisyonun, Devletler dõşõnda kişilere parasal yükümlülük
getiren kararlarõ icra kabiliyetine sahiptir.
Cebri icra, bu yola başvurulan Devlette yürürlükte olan Hukuk
Muhakemeleri Usulüne göre yapõlõr. Kesinleşme şerhi, ilamõn doğruluğunun
kontrolünden başka bir inceleme yapõlmaksõzõn, her Üye Devlet hükümetinin bu
amaçla tayin edip Komisyona ve Adalet Divanõna bildireceği ulusal makam
tarafõndan karara eklenir.
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İlgili, kendi talebi üzerine, bu işlemler tamamlandõktan sonra, ulusal
mevzuata göre yetkili makama doğrudan başvurarak cebri icra takibine geçebilir.
Cebri icra takibi, ancak Adalet Divanõ kararõyla durdurulabilir. Bununla
birlikte, icra tedbirlerinin hukuka uygunluğunun denetimi ilgili ülke
mahkemelerinin yetkisindedir.
BÖLÜM 3
EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE
Madde 193
İstişare nitelikli bir Ekonomik ve Sosyal Komite kurulur.
Bu Komite, özellikle üretici, çiftçi, nakliyeci, işçi, tüccar, zanaatkar, serbest
meslek sahipleri ve kamu yararõna çalõşan kurumlar ile çeşitli ekonomik ve sosyal
kesimlerin temsilcileri ve kamu yararõnõ temsil eden kimselerden oluşur.
Madde 194
Komite üyelerinin sayõsõ aşağõdaki gibidir:
Belçika
Danimarka
Almanya
Yunanistan
İspanya
Fransa
İrlanda
İtalya

12
9
24
12
21
24
9
24
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Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
Birleşik Krallõk

6
12
12
24

*

Komite üyeleri, Konsey tarafõndan oybirliğiyle dört yõllõk bir süre için
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir.
Komite üyeleri kendi adlarõna hareket etmek üzere atanõrlar ve hiçbir
makamõn emrine giremezler.
Madde 195
1? Komite üyelerinin atanmasõ amacõyla, her Üye Devlet, kendi uyruklarõna
tahsis edilen temsilci sayõsõnõn iki katõ kadar aday içeren bir listeyi Konseye
gönderir.
Komitenin teşekkülünde, çeşitli ekonomik ve sosyal kesimlerin uygun
bir şekilde temsil edilmesinin sağlanmasõ gereği dikkate alõnõr.
2? Konsey, Komisyona danõşõr. Topluluğun faaliyetleri ile ilgili çeşitli
ekonomik ve sosyal sektörleri temsil eden Avrupa kuruluşlarõnõn görüşlerini
alabilir.
Madde 196
Komite, başkanõnõ ve başkanlõk divanõnõ kendi üyeleri arasõndan iki yõllõk
bir süre için seçer.
Komite, kendi içtüzüğünü yapar ve Konseye sunar. Konsey bu iç tüzüğü
oybirliğiyle onaylar.
Komite, Konsey ve Komisyonun talebi üzerine başkan tarafõndan toplantõya
çağrõlõr.

*

Birinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 21.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Madde 197
Komite, işbu Antlaşmanõn kapsadõğõ başlõca alanlara göre, ihtisas gruplarõnõ
içerir.
Bu gruplar arasõnda, tarõm ve taşõmacõlõğa ilişkin Başlõklardaki özel
hükümlere tabi bir tarõm ve bir taşõmacõlõk grubu bulunur.
İhtisas gruplarõ faaliyetlerini, Komitenin genel yetkileri çerçevesinde
yürütür. Komiteden bağõmsõz olarak ihtisas gruplarõna danõşõlamaz.
Komite bünyesinde ayrõca Komiteye sunulmak üzere belirli alanlarda veya
sorunlar üzerinde, görüş taslaklarõ hazõrlamakla görevli alt komiteler de
kurulabilir.
İhtisas gruplarõ ile alt-komitelerin oluşum şekli ve görev alanõ iç tüzükte
belirlenir.
Madde 198
İşbu Antlaşmada öngörülen durumlarda, Konsey veya Komisyonun
Komiteye danõşmasõ zorunludur. Bu kurumlar, uygun gördükleri her durumda
Komiteye danõşabilirler.
Konsey veya Komisyon gerekli görürse, Komiteye görüşünü bildirmesi için
bir süre tanõr; bu süre, başkana bu amaçla tebligatõn yapõldõğõ tarihten başlamak
üzere on günden az olamaz. Tanõnan sürenin bitimine kadar görüşün
bildirilmemesi müteakip faaliyetleri engellemez.
Komitenin ve ihtisas grubunun görüşleri ve görüşmelerle ilgili tutanak
Komisyona ve Konseye gönderilir.
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BAŞLIK II
Mali Hükümler
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Madde 199
Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili olanlar da dahil, Topluluğun bütün gelir ve
gider kalemleri, her mali yõlõ için tahmini olarak belirlenir ve bütçede gösterilir.
Bütçe gelir ve giderleri bakõmõndan denk olmalõdõr.
Madde 200
1. Bütçe gelirleri, diğer gelirlerin yanõ sõra Üye Devletlerin aşağõdaki katõlõm
paylarõna göre belirlenen mali katkõlarõndan oluşur.
Belçika

7.9

Almanya

28

Fransa

28

İtalya

28

Lüksemburg

0.2

Hollanda

7.9

2. Bununla birlikte, Üye Devletlerin, Avrupa Sosyal Fonu giderlerini
karşõlamaya yönelik mali katkõlarõ aşağõdaki katõlõm paylarõna göre belirlenir:
Belçika

8.8

Almanya

32

Fransa

32

İtalya

20

Lüksemburg

0.2

Hollanda

7

3. Konsey, oybirliğiyle karar alarak katõlõm paylarõnda değişiklik yapabilir.
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Madde 201
Komisyon, Topluluğun kendi öz kaynaklarõnõn, özellikle kesin olarak
yürürlüğe konduğunda, ortak gümrük tarifesinden kaynaklanan gelirlerin hangi
şartlarda Üye Devletlerin 200. Maddede öngörülen mali katkõlarõnõn yerine
geçebileceğini inceler.
Bu amaçla, Komisyon Konseye öneriler sunar.
Konsey, Avrupa Parlamentosunun bu önerilerle ilgili görüşünü aldõktan
sonra, uygun hükümleri oybirliğiyle belirler ve bunlarõ Üye Devletlere kendi
anayasal kurallarõna göre kabul etmelerini tavsiye eder.
Madde 202
209. Madde uyarõnca çõkarõlan tüzüklerde aksine hüküm bulunmadõkça
bütçede yer alan giderlere ilişkin olarak bir mali yõl için harcama yetkisi verilir.
209. Maddeye uygun olarak belirlenecek şartlar dahilinde, personel
giderleri hariç, bütçe dönemi sonuna kadar kullanõlmamõş olan ödenekler ancak
bir sonraki mali yõla aktarõlabilir.
Ödenekler, gider kalemlerinin türleri ve tahsis amaçlarõna göre özel
bölümlere ayrõlõr ve gerektiğinde bu bölümler de 209. Madde uyarõnca çõkarõlan
tüzüklere uygun olarak alt bölümlere ayrõlõr.
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Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon ve Adalet Divanõnõn giderleri,
bazõ ortak gider kalemleri için yapõlan özel düzenlemeler saklõ kalmak kaydõyla,
bütçede ayrõ bölümler halinde gösterilir.

Madde 203*
1. Mali yõl 1 Ocakta başlar ve 31 Aralõkta sona erer.
2. Topluluğun kurumlarõndan her biri, 1 Temmuzdan önce gider tahminlerini
yapar. Komisyon, bu tahminleri bir bütçe ön tasarõsõnda birleştirir. Bu tasarõya
farklõ tahminleri içerebilen görüşünü ekler.
Bu bütçe tasarõsõ, gelir ve giderlerin birer tahminini içerir.
3. Komisyon, bütçe ön tasarõsõnõ, en geç uygulanacağõ yõldan önceki yõlõn Eylül
ayõnõn birinci günü Konseye sunar.
Konsey, bu bütçe ön tasarõsõnda değişiklik yapmak istediğinde Komisyona
ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara danõşõr.
Konsey, nitelikli çoğunlukla karar alarak, bütçe tasarõsõnõ hazõrlar ve
Avrupa Parlamentosuna gönderir.
4. Bütçe tasarõsõnõn, en geç bütçenin uygulanacağõ yõldan önceki yõlõn Ekim
ayõnõn beşinci günü Avrupa Parlamentosuna sunulmasõ gerekir.

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 12.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Avrupa Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile bütçe tasarõsõnõ
değiştirmek ve kullanõlan oylarõn mutlak çoğunluğu ile işbu Antlaşmadan veya
bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu olarak doğan harcamalar
konusunda tasarõda değişiklikler yapõlmasõnõ Konseye teklif etme hakkõna
sahiptir.
Avrupa Parlamentosu, kendisine sunulmasõnõ izleyen 45 gün içinde
bütçe tasarõsõnõ onaylarsa bütçe kesin olarak kabul edilmiş olur. Bu süre içinde,
Avrupa Parlamentosu bütçe tasarõsõnõ değiştirmez veya bu tasarõda değişiklik
yapõlmasõnõ teklif etmezse, bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr.
Avrupa Parlamentosu bu süre içinde bütçeyi değiştirir veya değişiklik
yapõlmasõnõ teklif ederse, bütçe tasarõsõ yapõlan veya teklif edilen değişikliklerle
birlikte Konseye gönderilir.
5. Konsey, bütçe tasarõsõnõ Komisyonla ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlarla
müzakere ettikten sonra, aşağõdaki şartlar dahilinde karar verir:
(a) Konsey, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin her
birini nitelikli çoğunlukla karar alarak değiştirebilir.
(b) Değişiklik teklifleriyle ilgili olarak:
− Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişikliğin herhangi bir
kurumun toplam giderlerini artõrõcõ bir etkisinin olmadõğõ durumlarda, özellikle
de önerilen değişikliğin sebep olabileceği gider artõşõnõn harcamalarda uygun bir
indirim yapõlmasõnõ öngören bir veya daha çok değişiklik teklifiyle açõk olarak
telafi edilebileceği durumlarda, Konsey bu değişiklik teklifini nitelikli
çoğunlukla reddedebilir. Bir ret kararõ alõnmamasõ halinde değişiklik teklifi kabul
edilmiş olur.
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− Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişiklik bir kurumun
toplam giderlerini artõrõcõ etki yapacaksa, Konsey, bu değişiklik teklifini nitelikli
çoğunlukla karar alarak kabul edebilir. Kabul kararõ alõnmamasõ halinde
değişiklik önerisi reddedilmiş olur.
− Yukarõdaki iki bentten birinin hükümleri uyarõnca, Konseyin bir
değişiklik teklifini reddetmesi durumunda, Konsey nitelikli çoğunlukla bütçe
tasarõsõnda gösterilen miktarõ ya kabul edebilir ya da başka bir miktar tespit
edebilir.
Bütçe tasarõsõ, Konsey tarafõndan kabul edilen değişiklik tekliflerine esas
alõnarak değiştirilir.
Konsey, bütçe tasarõsõnõn kendisine gönderilmesini takibenden 15 gün
içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin hiçbirini
değiştirmez de onun tarafõndan yapõlan değişiklik tekliflerini benimserse, bütçe
kesin olarak kabul edilmiş olur. Konsey, değişikliklerden hiçbirini
değiştirmediğini ve değişiklik tekliflerinin kabul edildiğini Avrupa
Parlamentosuna bildirir.
Konsey, bu süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan
değişikliklerin bir veya birçoğunu değiştirir yahut onun tarafõndan getirilen
değişiklik tekliflerini reddeder ya da değiştirirse, bütçe tasarõsõ değiştirilmiş
haliyle tekrar Avrupa Parlamentosuna gönderilir. Konsey, müzakerelerinin
sonucunu Avrupa Parlamentosuna bildirir.
6. Değişiklik teklifleriyle ilgili kararlar daha önce kendisine bildirilen Avrupa
Parlamentosu, bütçe tasarõsõnõn gönderilmesini izleyen 15 gün içinde üye tam
sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçü ile karar alarak, kendi
yaptõğõ değişiklikler üzerinde Konseyce yapõlan değişikliklerde tadilat
yapabilir veya Konseyin yaptõğõ değişiklikleri reddedebilir ve buna göre
bütçeyi kabul eder. Bu süre içinde Avrupa Parlamentosu karar vermezse,
bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr.
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7. Bu Maddede öngörülen işlemler tamamlandõğõnda, Avrupa Parlamentosu
Başkanõ bütçenin kesin olarak kabul edildiğini ilan eder.
8. Bununla birlikte, eğer önemli gerekçeler mevcutsa Avrupa Parlamentosu üye
tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle karar alarak, bütçe
tasarõsõnõ reddedilir ve kendisine yeni bir tasarõnõn sunulmasõnõ isteyebilir.
9. İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu
olarak doğan giderler dõşõndaki giderlerin tamamõ için, her yõl, cari yõlõn aynõ
mahiyetteki giderleri göz önünde bulundurularak, azami bir artõş oranõ tespit
edilir.
Komisyon, Ekonomik Politika Komitesinin görüşünü aldõktan sonra,
− Topluluk içinde gayri safi milli hasõla hacmindeki değişmeye;
− Üye Devletlerin bütçelerinde meydana gelen ortalama değişikliğe ve;
− bir önceki bütçe yõlõnda hayat pahalõlõğõnda meydana gelen değişime
göre bu azami oranõ belirler.
Azami oran 1 Mayõstan önce Topluluğun bütün kurumlarõna bildirilir.
Topluluk kurumlarõ bu paragrafõn dördüncü ve beşinci bentlerindeki hükümler
saklõ kalmak kaydõyla, bütçe işlemleri süresince bu orana riayet etmek
zorundadõr.
İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu
olarak doğan giderler dõşõndaki giderler için Konseyce hazõrlanan bütçe
tasarõsõnda yer alan gerçek artõş oranõ azami oranõn yarõsõndan fazla ise, Avrupa
Parlamentosu değişiklik yapma hakkõnõ kullanarak sözü edilen giderlerin toplam
miktarõnõ, azami oranõn yarõsõnõ aşmayacak şekilde artõrabilir.
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Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon, Topluluklarõn
faaliyetlerinin bu paragrafta öngörülen usule göre belirlenen oranõn aşõlmasõnõ
gerektirdiği kanõsõna varõrsa, nitelikli çoğunlukla karar alan Konsey ile üye tam
sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçüyle karar alan Avrupa
Parlamentosu arasõnda varõlacak mutabakatla yeni bir oran tespit edilebilir.
10. Her kurum, bu maddeyle kendisine verilen yetkileri, özellikle Topluluklarõn
öz kaynaklarõ ile gelir ve giderlerin denkliği konusunda, işbu Antlaşma
hükümlerine ve bu Antlaşma gereğince alõnan kararlara uygun olarak kullanõr.

Madde 204*
Bütçe döneminin başõnda bütçe henüz oylanmamõşsa harcamalar, bir önceki
bütçe yõlõnda her bölüm veya alt bölüm için verilen ödeneklerin on ikide birini
aşmamasõ kaydõyla, 209. Madde uyarõnca çõkarõlan yönetmelik hükümlerine göre
aylõk olarak yapõlabilir; ancak bu uygulama ile Komisyonun emrine verilen
ödenekler, hazõrlanmakta olan bütçe tasarõsõnda öngörülen ödeneklerin on ikide
birinden yüksek olamaz.
Konsey, birinci bentte belirlenen diğer şartlara uyulmasõ kaydõyla, on ikide
bir oranõnõ aşan harcamalara nitelikli çoğunlukla izin verebilir.
İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu
olarak doğan harcamalar dõşõndaki harcamalarla ilgili olmasõ halinde karar,
Konseyce
derhal
Avrupa

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaþmanõn 13.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Parlamentosuna bildirilir; Avrupa Parlamentosu otuz gün içinde, üye tam
sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçüyle, bu harcamalarõn birinci
paragrafta belirtilen on ikide bir oranõnõ aşan kõsmõ ile
ilgili
olarak
farklõ bir karar alabilir.
Konsey kararõnõn bu bölümü Avrupa Parlamentosu kendi kararõnõ alõncaya
kadar ertelenir. Yukarõda belirtilen süre içinde Avrupa Parlamentosu Konsey
kararõndan farklõ bir karar almazsa, Konseyin kararõ kesinleşmiş sayõlõr.
İkinci ve üçüncü bentlerde sözü edilen kararlarda, bu maddenin
uygulanmasõnõ sağlayacak kaynaklara ilişkin gerekli düzenlemeler belirtilir.
Madde 205
Komisyon, 209. Madde uyarõnca çõkarõlan tüzük hükümlerine uygun olarak,
kendi sorumluluğu altõnda ve tahsis edilen ödeneklerle sõnõrlõ olarak bütçeyi
uygular.
Her kurumun kendi harcamalarõnõ yaparken uyacağõ ayrõntõlõ kurallar
tüzüklerde belirtilir.
Komisyon, 209. Madde gereğince çõkarõlan tüzükte belirlenen sõnõrlar ve
şartlar dahilinde, bütçe içinde ya bölümden bölüme ya da alt bölümden alt
bölüme ödenek aktarmalarõ yapabilir.
Madde 205 a*
Komisyon, bütçenin uygulanmasõna ilişkin olarak, bir önceki bütçe yõlõnõn
hesaplarõnõ her yõl Konseye ve Avrupa Parlamentosuna sunar. Komisyon ayrõca,
Topluluğun aktif ve pasifini gösteren mali bilançosunu da Konseye ve Avrupa
Parlamentosuna gönderir.

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 14.Maddesi ile eklenmiştir.
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Madde 206*
1. İşbu Antlaşma ile bir Sayõştay kurulmuştur.
2. Sayõştay 12 üyeden oluşur.**
3. Sayõştay üyeleri, kendi ülkelerinde dõş denetim kuruluşlarõnda çalõşan veya
çalõşmõş olan, ya da bu işin gerektirdiği özel ehliyete sahip olan ve
bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen kişiler arasõndan seçilirler.
4. Sayõştay üyeleri, Avrupa Parlamentosunun görüşü alõndõktan sonra Konsey
tarafõndan oybirliğiyle altõ yõllõk bir süre için atanõrlar.
Bununla birlikte, ilk atamalar yapõlõrken Sayõştay'õn kura ile tespit edilen
dört üyesi sadece dört yõllõk bir süre için atanõr.
Sayõştay üyeleri tekrar atanabilirler.
Sayõştay üyeleri, kendi aralarõndan üç yõllõk bir süre için Sayõştay
başkanõnõ seçerler. Başkan yeniden seçilebilir.
5. Sayõştay üyeleri, görevlerini, Topluluğun genel çõkarlarõ doğrultusunda, tam
bir bağõmsõzlõkla yerine getirirler.
Görevlerinin yerine getirilmesinde hiçbir hükümet ya da kuruluştan ne
talimat isterler, ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü faaliyetten
kaçõnõrlar.

*

2.paragraf hariç bu Madde, Bazý Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 15.Maddesi ile eklenmiştir.
2.paragraf ISP/PORT Katõlma Senedinin 20.Maddesi ile değiştirilmiştir.

**
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6. Sayõştay üyeleri, görev süreleri boyunca kazanç karşõlõğõ olsun ya da olmasõn,
başka hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve başlarken, görevlerinin
devamõ süresince ve görevleri sona erdikten sonra görevlerinin gerektirdiği
yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona erdikten sonra bazõ
görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak dürüst ve duyarlõ davranmayõ
taahhüt ederler.
7. Normal yenilenme ve ölüm dõşõnda, bir Sayõştay üyesinin görevi, istifa ettiği
veya 8. paragraf hükümleri gereğince Adalet Divanõ tarafõndan resen
görevden ayrõlmõş sayõldõğõ zaman sona erer.
Görev süresinin geri kalan kõsmõ için ilgilinin yerine atama yapõlõr.
Resen görevden ayrõlmõş sayõlma durumlarõ dõşõnda, Sayõştay üyeleri
yerlerine yeni atama yapõlõncaya kadar görevlerine devam ederler.
8. Sayõştay'õn talebi üzerine görevinin gerektirdiği koşullarõ artõk taşõmadõğõ
veya sorumluluklarõnõ yerine getiremediği, Adalet Divanõ tarafõndan tespit
edilmedikçe, Sayõştay üyesi görevinden alõnamaz ve emeklilik hakkõndan ya
da onun yerine geçen hiçbir tazminattan yoksun bõrakõlamaz.
9. Konsey, Sayõştay başkan ve üyelerinin çalõşma koşullarõnõ ve özellikle
maaşlarõnõ, tazminatlarõnõ ve emekli aylõklarõnõ nitelikli çoğunlukla karar
alarak tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi de aynõ çoğunlukla
belirler.
10. Avrupa Topluluklarõnõn, Adalet Divanõ yargõçlarõna uygulanan İmtiyaz ve
Dokunulmazlõklara İlişkin Protokol hükümleri Sayõştay üyelerine de
uygulanõr.
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Madde 206 a*
1. Sayõştay, Topluluğun bütün gelir ve gider hesaplarõnõ denetler. Sayõştay aynõ
şekilde, kuruluş metinlerinde denetimi engelleyen bir hüküm bulunmadõkça,
Toplulukça kurulan bütün kurumlarõn gelir ve gider hesaplarõnõ denetler.
2. Sayõştay, bütün gelir ve giderlerin hukuka ve usule uygunluğunu ve mali
yönetimin etkin bir şekilde işleyip işlemediğini denetler.
Gelirlerin denetimi, tahakkuk eden gelirlerle Topluluğa fiilen ödenen
gelirlerin karşõlõklõ incelenmesi esasõna göre yapõlõr.
Giderlerin denetimi, taahhüt edilen miktarlar ile fiilen ödenen miktarlarõn
karşõlõklõ incelenmesi esasõna göre yapõlõr.
Bu denetimler, ilgili bütçe yõlõ hesaplarõnõn kapatõlmasõndan önce
yapõlabilir.
3. Denetim, belgeler üzerinde ve gerekirse, Topluluğun kurumlarõ nezdinde ve
Üye Devletlerde yerinde denetim şeklinde yapõlõr. Üye Devletlerde denetim,
ulusal mali denetim kuruluşlarõyla veya bu kuruluşlarõn gerekli yetkiye sahip
olmamalarõ halinde yetkili devlet daireleriyle işbirliği halinde yapõlõr. Bu
kuruluş veya daireler, denetime katõlmak isterlerse bunu Sayõştay'a bildirirler.
Topluluğun kurumlarõ ve ulusal mali denetim kuruluşlarõ veya bu
kuruluşlarõn gerekli yetkiye sahip olmadõğõ durumlarda, yetkili devlet daireleri,
görevini yerine getirmesi için gerekli her tür belge veya bilgiyi Sayõştay'a
verirler.

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 16.Maddesi ile eklenmiştir.
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4. Sayõştay, her bütçe yõlõnõn kapanmasõndan sonra yõllõk bir rapor hazõrlar. Bu
rapor, Topluluğun kurumlarõna gönderilir ve bu kurumlarõn Sayõştay'õn
gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ ile birlikte Avrupa Topluluklarõ Resmi
Gazetesinde yayõnlanõr.
Sayõştay ayrõca, istediği zaman belirli konulardaki gözlemlerini açõklayabilir
ve Topluluk kurumlarõndan birinin talebi üzerine görüş bildirebilir.
Sayõştay, yõllõk raporlarõnõ veya görüşlerini üyelerinin çoğunluğu ile kabul
eder.
Sayõştay, bütçe uygulamasõnõn denetimi ile ilgili
kullanõlmasõnda Avrupa Parlamentosuna ve Konseye yardõm eder.

yetkilerinin

Madde 206 b*
Avrupa Parlamentosu, Konseyin nitelikli çoğunlukla alacağõ bir tavsiye
kararõ üzerine bütçenin uygulanmasõ konusunda Komisyonu ibra eder. Bu
amaçla, sõrasõyla Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 205a Maddesinde belirtilen
hesaplarla mali bilançoyu ve denetime tabi tutulan kurumlarõn Sayõştay'õn
gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ ile birlikte Sayõştay'õn yõllõk raporunu incelerler.
Madde 207
Bütçe, 209. Madde gereğince çõkarõlan tüzük hükümlerine göre belirlenen
hesap birimi cinsinden düzenlenir.
200. Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen mali katkõlar, Üye Devletler
tarafõndan, kendi ulusal para birimleriyle Topluluğun emrine verilir.

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 17.Maddesi ile eklenmiştir.
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Bu katkõlarõn henüz kullanõlmamõş olan kõsmõ, Üye Devletlerin hazinelerine
veya onlar tarafõndan gösterilen kuruluşlara yatõrõlõr. Bu bakiyeler, yatõrõlmõş
olarak kaldõklarõ sürece, birinci paragrafta belirtilen hesap birimine göre,
yatõrõldõklarõ günkü pariteye tekabül eden değeri korurlar.
Bu bakiyeler, Komisyon ile ilgili Üye Devlet arasõnda yapõlacak
anlaşmalarõn şartlarõna uygun olarak yatõrõm şeklinde kullanõlabilir.
Avrupa Sosyal Fonuna ilişkin mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgili teknik
şartlar 209. Madde gereğince çõkarõlan tüzükte belirlenir.

Madde 208
Komisyon, ilgili Üye Devletlerin yetkili makamlarõna haber vermek
kaydõyla, bir Üye Devletin parasõ cinsinden sahip olduğu varlõklarõ bu Antlaşma
ile belirlenen amaçlarda kullanõlmalarõ için gerekli olduğu ölçüde diğer bir
Devletin parasõna çevirebilir. Komisyon, ihtiyaç duyduğu para cinsinden nakde
veya derhal paraya çevrilebilir değerlere sahip olduğu ölçüde bu tür transferlere
başvurmaktan kaçõnõr.
Komisyon, Üye Devletlerin her biriyle, ilgili Üye Devletin göstereceği
yetkili makam aracõlõğõyla ilişki kurar. Mali işlemlerin yürütülmesinde, ilgili Üye
Devletin Emisyon Bankasõna ya da bu devletçe uygun görülen diğer bir mali
kuruluşa başvurur.

Madde 209*
Konsey, Komisyonun teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosuna danõştõktan ve
Sayõştay'õn görüşünü aldõktan sonra, oybirliği ile;

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 18.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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(a) özellikle bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ ile hesaplarõn
verilmesi ve denetlenmesine ilişkin esaslarõ gösteren Mali Tüzükleri
çõkarõr;
(b) Topluluklarõn, öz kaynak rejiminde öngörülen bütçe gelirlerinin,
Komisyonun emrine verilmesiyle ilgili usul ve esaslarõ belirler ve
gerektiğinde nakit ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için başvurulacak tedbirleri
tespit eder;
(c) ita amirleri ile saymanlarõn sorumluluklarõna ve denetimine ilişkin
kurallarõ belirler.
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KISIM ALTI
GENEL VE NİHAİ HÜKÜMLER
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Madde 210
Topluluk tüzel kişiliğe sahiptir.

Madde 211
Topluluk, Üye Devletlerin her birinde, o ülkelerin yasalarõnca tüzel kişilere
tanõnan en geniş haklara sahiptir; özellikle de, taşõnõr ve taşõnmaz mallar
edinebilir, devredebilir ve davada taraf olabilir. Topluluk, bu tür haklarõn
kullanõmõnda Komisyon tarafõndan temsil edilir.

Madde 212
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 24. Maddesinin 2. Paragrafõ ile
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn 24. Maddesinin 1. paragrafõ:
1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun, Avrupa Ekonomik Topluluğunun ve
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun memurlarõ ve diğer görevlileri, işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte, Avrupa Topluluklarõnõn memurlarõ ve
diğer görevlileri olur ve bu Topluluklarõn tek elden yönetimine girerler.
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve diğer ilgili kuruluşlarõn görüşünü
aldõktan sonra nitelikli çoğunlukla Avrupa Topluluklarõ memurlarõnõn statüsünü
ve
bu
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Topluluklarõn diğer görevlilerine uygulanacak çalõşma koşullarõnõ belirler.]

Madde 213
İşbu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak Konseyce belirlenen sõnõrlar
ve şartlar dahilinde Komisyon, görevlerini yerine getirmesi için gerekli her tür
bilgiyi toplayabilir ve her tür incelemeyi yapabilir.

Madde 214
Görevleri sona erdikten sonra bile, Topluluk kurumlarõnõn ve komitelerinin
üyeleri ve Topluluğun memurlarõ ve diğer görevlileri, mesleki sõr kapsamõna
girer nitelikteki bilgileri ve özellikle teşebbüslere, bunlarõn ticari ilişkilerine veya
maliyet unsurlarõna ilişkin bilgileri açõklamaktan kaçõnmakla yükümlüdürler.

Madde 215
Topluluğun sözleşmelerden doğan sorumluluğu, söz konusu sözleşmeye
uygulanan kanuna tabidir.
Sözleşme dõşõ sorumluluğa ilişkin olarak Topluluk, kendi kurumlarõnõn veya
memurlarõnõn görevlerini yerine getirirlerken neden olduklarõ zararlarõ Üye
Devletlerin ortak genel hukuk prensiplerine göre gidermekle yükümlüdür.
Görevlilerin Topluluğa karşõ kişisel sorumluluklarõ kendi statülerinde veya
onlara uygulanacak Personel Rejiminde yer alan hükümlerle düzenlenir.
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Madde 216
Topluluk kurumlarõnõn merkezi, Üye Devletler hükümetlerinin ortak kararõ
ile belirlenir.

Madde 217
Adalet Divanõ iç tüzüğünde yer alan hükümler saklõ kalmak kaydõyla,
Topluluk kurumlarõnca kullanõlacak dillere ilişkin ilkeler Konsey tarafõndan
oybirliği ile belirlenir.

Madde 218
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin ikinci paragrafõ ile
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz:Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin birinci paragrafõ:
Avrupa Topluluklarõ, Üye Devletlerin topraklarõnda işbu Antlaşmaya ekli
Protokolde belirlenen koşullar dahilinde görevlerini yerine getirebilmeleri için
gerekli ayrõcalõk ve dokunulmazlõklardan yararlanõrlar. Aynõ durum Avrupa
Yatõrõm Bankasõna da uygulanõr.]

Madde 219
Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yorumuna veya uygulanmasõna ilişkin bir
uyuşmazlõğõ çözmek için işbu Antlaşmada öngörülenler dõşõnda herhangi bir
yönteme başvurmamayõ taahhüt ederler.
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Madde 220
Üye Devletler, gerekli olduğu ölçüde kendi uyruklarõ yararõna:
− kişilerin korunmasõ ve haklarõn kullanõlõp korunmasõyla ilgili olarak, her
Devletin kendi uyruklarõna tanõdõğõ koşullarõn uygulanmasõnõ;
− Topluluk içinde çifte vergilendirmenin kaldõrõlmasõnõ;
− 58. Maddenin 2. paragrafõnda belirtilen şirketler ve firmalarõn karşõlõklõ
tanõnmasõnõ, merkezlerini bir ülkeden diğer bir ülkeye taşõmalarõ durumunda
tüzel kişiliklerinin korunmasõnõ ve farklõ ülke mevzuatõna tabi şirket ve firmalarõn
birleşme imkanõnõ;
− mahkeme ve hakem kararlarõnõn karşõlõklõ tanõnmasõ ve
tensizine ilişkin işlemlerin basitleştirilmesini,

bunlarõn

sağlamak amacõyla birbirleri ile müzakerelerde bulunurlar.
Madde 221
İşbu Antlaşmanõn diğer hükümlerinin uygulanmasõ saklõ kalmak kaydõyla,
58. Maddede belirtilen şirket veya firmalarõn sermayelerine iştirak ile ilgili olarak
Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden itibaren üç yõl içinde kendi
uyruklarõna uyguladõklarõ muamelenin diğer Üye Devlet uyruklarõna da
uygulanmasõnõ sağlar.
Madde 222
İşbu Antlaşmanõn Üye Devletlerin mülkiyet rejimi sistemini düzenleyen
kurallar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Madde 223
1. Bu Antlaşma hükümleri aşağõdaki kurallarõn uygulanmasõnõ engellemez:
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(a) hiçbir Üye Devlet, açõğa vurulmasõnõn kendi güvenliği bakõmõndan
temel çõkarlarõna ters düşeceği görüşünde olduğu bilgileri vermek
zorunda değildir;
(b) her Üye Devlet, silah, mühimmat ve savaş malzemesi,ticareti veya
üretimi ile ilgili, kendi güvenliği açõsõndan temel çõkarlarõnõn
korunmasõ için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir; bu tedbirler, sadece
askeri amaç taşõyanlar dõşõndaki ürünler ile ilgili ortak pazar rekabet
koşullarõnõ olumsuz yönde etkileyemez.
2. İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yõl içinde Konsey, oybirliği
ile karar alarak, paragraf 1(b) hükümlerinin uygulanacağõ ürünler listesini
belirler.
3. Komisyonun önerisi üzerine Konsey oybirliği ile bu listede değişiklikler
yapabilir.
Madde 224
Üye Devletler, bir Üye Devletin, kamu düzenini bozucu ciddi iç
karõşõklõklar, savaş veya savaş tehdidi oluşturan ciddi uluslararasõ gerginlik
durumunda veya kendisi tarafõndan uluslararasõ barõşõn ve güvenliğin korunmasõ
amacõyla üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, alma gereğini
duyabileceği önlemlerin ortak pazarõn işleyişini etkilemesini önlemek amacõyla
gerekli önlemleri ortaklaşa almak üzere birbirleriyle görüşmelerde bulunur.
Madde 225
223 ve 224. Maddelerde belirtilen durumlarda alõnan önlemlerin ortak pazar
içindeki rekabet şartlarõnõ bozucu bir etkisi olursa Komisyon, ilgili Devlet ile
birlikte, bu önlemlerin işbu Antlaşmada belirtilen kurallara uyarlanmasõ yollarõnõ
araştõrõr.
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Komisyon veya bir Üye Devlet, diğer bir Üye Devletin 223 ve 224.
Maddelerde belirtilen yetkileri kötüye kullandõğõ görüşündeyse, 169 ve 170.
Maddelerde belirtilen usule uymaksõzõn, doğrudan Adalet Divanõna başvurabilir.
Adalet Divanõ kararõnõ gizli oturumda verir.

Madde 226
1. Geçiş dönemi sõrasõnda, bir ekonominin herhangi bir sektöründe ciddi ve
süreklilik arz etmesi muhtemel güçlükler veya herhangi bir bölgenin
ekonomik durumunun ciddi şekilde bozulmasõna sebep olabilecek
güçlüklerin ortaya çõkmasõ halinde, bir Üye Devlet, durumun düzeltilmesine
ve ilgili sektörü ortak pazar ekonomisine uyarlayacak koruyucu önlemleri
almak için kendisine izin verilmesini isteyebilir.
2. İlgili Devletin talebi üzerine Komisyon, acil durum usulünü uygulayarak,
vakit geçirmeksizin gerekli gördüğü koruma önlemlerini alõr ve bu
önlemlerin uygulanma şart ve esaslarõnõ belirler.
3. 2. paragrafa uygun olarak alõnmasõna izin verilen önlemlerde sadece 1.
paragrafta belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli ölçü ve süre içinde
kalarak, işbu Antlaşmanõn kurallarõna istisna getirilebilir. Ortak pazarõn
işleyişini en az etkileyen önlemlere öncelik vermek gerekir.
Madde 227
1. İşbu Antlaşma Belçika Krallõğõ'na, Danimarka Krallõğõ'na Federal Almanya

Cumhuriyeti'ne, Yunanistan Cumhuriyeti'ne, İspanya Krallõğõ'na, Fransa
Cumhuriyeti'ne, İrlanda'ya, İtalya Cumhuriyeti'ne, Lüksemburg Büyük
Dukalõğõ'na, Hollanda Krallõğõ'na, Portekiz Cumhuriyeti'ne ve Büyük Britanya
Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda'ya uygulanõr.*

*

1.paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 24.Maddesi ile değiştirilmiştir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

260

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

2. Fransa'nõn denizaşõrõ eyaletleri ve Cezayir ile ilgili olarak işbu Antlaşmanõn
aşağõdaki konulara ilişkin genel ve özel hükümleri Antlaşmanõn yürürlüğe
girdiği tarihte uygulanmaya başlar:
− mallarõn serbest dolaşõmõ;
− tarõm (40/4 Maddesi hariç);
− hizmetlerin serbestleştirilmesi;
− rekabet kurallarõ;
− 108, 109, ve 226. Maddelerde belirtilen koruyucu önlemler;
− kurumlar.
İşbu Antlaşmanõn diğer hükümlerinin uygulanmasõ koşullarõ, Antlaşmanõn
yürürlüğe girişinden itibaren en geç iki yõl içinde Komisyonun önerisi üzerine
Konseyin oybirliği ile alacağõ kararlarla belirlenir.
Topluluk kurumlarõ, işbu Antlaşmada yer alan usuller ve özellikle 226.
Madde çerçevesinde bu bölgelerin ekonomik ve toplumsal gelişmesine imkan
sağlamaya özen gösterirler.
3. İşbu Antlaşmanõn IV. Ekindeki listede yer alan denizaşõrõ ülke ve topraklara
Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda tanõmlanan özel ortaklõk rejimi uygulanõr.
İşbu Antlaşma, Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda ile özel
ilişkileri olan ve yukarõda adõ geçen listede yer almayan denizaşõrõ ülke ve
topraklara uygulanmaz.*
4. İşbu Antlaşma hükümleri, Avrupa'da bulunan ve dõş ilişkilerinden bir Üye
Devletin sorumlu olduğu topraklara uygulanõr.

*

3.paragrafõn ikinci bendi DAN/IRL/BK Katõlma Senedinin 26(2) Maddesi ile eklenmiştir.
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5. Önceki paragraflardaki hükümler saklõ kalmak kaydõyla*:
(a) İşbu Antlaşma Faroe Adalarõna uygulanmaz. Ancak, Danimarka
Krallõğõ hükümeti en geç 31 Aralõk 1975 tarihine kadar İtalya
Cumhuriyeti hükümetine bir deklarasyonla bu Antlaşmanõn o Adalara
da uygulanacağõnõ bildirebilir; İtalya hükümeti bu deklarasyonun
onaylõ birer örneğini diğer Üye Devlet hükümetlerine gönderecek ve
bu Antlaşma, deklarasyonun verilmesini izleyen ikinci ayõn ilk
gününden itibaren bu Adalara uygulanacaktõr.
(b) İşbu Antlaşma Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda'nõn
egemenliği altõnda bulunan, Kõbrõs'taki üs bölgelerine uygulanmaz.
(c) İşbu Antlaşma Anglo-Norman Adalarõna ve Man Adasõna sadece, 22
Ocak 1972'de imzalanan Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğuna Yeni Üye Devletlerin Katõlmasõna İlişkin
Antlaşmada öngörülen bu adalarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasõnõ
sağlamak için gerekli olduğu ölçüde uygulanõr.
Madde 228
1. İşbu Antlaşmanõn Topluluk ile bir veya daha fazla Devlet ya da uluslararasõ
kuruluş arasõnda anlaşmalar yapõlmasõnõ öngördüğü durumlarda, bu
anlaşmalarla ilgili müzakereler Komisyon tarafõndan yapõlõr. Bu alanda
Komisyona verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla bu tür anlaşmalar, işbu
Antlaşmaca gerekli görüldüğü takdirde Avrupa Parlamentosunun görüşü de
alõndõktan sonra, Konsey tarafõndan yapõlõr.
Konsey, Komisyon veya bir Üye Devlet öngörülen anlaşmanõn işbu
Antlaşma
hükümleriyle
bağdaşõp
bağdaşmadõğõ
konusunda

* 5.paragraf, DAN/IRL/BK Katõlma Senedine ilişkin Konsey Kararõnõn 15(2) Maddesi ile değişik,
DAN/IRL/BK Katõlma Senedinin 26 (3) Maddesi ile eklenmiştir.
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önceden Adalet Divanõnõn görüşünü alabilir. Adalet Divanõ görüşünün olumsuz
olduğu hallerde anlaşma ancak 236. Maddeye uygun olarak tespit edilen şartlarda
yürürlüğe girebilir.
2. Yukarõda belirtilen şartlara göre yapõlan anlaşmalar Topluluğun kurumlarõ ve
Üye Devletler için bağlayõcõdõr.
Madde 229
Komisyon, Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarõ ile Gümrük Tarifeleri
ve Ticaret Genel Anlaşmasõnõn (GATT) kurumlarõyla tüm yararlõ ilişkilerin
sürdürülmesini sağlamakla yükümlüdür.
Komisyon ayrõca, tüm uluslararasõ kuruluşlarla da gereğine uygun ilişkiler
sürdürür.
Madde 230
Topluluk, Avrupa Konseyi ile her türlü yararlõ işbirliğini kurar.
Madde 231
Topluluk, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ ile ayrõntõlarõ ortak kararla
tespit edilecek sõkõ bir işbirliği kurar.
Madde 232
1. İşbu Antlaşma hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran
Antlaşma hükümlerini, özellikle de Üye Devlet hak ve yükümlülükleri ile, bu
Topluluk kurumlarõnõn yetkileri ve kömür ve çelik ortak pazarõnõn işleyişine
ilişkin kurallarla ilgili hükümleri etkilemez.
2. İşbu Antlaşma hükümleri Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran
Antlaşma hükümlerini değiştirmez.
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Madde 233
Antlaşmanõn uygulanmasõyla Belçika ve Lüksemburg arasõndaki veya
Belçika, Lüksemburg ve Hollanda arasõndaki bölgesel birliklerin amaçlarõ
gerçekleştirilemediği ölçüde, işbu Antlaşma hükümleri, bu bölgesel birliklerin
varlõklarõna veya tamamlanmalarõna engel teşkil etmez.
Madde 234
İşbu Antlaşma hükümleri, yürürlüğe girme tarihinden önce, gerek bir veya
daha fazla Üye Devlet gerek bir veya daha fazla üçüncü ülke arasõnda yapõlmõş
sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri etkilemez.
Söz konusu sözleşmelerin işbu Antlaşmayla bağdaşmamasõ halinde, ilgili
Üye Devlet veya Devletler tespit edilen uyumsuzluklarõ ortadan kaldõrmak için
gerekli her tür önlemi alõrlar. Bu amaçla Üye Devletler, gerektiğinde karşõlõklõ
yardõmlaşmada bulunurlar ve ortak bir tutum benimserler.
Birinci paragrafta anõlan sözleşmelerin uygulanmasõnda Üye Devletler, işbu
Antlaşma uyarõnca her Üye Devlet tarafõndan sağlanan avantajlarõn Topluluğun
oluşmasõnõn ayrõlmaz bir parçasõ olduğunu ve sağlanan bu avantajlarõn, ortak
kuruluşlar oluşturulmasõyla, bu kuruluşlara yetkiler verilmesiyle ve diğer tüm
Üye Devletlerce de aynõ avantajlarõn sağlanmasõyla sõkõ sõkõya bağlõ olduğu
gerçeğini dikkate alõrlar.
Madde 235
Ortak Pazarõn işleyişi süresince Topluluk amaçlarõndan birinin
gerçekleştirilmesi için Topluluğun girişimde bulunmasõnõn gerekli olduğunun
anlaşõlmasõ halinde, işbu Antlaşmada gerekli yetkiler verilmemişse, Konsey,
Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldõktan
sonra oybirliğiyle karar alarak gerekli düzenlemeleri yapar.
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Madde 236
Her üye Devletin Hükümeti veya Komisyon, Konseye, işbu Antlaşmada
değişiklik yapõlmasõna yönelik öneriler sunabilir.
Eğer Konsey, Avrupa Parlamentosunun ve gerektiğinde Komisyonun
görüşünü aldõktan sonra, Üye Devletlerin Hükümet temsilcilerinin katõlacağõ bir
Konferansõn toplanmasõnõn gerekli olduğu görüşüne varõrsa, Konsey Başkanõ
işbu Antlaşmada yapõlmasõ gerekli değişiklikleri ortak kararla belirlemek
amacõyla, söz-konusu temsilcileri toplantõya çağõrõr.
Yapõlan değişiklikler, her birinin kendi anayasal kurallarõna uygun olarak
bütün Üye Devletler tarafõndan onaylandõktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 237
Her Avrupa Devleti Topluluğa üye olmak için başvuruda bulunabilir. Üye
olmak isteyen devlet başvurusunu Konseye gönderir. Konsey Komisyonun
görüşünü ve üye tam sayõsõnõn mutlak çoğunluğuyla karar alacak olan Avrupa
Parlamentosunun onayõnõ aldõktan sonra oybirliğiyle karar verir.*
Kabul şartlarõ ve bu kabulün işbu Antlaşmada yapõlmasõnõ gerektirdiği
uyarlamalar Üye Devletlerle başvuran devlet arasõnda yapõlacak bir anlaşma ile
belirlenir. Bu anlaşma, kendi anayasal kurallarõna göre onaylanmak üzere bütün
Akit Devletlere sunulur.
Madde 238
Topluluk bir üçüncü Devlet, bir Devletler birliği veya uluslararasõ bir
kuruluş ile karşõlõklõ hak ve yükümlülükler, ortak faaliyetler ve özel usuller
öngören bir ortaklõk kurma amacõyla anlaşmalar yapabilir.

*

Tek Avrupa Senedinin 8.Maddesi ile birinci paragrafõn yerine getirilmiştir.
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Bu anlaşmalar, Avrupa Parlamentosunca üye tam sayõsõnõn mutlak
çoğunluğu ile onay alõndõktan sonra, Konsey tarafõndan oybirliği ile yapõlõr.*
Bu anlaşmalarõn işbu Antlaşmada değişiklikler yapõlmasõnõ gerektirmesi
halinde, söz konusu değişiklikler 236. Maddede öngörülen usule göre önceden
yapõlõr.
Madde 239
İşbu Antlaşmaya Üye Devletlerin ortak kararõyla eklenecek Protokoller,
işbu Antlaşmanõn ayrõlmaz parçasõnõ oluşturur.
Madde 240
İşbu Antlaşma süresiz olarak yapõlmõştõr.

*

Tek Avrupa Senedinin 9.Maddesi ile ikinci paragrafõn yerine getirilmiştir.
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Kurumlarõn oluşturulmasõ
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Madde 241
Konsey, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içinde
toplanõr.
Madde 242
Konsey, ilk toplantõsõnõ izleyen üç ay içinde Ekonomik ve Sosyal Komiteyi
oluşturmak amacõyla gerekli tüm tedbirleri alõr.
Madde 243
Asamble (∗), ilk Konsey toplantõsõnõ izleyen iki ay içinde, Konsey
Başkanõnõn çağrõsõ üzerine Başkanlõk Divanõnõ seçmek ve iç tüzüğünü hazõrlamak
üzere toplanõr. Başkanlõk Divanõ seçilene kadar en yaşlõ üye Asambleye
başkanlõk yapar.
Madde 244
Adalet Divanõ, üyelerinin atanmasõ ile göreve başlar. Divanõn ilk başkanõ,
üyeleri ile aynõ koşullarda üç yõllõk bir süre için atanõr.
Adalet Divanõ göreve başlamasõnõ izleyen üç ay içinde iç tüzüğünü hazõrlar.

EDİTÖR NOTU :
(∗)Tek

Avrupa Senedinin 3.Maddesi hükümlerine rağmen ve tarihi nedenlerle "Asamble" terimi
"Avrupa Parlamentosu" terimi ile değiştirilmemiştir.
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Adalet Divanõna ancak bu iç tüzüğün yayõnlandõğõ tarihten itibaren
başvurulabilir. Dava açma süreleri ancak bu tarihten itibaren başlar.
Adalet Divanõ Başkanõ, işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetkileri
atanmasõndan itibaren kullanmaya başlar.
Madde 245
Komisyon, üyelerinin atanmasõyla göreve başlar ve işbu Antlaşmayla
kendisine verilen sorumluluklarõ yüklenir.
Komisyon göreve başlar başlamaz, Topluluğun ekonomik durumu hakkõnda
genel bir değerlendirme yapmak amacõyla gerekli incelemeler yapar ve gerekli
ilişkileri kurar.
Madde 246
1. İlk mali yõl işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte başlar ve onu izleyen
31 Aralõğa kadar devam eder. Ancak, Antlaşmanõn yõlõn ikinci yarõsõnda
yürürlüğe girmesi halinde, mali yõl bir sonraki yõlõn 31 Aralõğõna kadar devam
eder.
2. Birinci mali yõla ilişkin bütçe yapõlõncaya kadar Üye Devletler Topluluğa
faizsiz avans verirler; bu avanslar devletlerin bütçenin uygulanmasõyla ilgili
mali katkõlarõndan düşülür.
3. 212.Maddede öngörülen memurlarõn statüsü ve Topluluğun diğer
görevlilerine uygulanacak Personel Rejimi belirleninceye kadar her kurum
ihtiyacõ olan personeli alõr ve bu amaçla sõnõrlõ süreli sözleşmeler yapar.
Her kurum, görevlilere tahsis edilecek kadro sayõsõ ve dağõlõmõ ile
maaşlarõna ilişkin sorunlarõ Konseyle birlikte inceler.
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Nihai hükümler
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Madde 247
İşbu Antlaşma, kendi anayasal kurallarõna uygun olarak yüksek Akit
Taraflarca onaylanõr. Onay belgeleri İtalya Cumhuriyeti Hükümetine tevdi edilir.
İşbu Antlaşma, bu formaliteyi en son yerine getirecek Akit Devletin onay
belgesini teslim etmesini izleyen ayõn ilk günü yürürlüğe girer. Ancak, bu onay
belgesinin bir ayõn ikinci yarõsõnda teslim edilmesi halinde, Antlaşmanõn
yürürlüğe girişi teslim tarihini izleyen ikinci ayõn ilk gününe ertelenir.
Madde 248
Tek nüsha olarak Hollanda'ca, Fransõzca, Almanca ve İtalyanca olarak
kaleme alõnan, dört metni de aynõ ölçüde geçerli olan bu Antlaşma, İtalya
Cumhuriyeti Hükümeti arşivlerinde muhafaza edilerek birer onaylõ sureti
Antlaşmaya imza koyan diğer Devletler hükümetlerine gönderilir.
DOĞRULUĞUNU ONAYLAYARAK aşağõda adlarõ yazõlõ tam yetkili
temsilciler işbu Antlaşmayõ imzalamõşlardõr.
Roma'da bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Mart ayõnõn yirmi beşinci günü
yapõlmõştõr.
P.H SPAAK

J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M.FAURE

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J.LUNS

J.LINTHORST HOMAN
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Ekler
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EK III
GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER LİSTESİ
İşbu Antlaşmanõn 106. Maddesinde belirtilen
− Kiralamalar, liman giderleri, balõkçõ tekneleri için yapõlan harcamalar
vs.de dahil olmak üzere deniz navlunlarõ.
− Kiralamalar da dahil olmak üzere iç sulardaki navlunlar.
− Kara yolu taşõmacõlõğõ: Yolcular ve kiralamalar da dahil navlunlar.
− Hava taşõmacõlõğõ: Yolcular ve kiralamalar da dahil navlunlar.
Uluslararasõ uçak biletlerine yolcularõn yaptõğõ ödemeler ve fazla bagaj
ücretleri; uluslararasõ hava navlunlarõ ve kiralanan uçuşlara ilişkin ödemeler.
Uluslararasõ uçak biletlerinin satõşõndan, fazla bagaj ücretlerinden,
uluslararasõ hava navlunlarõndan ve kiralanan uçuşlardan (charter) elde edilen
gelirler.
− Her tür deniz taşõmacõlõğõnda: Liman giderleri (yakõt ikmali, erzak,
bakõm, onarõm, mürettebat için yapõlan harcamalar vs).
Her türlü iç su yolu taşõmacõlõğõnda: Liman giderleri (yakõt ikmali, erzak,
teçhizat ile ilgili bakõm ve küçük onarõmlar, mürettebat için yapõlan harcamalar
vs).
Her türlü ticari nitelikli karayolu taşõmacõlõğõnda: yakõt, yağ, küçük
onarõmlar, garaj kullanõmõ, şoförler ve taşõt personeli için yapõlan harcamalar, vs.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

273

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Her türlü hava taşõmacõlõğõnda: işletme giderleri, uçak ve uçuş araçlarõnõn
onarõmlarõ için yapõlan harcamalar da dahil olmak üzere genel giderler.
− Antrepo ve depolama, gümrükten çekme masraflarõ.
− Gümrük vergi ve resimleri.
− Transit bedeli .
− Onarõm ve montaj masraflarõ.
İşleme, bitirme, fason işçilik ve benzeri hizmetler.
− Gemi onarõmlarõ.
Gemi ve hava taşõtlarõ dõşõndaki diğer taşõmacõlõk araçlarõnõn onarõmõ.
− Teknik yardõm (özel amacõna göre belli süresi olan, her düzeyde
mal ve
hizmetlerin üretim ve dağõtõmõ ile ilgili yardõmlar; örneğin,
uzmanlarõn yaptõklarõ ziyaret ve danõşma hizmetleri, plan ve kopyalarõn
hazõrlanmasõ,
imalat denetimleri, pazar araştõrmasõ ve personel eğitimi).
− Komisyonlar ve simsarlõk ücretleri.
Transit işlemlerinden ya da aktarma satõşlarõndan kaynaklanan gelirler.
Banka komisyonlarõ ve ücretleri.
Temsil giderleri.
− Her türlü reklam.
− İş gezileri.
− Bağlõ
kuruluşlarõn
ve
şubelerinin
yurtdõşõndaki
ana
kuruluşlarõnõn genel
giderlerine, yurtdõşõndaki ana kuruluşlarõn da
yan kuruluşlarõnõn ve
şubelerinin genel giderlerine katõlmalarõ.
− Yapõm sözleşmeleri(konusunda

uzmanlaşmõş firmalarõn genelde
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ihale sonucu götürü fiyat ile gerçekleştirdikleri bina, yol, köprü, liman,
vs.nin yapõmõ ve bakõmõ).
− Ticari teamüle göre gerçekleştirilen mal akõşlarõ ile ilgili olarak
alõnan fiyat farklarõ, teminatlar ve depozitolar.
− Turizm.
− Eğitim amaçlõ özel yolculuk ve konaklamalar.
− Tedavi görmek amacõ ile yapõlan özel yolculuk ve konaklamalar.
− Ailevi nedenlerden ötürü yapõlan özel yolculuk ve konaklamalar.
− Gazete, dergi, kitap ve müzik yayõnlarõ aboneleri.
Gazete, dergi, kitap, müzik yayõnlarõ ve plaklar.
− Ticari, belgesel, eğitsel vs. filmler (kiralama bedelleri, sinema
rödövanslarõ, kayõtlar, çoğaltma, seslendirme giderleri).
− Üyelik aidatlarõ.
− Yurt dõşõndaki özel mülklerin olağan bakõm ve onarõmlarõ.
− Devlet harcamalarõ (yurt dõşõnda resmi temsilcilikler, uluslararasõ
kuruluşlara katkõ paylarõ).
− Vergiler , mahkeme giderleri, patent ve marka tescil giderleri.
Tazminatlar.
Sözleşmelerin feshi ya da muaccel olmayan borçlarõn ödenmesi halinde
paralarõn iadesi.
Para cezalarõ.
− Toplu taşõma,posta, telgraf ve telefon hizmetleri ile ilgili periyodik
ödemeler.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

275

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

− Yurtdõşõna göç eden yurttaşlara ya da yabancõ uyruklulara verilen döviz
izni.
Ana yurtlarõna dönen yurttaş ya da yabancõ uyruklulara verilen döviz izni.
− Maaşlar ve ücretler (ülkelerin yabancõ iş gücü istihdamõ
konularõnda yasal düzenlemeler getirme hakkõ saklõ kalmak üzere sõnõr
bölgesinde ikamet etmekte olup ta çalõşmak için her gün sõnõrõ geçmek
durumunda olanlar ya
da mevsimlik
çalõşanlar ve ülkede ikamet
etmeyen diğer yabancõ uyruklulara ödenen).
− Göçmenlerin gönderdikleri paralar (bir ülkenin göç ile ilgili yasal
düzenlemeler
getirme hakkõ saklõ kalmak üzere).
− Serbest meslek erbabõna yapõlan ödemeler.
− Temettü ve kazanç paylarõ.
− Senetlerin, ipoteklerin vs. faizleri.
− Kiralar, icarlar vs.
− Akdi itfa (beklenen geri ödemeler ya da birikimli borçlarõn ödenmesi
niteliğini taşõyan itfalarla ilgili olarak yapõlan transferler hariç).
− İşletmelerden sağlanan kazançlar.
− Fikri ve sõnai haklar.
Patentler, desenler, markalar ve buluşlar (yasal koruma altõnda olsun
ya da olmasõn patent, desen, marka ve
buluşlarõn
devri
ile
lisansa
bağlanmalarõ ve bu tür devir ve lisans işlemlerinden kaynaklanan
transferler).
− Konsolosluk gelirleri.
− Emeklilik maaşlarõ ve benzeri gelirler.
Yasal bir yükümlülük veya bir mahkeme kararõndan doğan nafaka
ödemeleri ve özel mağduriyet
hallerinde yapõlan mali yardõmlar.
Bir Üye Devlette ikamet eden, ancak bu Üye Devletteki geliri
geçimini
sağlamaya
yeterli
olmayan
kişinin
diğer
bir
Üye
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Devletteki mal varlõklarõnõn kademeli olarak transferleri.
− Doğrudan sigorta işlerinden kaynaklanan ticari işlem ve transferler.
− Yeniden sigortalama ve retrosesyon faaliyetleriyle ilgili ticari işlem ve
transferler.
− Ticari veya sõnai kredilerin açõlmasõ ve geri ödenmesi.
− Küçük miktarlarõn yurt dõşõna transferleri.
− Yetkili döviz kuruluşlarõnõn dokümantasyon için kendi hesaplarõna
yaptõklarõ masraflar.
− Spor ve yarõşma ödülleri .
− Miraslar.
− Çeyizler.
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EK IV
İşbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yer alan hükümlerin uygulanacağõ (1)
(2) (3)

DENİZAŞIRI ÜLKE VE TOPRAKLAR
Senegal, Sudan, Gine, Fildişi Sahili, Dahomey, Moritanya, Nijer ve Yukarõ
Volta'yõ içine alan Fransõz Batõ Afrikasõ;(4)

EDİTÖR NOTU :
(1) Metnin
Avrupa Ekonomik Topluluðunu kuran Antlaþmada deðiþiklik yapan 13 Kasõm 1962 tarihli
Sözleşmenin 1.Maddesiyle (1 Ekim 1964 tarih ve 150 sayõlõ AT Resmi Gazetesi, sayfa: 2414),
DAN/İRL/BK Katõlma Senedinin, Konsey Kararõnõn (AD AA DK/IRL/UK) 13.Maddesiyle
değişik 24(2) Maddesiyle,
Avrupa Topluluklarõnõ kuran Antlaşmalarõn Grönland ile ilgili hükümlerini değiştiren 13 Mart
1984 tarihli Antlaşmayla (1 Şubat 1985 tarih ve L 29 sayõlõ AT Resmi Gazetesi) değişen şekli.
(2) Konseyin, denizaşõrõ ülke ve topraklarõn Avrupa Ekonomik Topluluðu ile ortaklõğõyla ilgili
30 Haziran 1986 tarih ve 86/283/CEE sayõlõ kararõnda (1 Temmuz 1986 tarih ve L 175 sayõlõ
AT Resmi Gazetesi), işbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yer alan hükümlerin uygulanacağõ
denizaşõrõ ülke ve topraklar liste halinde gösterilmiştir.
(3) İşbu Antlaþmanõn dördüncü kõsmõnda yeralan hükümler, Hollan da Krallõğõnõn, kendi onay
belgesine tamamlayõcõ olarak konulan ek kararõ gereğince, 1 Eylül 1962 tarihinden 16 Temmuz
1976 tarihine kadar, Surinam'a da uygulanõr.
(4) İşbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yeralan hükümler, bağõmsõzlõklarõnõ kazanmõş ve
isimleri değişmiş olan denizaaşõrõ ülke ve topraklara uygulanmaz.
AET ile bazõ Afrika Devletleri ve Madagaskar arasõndaki ilişkiler 20 Temmuz 1963 ve 29
Temmuz 1969 tarihlerinde Yaunde'de imzalanmõş olan Ortaklõk Sözleşmelerinde tespit
edilmiþtir. Bazõ Afrika, Karaib ve Pasifik Devletleriyle ilişkiler ise, daha sonra,
28 Şubat 1975 tarihinde Lomé'de imzalanan (30 Ocak 1976 tarih ve L 25 sayõlõ AT Resmi
Gazetesi) ve 1 Nisan 1976 tarihinde yürürlüðe giren AKP-AET Sözleşmesinde,
31 Ekim 1979 tarihinde Lomé'de imzalanan (22 Aralýk 1980 tarih ve L 347 sayõlõ AT Resmi
Gazetesi) ve 1 Ocak 1981 tarihinde yürürlüğe giren ikinci AKP-AET Sözleşmesinde,
8 Aralõk 1984 tarihinde Lomé'de imzalanan (31 Mart 1986 tarih ve L 86 sayõlõ AT Resmi
Gazetesi) ve 1 Mayõs 1986 tarihinde yürürlüğe giren üçüncü AKP-AET sözleşmesinde tespit
edilmiştir.
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Orta Kongo, Ubangi-Şari, Çad ve Gabon'u içine alan Ekvatoral Fransõz
Afrikasõ (1)
Sen-Pier ve Mikölon(2), Komor takõmadalarõ(3), Madagaskar(1) ve ona bağlõ
topraklar(1), Somali Fransõz sahili(1), Yeni Kalendonya ve ona bağlõ topraklar,
Okyanusya'daki Fransõz sömürgeleri(4), güneydeki ve Antarktika'daki topraklar(5);
Otonom Togo Cumhuriyeti(1);
Fransa tarafõndan yönetilen Kamerun himayesi altõndaki topraklar(1);
Belçika Kongosu ve Ruanda-Burundi(1);
İtalya tarafõndan yönetilen Somali himayesi altõndaki topraklar(1);
Hollanda Yeni-Ginesi(1);
Hollandaya bağlõ Antil Adalarõ(1) ;
İngiltere ve Fransa'ya ait Yeni Ebrid ortak dominyonu(1)

EDİTÖR NOTU :
(1)

Bu Ekin birinci sayfasõndaki (4) numaralõ nota bakõnõz.

Fransa Cumhuriyetinin denizaşõrõ departmanõ olmuştur.
(3) İşbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yeralan hükümler, denizaaşõrõ ülke ve topraklar listesinde
bõrakõlmõş Mayot departmanõ (Bkz: Bu Ekin birinci sayfasõndaki (67) numaralõ nota bakõnõz hariç olmak
üzere, artõk bu takõmadalara uygulanmamaktadõr.
(4) Yeni ismi: Denizaşõrõ Fransõz Polinezyasõ topraklarõ. Denizaşõrõ Valis ve Fütüna adalarõ topraklarõ.
(5) Yeni ismi: Güneydeki ve Antarktikadaki Fransõz topraklarõ
(6) Yeni ismi: Hollanda Krallõğõna bağlõ denizaşõrõ ülkeler:
- Arüba
- Hollanda Antilleri
- Boner
- Kuraçao
- Saba
- Sen - Östatyüs
- Sen - Martin
(2)
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Bahama adalarõ(1);
Bermuda adalarõ(2);
Buruney(3);
Karaipler Denizinde bulunan Devletler: Antiguva, Dominik, Granada,
Santa-Lüsya, Sen-Vensan, Sen Kristof, Nevis, Angila(4);
İngiltere Honduras'õ(1);
Kaiman Adalarõ;
Folkland Adalarõ ve onlara bağlõ topraklar(5);
Jilber ve Elis adalarõ(1);
Güneydeki Merkezi Ekvator adalarõ(1);
İngiltere'nin Salamon adalarõ(1);
Türk ve Kaik adalarõ;
İngiltere'nin Virgin adalarõ;
Monsera;

EDİTÖR NOTU :
(1) Bu Ekin birinci sayfasõndaki (4) numaralõ nota bakõnõz
(2) Bu topraklar, Konseyin, 30 Haziran 1986 tarih ve 86/283/EEC sayõlõ kararõnda belirtilen
denizaşõrõ ülke ve topraklara dahil değildir (Bkz: Bu Ekin birinci sayfasõndaki (2) numaralõ
nota bakõnõz).
(3) İşbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yer alan hükümler, 31 Aralõk 1983 tarihinde
bağõmsõzlõğõna kavuşan bu topraklara artõk uygulanmamaktadõr.
(4) Karaipler Denizinde bulunan Ülkeler, artõk anayasal bir birlik oluşturmamaktadõr. İşbu
Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yer alan hükümlerin uygulanmaya devam edildiği Angila
hariç olmak üzere bu birliği oluşturan topraklarõn tümü bağõmsõzlõklarõnõ kazanmõşlardõr.
(5) Folkland adalarõna bağlõ topraklar 3 Ekim 1985 tarihinde bağõmsõzlõklarõnõ kazanarak
Güney Jeorji ve Güney Sandviç Adalarõ isimlerini almõşlardõr.
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Pitcairn;
Sen Elena ve ona bağlõ topraklar;
Seyşeller (1);
Antarktika'daki İngiliz topraklarõ;
Çin hindindeki İngiliz topraklarõ;
Grönland(2).

(1) Bu Ekin birinci sayfasõndaki (4) numaralõ nota bakõnõz
(2) Grönland Antlaşmasõnõn 4.Maddesiyle eklenmiştir.
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II - PROTOKOLLER
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Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn Statüsüne
İlişkin Protokol
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YÜKSEK AKİT TARAFLAR,
Antlaşmanõn 129. Maddesinde öngörülen Avrupa Yatõrõm Bankasõ
Statüsünü saptamak ARZUSUYLA,
İşbu
Antlaşmaya
ANLAŞMIŞLARDIR:

eklenen

aşağõdaki

hükümler

üzerinde

Madde 1
Aşağõda "Banka" ifadesiyle anõlacak olan ve Antlaşmanõn 129. Maddesiyle
kurulan Avrupa Yatõrõm Bankasõ işbu Antlaşma ve bu Statünün hükümlerine
uygun olarak oluşturulmuştur ve görev ve faaliyetlerini de aynõ hükümlere uygun
olarak yerine getirir.
Bankanõn kurulacağõ yer, Üye Devlet Hükümetlerinin ortak kararõyla tespit
edilir.
Madde 2
Bankanõn görevi, işbu Antlaşmanõn 130. Maddesinde tanõmlanmõştõr.
Madde 3*
Antlaşmanõn 129. Maddesi uyarõnca, Bankaya Üye Devletler şunlardõr:
− Belçika Krallõğõ;
− Danimarka Krallõğõ;
− Federal Almanya Cumhuriyeti;
− Yunanistan Cumhuriyeti;
− İspanya Krallõğõ;

*

Bu metin, İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 Nolu Protokolün 1.Maddesiyle
değiştirilmiştir.
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− Fransa Cumhuriyeti;
− İrlanda;
− Italya Cumhuriyeti;
− Lüksemburg Büyük Dükalõğõ;
− Portekiz Cumhuriyeti;
− Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda.
Madde 4
1. Bankanõn sermayesi yirmi sekiz milyar sekiz yüz milyon ECU'dür. Bu
sermaye aşağõdaki miktarlarda Üye Devletlerce taahhüt edilmiştir:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

5 508 725 000
5 508 725 000
5 508 725 000
5 508 725 000
2 024 928 000
1 526 980 000
1 526 980 000
773 154 000
414 190 000
266 922 000
193 288 000
38 658 000

Almanya
Fransa
İtalya
Birleşik Krallõk
İspanya
Belçika
Hollanda
Danimarka
Yunanistan
Portekiz
İrlanda
Lüksemburg

*

Hesap birimi, Avrupa Topluluklarõ tarafõndan kullanõlan ECU olarak
belirlenmiştir.**
Guvernörler
Kurulu,
Yönetim
Kurulunun

1.paragrafõn birinci bendi İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 2.Maddesiyle
değiştirilmiştir.

*

**

1.paragrafõn ikinci bendi 13 Mayõs 1981 tarihli Guvernörler Kurulu Kararõyla düzeltildiği
gibidir (Avrupa Topluluklarõ Resmi gazetesi, No:L 311, 30 Ekim 1981).
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teklifi üzerine hesap biriminin tanõmõnda değişiklik yapabilir.*
Üye Devletler taahhüt edilen ödenmemiş sermayenin sadece kendi
paylarõna düşen miktarõ oranõnda sorumludur.
2. Yeni bir üyenin kabulü, taahhüt edilen sermayenin bu yeni üyenin katkõsõna
tekabül eden miktar kadar yükseltilmesini gerektirir.
3. Guvernörler Kurulu, oybirliğiyle, taahhüt edilen sermayenin artõrõlmasõna
karar verebilir.
4. Bir üyenin taahhüt edilen sermayedeki payõ transfer edilemez, rehin edilemez
ya da haczedilemez.
Madde 5
1. Üye Devletler taahhüt edilen sermayeden, 4. Maddenin 1. paragrafõnda
belirlenen miktarlarõn ortalama % 9,01367457'sine tekabül eden kõsmõnõ
öderler.**
2. Taahhüt edilen sermayenin artõrõlmasõ durumunda, Guvernörler Kurulu,
oybirliğiyle, ödenmesi gereken oranõ ve ödeme usullerini saptar.***
3. Yönetim Kurulu, Bankaya borç vermiş olanlara karşõ yükümlü-

*

1.paragrafõn ikinci bendi, Banka'nõn Statüsüne ilişkin Protokolü değiştiren Antlaşmanõn
1.Maddesiyle eklenmiştir.
**

1.paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 3.Maddesiyle değiştirilmiştir.
2.paragraf, DAN/İRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 3.Maddesiyle değiştirilmiştir.

***
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lüklerini karşõlamak için gerektiği ölçüde, taahhüt edilen sermayenin
bakiyesinin ödenmesini isteyebilir.
Ödeme, her Üye Devlet tarafõndan, taahhüt edilen sermayedeki payõ ile
orantõlõ olarak Bankanõn yükümlülüklerini karşõlamak için ihtiyaç duyduğu döviz
cinsinden gerçekleştirilir.*
Madde 6
1. Finanse edilecek projelerin niteliğine ve amacõna göre, Bankanõn belirli
projelerin finansmanõ için borç paraya ihtiyacõ olmasõ ve Yönetim Kurulunun
gerekli kaynaklarõ sermaye piyasalarõndan finanse edilecek projelerin nitelik
ve amacõna uygun şartlarda temin edemeyeceğini ortaya koymasõ hal ve
ölçüsünde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Guvernörler Kurulu, nitelikli
çoğunlukla, Üye Devletlerin Bankaya özel faizle borç vermesine karar
verebilir.
2. Özel borçlar, ancak Antlaşmanõn yürürlüğe girmesini takip eden dördüncü
yõlõn başõndan itibaren istenebilir. Bu borçlar toplam olarak 400 milyon hesap
birimini, yõllõk olarak da 100 milyon hesap birimini geçemez.
3. Özel borçlarõn vadesi, Bankanõn bu borçlar yoluyla vermeyi önerdiği kredi ve
teminatlarõn süresine göre belirlenir; bu süre yirmi yõlõ geçemez. Guvernörler
Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, nitelikli çoğunlukla özel
borçlarõn vadesinden önce geri ödenmesine karar verebilir.
4. Guvernörler Kurulu, sermaye piyasalarõnda faiz oranlarõnõn seyrini ve
seviyesini dikkate alarak farklõ bir oran belirlemedikçe, özel borçlarõn yõllõk
faiz oranõ % 4'tür.

*

3.paragraf, DAN/IRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 3.Maddesiyle değiştirilmiştir.
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5. Özel borçlar, Üye Devletler tarafõndan, taahhüt ettikleri sermaye paylarõ ile
orantõlõ olarak verilir. Bu özel borçlar, talep edilmelerini izleyen altõ ay
içerisinde ilgili ülkenin para birimiyle ödenir.
6. Bankanõn tasfiyesi halinde, Üye Devletlerin verdikleri özel borçlar ancak
Bankanõn diğer borçlarõnõn ödenmesinden sonra ödenir.
Madde 7*
1. 4. Maddede belirlenen hesap birimine göre bir Üye Devletin parasõnõn
değerinin düşürülmesi halinde, o Devlet tarafõndan kendi ulusal parasõyla
ödenen sermaye payõnõn miktarõ, para değerinde meydana gelen değişiklikle
orantõlõ olarak, bu Devletin Bankaya yapacağõ ek bir ödeme yoluyla ayarlanõr.
2. 4. Maddede belirlenen hesap birimine göre bir Üye Devletin parasõnõn
değerinin yükseltilmesi halinde, o Devlet tarafõndan kendi ulusal parasõyla
ödenmiş olan sermaye payõnõn miktarõ, para değerinde meydana gelen
değişiklikle orantõlõ olarak, Bankanõn bu Devlete yapacağõ geri ödeme yoluyla
ayarlanõr.
3. İşbu Maddenin amacõ doğrultusunda, 4. Maddede belirlenen hesap birimine
göre bir Üye Devletin parasõnõn değeri bu hesap birimi ile söz konusu para
arasõnda piyasadaki faiz oranõ esas alõnarak tespit edilmiş bulunan
konvertibilite oranõna tekabül eder.
4. Guvernörler

*

Kurulu,

Yönetim

Kurulunun

teklifi

üzerine,

oybir-

Bu madde, Yunanistan'õn Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 3.Maddesiyle değiştirilmiştir.
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liğiyle, hesap birimi ile ifade edilen miktarlarõn ulusal paralara veya ulusal
paralarõn bu hesap birimine çevrilmesine ilişkin usulde değişiklik yapabilir.
Ayrõca, Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine oybirliğiyle
işbu Maddenin 1 ve 2. paragraflarõnda öngörülen sermaye ayarlamasõna ilişkin
usulleri belirleyebilir; bu ayarlamayla ilgili ödemeler senede en az bir defa
yapõlõr.
Madde 8
Banka, bir Guvernörler Kurulu, bir Yönetim Kurulu ve bir İdari Komite
tarafõndan yönetilir ve işletilir.
Madde 9
1. Guvernörler Kurulu, Üye Devletler tarafõndan tayin edilen Bakanlardan
oluşur.
2. Guvernörler Kurulu, özellikle Ortak Pazarõn gerçekleştirilmesi süreci
ilerledikçe izlenecek hedefler õşõğõnda, Bankanõn kredi politikasõna ilişkin
genel direktifleri hazõrlar.
Guvernörler Kurulu, bu direktiflerin uygulanmasõnõ sağlar.
3. Guvernörler Kurulu, ayrõca:
(a) 4. Maddenin 3. paragrafõ ve 5. Maddenin 2. paragrafõ uyarõnca taahhüt
edilen sermayenin artõrõlõp artõrõlmayacağõna karar verir;*

* (a) ve (c) bentleri DAN/IRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 4.Maddesiyle
değiştirilmiştir.
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(b) özel borçlar konusunda 6. Maddede öngörülen yetkileri kullanõr;
(c) Yönetim Kurulu ve İdari Komite üyelerinin atanmalarõ veresen
görevden alõnmalarõ konusunda 11 ve 13. Maddeler ile 13(1)
Maddesinin 2. bendinde öngörülen yetkileri kullanõr;*
(d) 18. Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen sapmalara izin verir ;
(e) Yönetim Kurulu tarafõndan hazõrlanan yõllõk raporu onaylar;
(f) yõllõk bilançoyu ve kar-zarar hesabõnõ onaylar;
(g) 4, 7, 14, 17, 26 ve 27. Maddelerde öngörülen yetki ve görevleri yerine
getirir;**
(h) Bankanõn iç tüzüğünü onaylar.
4.

İşbu Antlaşma ve Statü çerçevesinde Guvernörler Kurulu, oybirliğiyle
Bankanõn faaliyetlerinin askõya alõnmasõna ve gerektiğinde tasfiyesine ilişkin
bütün kararlarõ almaya yetkilidir.
Madde 10***

İşbu Statüde aksine hüküm bulunmadõkça, Guvernörler Kurulunun kararlarõ
üyelerinin
çoğunluğuyla
alõnõr.
Bu
çoğunluğun

(a) ve (c) bentleri, DAN/İRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 4.Maddesiyle
değiştirilmiştir.

*

**

(g) bendi Banka Statüsü ile ilgili Protokolü değiştiren Antlaşmanõn 3.Maddesiyle
değiştirilmiştir.
*** Bu Madde, ÝSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 4.Maddesiyle
değiştirilmiştir
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taahhüt edilen sermayenin en az % 45'ini temsil etmesi gerekir. Guvernörler
Kurulunun oylamalarõ Antlaşmanõn 148. Maddesinin hükümleri uyarõnca
düzenlenir.
Madde 11
1. Yönetim Kurulu, kredi veya teminat verilmesi ve borçlanma konularõnda
karar vermek üzere münhasõr yetkiye sahiptir; verilen borçlarõn faiz oranlarõnõ
ve teminatlardan alõnacak komisyonlarõ saptar; Bankanõn, gerektiği şekilde
yönetilmesini gerçekleştirir; Bankanõn, işbu Antlaşma ve Statü hükümlerine
ve Guvernörler Kurulu tarafõndan saptanan genel direktiflere uygun olarak
yönetilmesini sağlar.
Yönetim Kurulu, mali yõlõn bitiminde Guvernörler Kuruluna bir rapor
sunmak ve onaylanmasõ üzerine bu raporu yayõnlamakla yükümlüdür.
2. Yönetim Kurulu, yirmi iki yönetici ve on iki yedek üyeden oluşur.*
Yöneticiler beş yõllõk bir dönem için Guvernörler Kurulu tarafõndan aşağõda
gösterilen sayõlarda atanõrlar:
− Almanya Federal Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen üç yönetici,
− Fransa Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen üç yönetici,
− İtalya Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen üç yönetici,
− Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda tarafõndan aday
gösterilen üç yönetici,
− İspanya Krallõğõ tarafõndan aday gösterilen iki yönetici,

* 2.paragrafõn birinci, ikinci ve üçüncü bentleri İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu
Protokolün 5.Maddesiyle değiştirilmiştir.
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− Belçika Krallõğõ tarafõndan aday gösterilen bir yönetici,
− Danimarka Krallõğõ tarafõndan aday gösterilen bir yönetici,
− Yunanistan Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen bir yönetici,
− İrlanda tarafõndan aday gösterilen bir yönetici,
− Lüksemburg Büyük Dükalõğõ tarafõndan aday gösterilen bir yönetici,
− Hollanda Krallõğõ tarafõnda aday gösterilen bir yönetici,
− Portekiz tarafõndan aday gösterilen bir yönetici,
− Komisyon tarafõndan aday gösterilen bir yönetici.*
Yedek üyeler, Guvernörler Kurulu tarafõndan beş yõllõk bir süre için aşağõda
gösterilen sayõlarda atanõrlar:
− Almanya Federal Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen iki yedek üye,
− Fransa Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen iki yedek üye,
− İtalya Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen iki yedek üye,
− Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda tarafõndan aday
gösterilen iki yedek üye,
− Danimarka Krallõğõ, Yunanistan Cumhuriyeti ve İrlanda tarafõndan ortak
bir kararla aday gösterilen bir yedek üye,
− Benelüks ülkeleri tarafõndan ortak bir kararla aday gösterilen bir yedek
üye,
− İspanya Krallõğõ ve Portekiz Cumhuriyeti tarafõndan ortak bir kararla
aday gösterilen bir yedek üye,
− Komisyon tarafõndan aday gösterilen bir yedek üye.*

*

2.paragrafõn birinci, ikinci ve üçüncü bentleri İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu
Protokolün 5.Maddesiyle değiştirilmiştir
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Yöneticilerin ve yedek üyelerin görev süreleri yenilenebilir.*
Yedek üyeler, Yönetim Kurulunun oturumlarõna katõlabilirler. Bir Devlet
veya ortak bir kararla birkaç Devlet ya da Komisyon tarafõndan aday gösterilen
yedek üyeler, sõrasõyla bu Devlet, bu Devletlerden biri veya Komisyon tarafõndan
tayin edilen asillerin yerlerini alabilirler. Yedek üyeler, 12. Maddenin 1. paragrafõ
uyarõnca bir veya birkaç asilin yerine geçmeleri veya bu amaçla temsile yetkili
kõlõnmalarõ durumu dõşõnda oy kullanma hakkõna sahip değildirler.*
Başkan veya onun yokluğunda İdari Komitenin Başkan yardõmcõlarõndan
biri, oylamaya katõlmadan Yönetim Kurulunun oturumlarõna başkanlõk eder.
Yönetim Kurulu üyeleri, bağõmsõzlõklarõ ve yeterlilikleri kuşku götürmeyen
kişiler arasõndan seçilir; bu üyeler sadece Bankaya karşõ sorumludurlar.
Guvernörler Kurulu, bir yöneticinin ancak görevlerini yerine getirmek için
gereken nitelikleri artõk taşõmaz hale gelmesi durumunda nitelikli çoğunlukla
resen görevden almaya karar verebilir.
Yõllõk raporun onaylanmamasõ Yönetim Kurulunun istifasõnõ gerektirir.
4. Ölüm, gönüllü olarak ayrõlma ya da resen görevden alõnma veya toplu halde
görevden ayrõlma sonucu kadrolarda boşalma ortaya çõkarsa, 2. paragrafta
saptanan kurallara göre yeni atamalar yapõlõr. Genel yenilenmeler dõşõnda,
üyelerin yerlerine, görev sürelerinin geri kalan kõsmõ için yeni atamalar
yapõlõr.

*

2.paragrafõn dördüncü ve beşinci bentleri Konsey Kararõnõn 37.Maddesinde yer alan
DAN/IRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 6.Maddesiyle değiştirilmiştir.
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5. Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini saptar. Yönetici
ve yedek üyelerin görevleriyle bağdaşmayacak faaliyetleri belirler.
Madde 12
1. Her yöneticinin Yönetim Kurulunda bir oy hakkõ vardõr. Bankanõn iç tüzüğü
çerçevesinde belirlenecek usullere göre, her durumda oy hakkõnõ bir
başkasõna devredebilir*
2. İşbu Statüde aksine hüküm bulunmadõkça, Yönetim Kurulunun kararlarõ oy
verme hakkõna sahip kurul üyelerinin basit çoğunluğuyla alõnõr. Nitelikli
çoğunluk 15 lehte oyu gerektirir.** Bankanõn iç tüzüğü Yönetim Kurulunun
karar alma yeter sayõsõnõ belirler.
Madde 13
1. İdari Komite, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Guvernörler Kurulu
tarafõndan altõ yõllõk bir süre için atanan bir başkan ve altõ başkan
yardõmcõsõndan oluşur. Bu kişiler yeniden atanabilirler.***
Guvernörler
değiştirebilir.****
2. Yönetim

Kurulu

Kurulunun

İdari

Komitenin

teklifi

üzerine

üye

sayõsõnõ
Guvernörler

oybirliğiyle
Kurulu

*

1.paragraf, DAN/IRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 7.Maddesiyle
değiştirilmiştir.
** 2.paragrafõn 2.cümlesi İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün
6.Maddesiyle değiştirilmiştir.
*** 1.paragrafõn 1.bendi İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 7.Maddesiyle
değiştirilmiştir.
**** 1.paragrafõn 2.bendi DAN/İRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün
9.Maddesiyle değiştirilmiştir.
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da nitelikli çoğunlukla, İdari Komite üyelerini resen görevden almaya karar
verebilir.
3. Başkanõn yetkisi ve Yönetim Kurulunun denetimi altõnda, İdari Komite,
Banka'nõn cari işlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Özellikle borç alõnmasõ, kredi ve teminatlar verilmesi konularõnda Yönetim
Kurulunun kararlarõnõ hazõrlar; bu kararlarõn uygulanmasõnõ sağlar.
4. İdari Komite, borç alma ile borç ve teminat verme önerileri hakkõndaki
görüşlerini oy çokluğuyla belirler.
5. Guvernörler Kurulu, İdari Komite üyelerinin ücretlerini saptar ve görevleri
ile bağdaşmayan faaliyetleri belirler.
6. Yargõsal olan veya olmayan konularda Bankayõ, Başkan veya herhangi bir
engeli olmasõ halinde başkan yardõmcõlarõndan biri temsil eder.
7. Banka memurlarõ ve çalõşan personel Başkanõn otoritesi altõndadõr. Başkan
tarafõndan işe alõnõr veya çõkarõlõrlar. Personel seçiminde yalnõzca kişisel
yetenekler ve mesleki nitelikler değil, Üye Devletlerin uyruklarõnõn dengeli
dağõlõmõ da dikkate alõnmalõdõr.
8. İdari Komite ve Banka personeli sadece Bankaya karşõ sorumludurlar ve
görevlerini tam bir bağõmsõzlõk içinde yerine getirirler.
Madde 14
1. Guvernörler Kurulu tarafõndan ehliyetleri göz önüne alõnarak atanan üç
üyeden oluşan bir Komite her sene Banka işlemlerinin ve defterlerinin
usulüne uygun olup olmadõğõnõ denetler.
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2. Bu komite kar-zarar hesabõnõn ve bilançonun muhasebe kayõtlarõna
uygunluğunu ve bunlarõn aktif kõymetler ve sorumluluklar açõsõndan
Bankanõn durumunu doğru olarak yansõtõp yansõtmadõğõnõ teyit eder.
Madde 15
Banka her Üye Devlet ile bu Devlet tarafõndan tayin edilen merci
aracõlõğõyla iletişim kurar. Banka, mali işlemlerin yürütülmesinde, ilgili Üye
Devletin emisyon Bankasõna veya bu Devlet tarafõndan kabul edilmiş diğer mali
kurumlara başvurur.
Madde 16
1. Banka, kendisiyle benzer alanlarda faaliyet gösteren bütün uluslararasõ
kuruluşlarla işbirliği yapar.
2. Banka, faaliyette bulunduğu ülkelerdeki banka ve mali kuruluşlarla işbirliği
yapmak için gerekli bütün temas imkanlarõnõ araştõrõr.
Madde 17
Guvernörler Kurulu, bir Üye Devlet veya Komisyonun talebi üzerine veya
resen işbu Statünün 9. Maddesi uyarõnca kendisi tarafõndan saptanan direktifleri
kararlaştõrõldõklarõ şartlarda yorumlar veya tamamlar.
Madde 18
1. İşbu Antlaşmanõn 130. Maddesinde belirlenen görev çerçevesinde diğer
kaynaklardan makul şartlarda fonlar temin edilememesi halinde Banka, Üye
Devletlerin Avrupa'daki topraklarõnda gerçekleştirilecek yatõrõm projeleri için
ortaklarõna, özel sektör ve kamu kuruluşlarõna kredi verir.
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Bununla birlikte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Guvernörler
Kurulunun oybirliğiyle kendisine tanõdõğõ istisna yoluyla, Banka, Üye Devletlerin
tamamen ya da kõsmen Avrupa'daki topraklarõ dõşõnda gerçekleştirilecek yatõrõm
projeleri için krediler verebilir.
2. Krediler, olanak ölçüsünde diğer finansman kaynaklarõnõn da kullanõlmasõ
şartõyla verilecektir.
3. Bir Üye Devletin dõşõnda bir teşebbüs veya bir kuruluşa borç verildiği zaman,
Banka, bu borcu topraklarõnda projenin gerçekleştirileceği Üye Devletin bir
teminatõ ya da yeterli diğer teminatlar şartõna bağlar.
4. Banka,
Antlaşmanõn
130.Maddesinde
öngörülen
faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için, kamusal veya özelteşebbüsler, ya da kuruluşlar
tarafõndan akdedilen borçlarõ garanti edebilir.
5. Banka tarafõndan verilen borç ve teminatlarõn toplam tutarõ taahhüt edilen
sermayenin, % 250' sini geçemez.
6. Banka, kambiyo risklerine karşõ, kredi ve teminat sözleşmelerine uygun
gördüğü hükümleri koyarak kendini korur.
Madde 19
1. Banka tarafõndan verilecek borçlarõn faiz oranlarõnõn ve teminat
komisyonlarõnõn sermaye piyasasõnda geçerli olan şartlara uyarlanmasõ ve
getireceği gelirlerin Bankanõn yükümlülüklerini yerine getirmesine,
masraflarõnõ karşõlamasõna ve 24. Madde uyarõnca bir ihtiyat fonu
oluşturulmasõna imkan verecek şekilde hesaplanmasõ gerekir.
2. Banka, faiz oranlarõnda indirim yapmaz. Finanse edilecek projenin niteliği
göz
önüne
alõnarak,
faiz
oranõnda
indirimin
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uygun görülmesi halinde, ilgili Üye Devlet veya bir başka kurum, faiz
indiriminin işbu Antlaşmanõn 92. Maddesinde belirlenen kurallarla
bağdaşmasõ ölçüsünde, faizin ödenmesi için yardõmda bulunabilir.
Madde 20
Banka borç ve teminat işlemlerinde, aşağõdaki ilkelere uymak zorundadõr:
1. Banka, fonlarõn Topluluğun yararõna en akõlcõ biçimde kullanõlmasõnõ sağlar.
Banka, yalnõz:
(a) faiz ödemeleri ve itfanõn, imalat sektöründeki teşebbüslerce yürütülen
projelerde işletme kârlarõyla karşõlandõğõ durumlar ile projenin
gerçekleştirildiği devletin taahhüdü ile veya başka yollarla karşõlandõğõ
durumlarda; ve
(b) (b)projenin uygulanmasõnõn genel olarak ekonomik verimliliğin
artmasõna katkõda bulunduğu durumda ve Ortak Pazarõn
gerçekleşmesine destek olmasõ halinde;
borç veya borçlara karşõlõk teminat verebilir.
2. Banka, alacaklarõnõn tahsilini teminat altõna almak için haklarõnõn korunmasõ
böyle bir durumu gerektirmedikçe teşebbüslerden hiçbir çõkar sağlayamaz,
yönetimlerinde hiçbir sorumluluk üstlenemez.
3. Alacaklarõnõ, sermaye piyasasõnda devredebilir ve bu amaçla, borçlularõndan
tahvil veya başka senetler çõkarmalarõnõ isteyebilir.
4. Gerek Banka, gerek Üye Devletler, verilen borçlarõ belirli bir Üye Devlet
içinde kullanõlma şartõna bağlayamazlar.
5. Banka borç verme işlemini uluslararasõ ihaleler düzenlenmesi şartõna tabi
tutabilir.
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6. Banka, topraklarõnda projenin uygulanacağõ Üye Devletin karşõ çõktõğõ hiçbir
projeyi tamamen veya kõsmen finanse etmez.
Madde 21
1. Borç veya teminat başvurularõ Bankaya Komisyon kanalõyla ya da
topraklarõnda projenin gerçekleştirileceği Üye Devlet kanalõyla yapõlõr. Bir
teşebbüs borç veya teminat talebi için Bankaya doğrudan da başvurabilir.
2. Komisyon kanalõyla yapõlan başvurular görüşünü almak için topraklarõnda
projenin gerçekleştirileceği Üye Devlete sunulur. Bir Üye Devlet kanalõyla
yapõlan başvurular, görüşünü almak için Komisyona sunulur. Bir teşebbüs
tarafõndan doğrudan yapõlan başvurular ilgili Üye Devlete ve Komisyona
sunulur.
İlgili Üye Devletler ve Komisyon en fazla iki aylõk bir süre içinde
görüşlerini bildirmek zorundadõr. Bu süre içerisinde bir cevap alõnamazsa, Banka
söz konusu projeye herhangi bir itirazda bulunulmadõğõ görüşüne varabilir.
3. İdari Komite tarafõndan kendisine sunulan borç veya teminat talepleri
hakkõndaki kararlarõ Yönetim Kurulu verir.
4. İdari Komite kendisine sunulan borç veya teminat taleplerinin işbu Statünün,
özellikle de 20. Maddenin hükümlerine uygun olup olmadõğõnõ inceler. Eğer
İdari Komite borç veya teminat verilmesi lehinde görüş bildirirse, sözleşme
taslağõnõ Yönetim Kuruluna sunar; İdari Komite lehte görüşünü kendisinin
gerekli gördüğü şartlara tabi tutabilir. Eğer İdari Komite borcun veya
teminatõn verilmesine karşõ çõkarsa, ilgili belgeleri kendi görüşüyle birlikte
Yönetim Kuruluna sunar.
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5. İdari Komitenin olumsuz görüş bildirmesi halinde,Yönetim Kurulu söz
konusu borç veya teminatõ oybirliğiyle karar almadõkça veremez.
6. Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi halinde, Yönetim Kurulu, ilgili borç
ve teminatõ ancak oybirliğiyle verebilir, Komisyon tarafõndan görevlendirilen
yönetici bu oylamaya katõlmaz.
7. İdari Komite ve Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi halinde, Yönetim
Kurulu söz konusu borcu veya teminatõ veremez.
Madde 22
1. Banka, görevlerini yerine getirmek için gerekli fonlarõ uluslararasõ sermaye
piyasalarõndan ödünç alarak temin eder.
2. Banka, bir Üye Devlette iç piyasada senet ihracõna uygulanan hukuki
düzenlemeler çerçevesinde veya o Üye Devlette bu tür düzenlemelerin
bulunmamasõ halinde ilgili Üye Devlete tasarlanan borçlanma konusunda
anlaşmaya varõldõğõ takdirde, söz konusu Üye Devletin sermaye piyasasõnda
borçlanabilir.
İlgili Üye Devletin yetkili mercileri ancak o Devletin sermaye piyasasõnda
kaygõlanmayõ gerektirecek ciddi bozulma varsa muvafakat vermeyi reddedebilir.
Madde 23
1. Banka, yükümlülüklerini yerine getirmek için acilen ihtiyaç duymadõğõ
kullanõlabilir fonlarõ aşağõdaki şartlarda kullanabilir:
(a) para piyasalarõnda plasman yapabilir;
(b) 20. Maddenin 2. paragrafõndaki hükümler saklõ kalmak kaydõyla,
Banka, bizzat kendisi veya borçlularõ tarafõndan piyasaya sürülen
menkul kõymetleri alabilir veya satabilir;
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(c) amaçlarõyla ilişkili diğer her türlü mali işlemi yapabilir.
2. 25. Madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Banka, yatõrõmlarõnõn idaresinde
kendi borç verme işlemlerini yürütmek için veya kendisi tarafõndan verilen
teminat ya da borçlardan doğan taahhütlerini yerine getirmek için doğrudan
gerekli olmayan hiçbir arbitraj yapamaz.
3. Banka, işbu Maddenin kapsadõğõ alanlarda, Üye Devletlerin yetkilileriyle
veya bu Devletlerin emisyon Bankalarõyla uyum içinde hareket eder.
Madde 24
1. Taahhüt edilen sermayenin %10'una kadar bir ihtiyat akçesi aşamalõ olarak
oluşturulur. Eğer Banka pasiflerinin durumu gerekli kõlõyorsa, Yönetim
Kurulu ek rezervler oluşturmaya karar verebilir. Bankanõn, yükümlülüklerini
yerine getirmek ve masraflarõnõ karşõlamak için gerekli olmadõkça, bu ihtiyat
akçesi tamamlanõncaya kadar:
(a) 5. Madde uyarõnca Üye Devletlerce yatõrõlacak meblağlardan Bankanõn
verdiği borçlardan elde edilen faiz gelirleri;
(b) (a) bendinde sözü edilen borçlarõn geri ödenmesiyle fonlardan
Bankanõn verdiği borçlar üzerinden elde edilen faiz gelirleri bu ihtiyat
akçesinin kaynağõnõ oluşturur.
2. İhtiyat akçesinin kaynaklarõ her an bu fonun amaçlarõnõ karşõlayabilecek
şekilde yatõrõlmalõdõr.
Madde 25
1. Banka, işbu Statünün 23. Madde hükümlerini de göz önüne alarak,
Antlaşmanõn 130. Maddesinde tanõmlanan ve amacõna uygun

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

301

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

mali işlemleri gerçekleştirmek için bir Üye Devlet parasõ cinsinden elinde
bulundurduğu varlõklarõ bir diğer Üye Devlet parasõna çevirmeye her zaman
yetkilidir. Banka, ihtiyaç duyduğu para cinsinden nakde veya likit varlõklara
sahipse, mümkün olduğu ölçüde bu yola gitmekten kaçõnõr.
2.

Banka, Üye Devletlerden birinin parasõ cinsinden elde bulundurduğu
varlõklarõ ilgili üye Devletin rõzasõ olmadan üçüncü bir ülke parasõna
çeviremez.

3. Banka, sermayesinin altõn veya konvertibl döviz olarak ödenmiş kõsmõnõ ve
Topluluk dõşõ piyasalardan ödünç aldõğõ diğer paralarõ serbestçe kullanabilir.
4. Üye Devletler, sermayenin ödenmesi için gerekli dövizler ile topraklarõnda
gerçekleştirilecek projeler için Bankanõn verdiği veya garanti ettiği borçlarõn
faizlerini, Bankadan borç alanlarõn emrine vermeyi taahhüt ederler.
Madde 26
Eğer bir Üye Devlet işbu Statüden doğan üyelik yükümlülüklerini, özellikle
de taahhüt ettiği sermaye payõnõ ödemek veya özel olarak borç vermek ya da
aldõğõ borçlarõn faizini ödemek yükümlülüğünü yerine getirmezse, nitelikli
çoğunlukla karar alan Guvernörler Kurulunun kararõyla bu Üye Devlete veya
uyruklarõna verilecek borç veya garantiler askõya alõnabilir.
Bu karar, ne o Devleti ne de uyruklarõnõ Bankaya karşõ olan
yükümlülüklerinden kurtarmaz.
Madde 27
1. Eğer Guvernörler Kurulu Bankanõn faaliyetlerini askõya almaya karar
verirse,varlõklarõn gerektiği gibi kullanõmõnõ, korunmasõnõ ve saklanmasõnõ ve
taahhütlerin
yerine
getirilmesini
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sağlamak için gerekli işlemler dõşõnda, bütün faaliyetlerini derhal durdurur.
2. Bankanõn tasfiyesi durumunda, Guvernörler Kurulu, tasfiye memurlarõ tayin
eder ve onlara tasfiyeyi gerçekleştirmeleri için talimatlar verir.
Madde 28
1. Banka, Üye Devletlerin her birinde, ulusal mevzuatla tüzel kişilere tanõnan en
geniş hukuki yetkileri kullanõr: özellikle menkul ve gayri menkul mallar
edinebilir veya devredebilir ve yasal süreçlerde taraf olabilir.
(2. bend, Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin ikinci paragrafõ ile
kaldõrõlmõştõr)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki şekilde ifade edilen
Maddesinin ilk paragrafõ:

28.

Avrupa Topluluklarõ, işbu Antlaşmaya eklenen protokolle belirlenen şartlar
içerisinde Üye Devletlerin topraklarõnda görevlerini yerine getirmek için gerekli
ayrõcalõk ve dokunulmazlõklardan yararlanõrlar. Aynõ durum, Avrupa Yatõrõm
Bankasõ için de geçerlidir.]
2. Bankanõn mallarõ, hangi şekilde olursa olsun, bütün el koyma veya istimlak
işlemlerinden muaftõr.
Madde 29
Banka, borçlularõ, alacaklõlarõ veya üçüncü şahõslar arasõnda ortaya çõkacak
uyuşmazlõklar, Adalet Divanõna verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla, yetkili
ulusal mahkemeler tarafõndan karara bağlanõr.
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Banka, her Üye Devlette temsilcilik kurar. Bununla birlikte, Banka, bir
sözleşmeyle şubesini özel olarak açabilir veya tahkim prosedürü öngörebilir.
Bankanõn mal varlõğõna ancak bir mahkeme kararõyla el konulabilir veya
haciz uygulanabilir.
Roma'da bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Mart ayõnõn yirmi beşinci günü
yapõlmõştõr.
P.H SPAAK

J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

F.FAURE

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J.LUNS

J.LINTHORST HOMAN
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Almanya'nõn iç ticareti ve buna bağlõ
sorunlara ilişkin
Protokol
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YÜKSEK AKİT TARAFLAR,
Almanya'nõn bölünmüş olmasõ nedeniyle halen mevcut koşullarõ GÖZ
ÖNÜNDE BULUNDURARAK,
İşbu
Antlaşmanõn
ANLAŞMIŞLARDIR:

eki

olan

aşağõdaki

hükümler

üzerinde

1. Federal Almanya Anayasasõ ile yönetilen Alman topraklarõnda ve bu
Anayasanõn uygulanmadõğõ Alman topraklarõ arasõndaki ticari faaliyetler
Almanya iç ticaretine dahil olduğundan işbu Antlaşmanõn Almanya'da
uygulanmasõ mevcut ticaret rejiminde hiç bir değişiklik gerektirmez.
2. Her Üye Devlet Almanya Anayasasõ ile yönetilmeyen Alman topraklarõ ile
yaptõğõ tüm ticari anlaşmalardan ve bunlarõn uygulanmasõ ile ilgili
hükümlerden diğer Üye Devletleri ve Komisyonu haberdar eder. Her Üye
Devlet bu uygulamalarõn ortak pazarõn ilkeleri ile ters düşmemesi ve özellikle
diğer Üye Devletlerin ekonomilerine zarar vermemesi için uygun tedbirler
almaya özen gösterir.
3. Her Üye Devlet, başka bir Üye Devletin Almanya Anayasasõ ile yönetilmeyen
Alman topraklarõ ile gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden kendisi için
doğabilecek güçlükleri önlemek için uygun tedbirler alabilir.
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Roma'da, bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Mart ayõnõn yirmi beşinci günü
yapõlmõştõr.
P.H SPAAK

J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

F.FAURE

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J.LUNS

J.LINTHORST HOMAN
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Avrupa Ekonomik Topluluğu
Adalet Divanõ Statüsüne İlişkin
Protokol
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AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNU KURAN ANTLAŞMANIN
YÜKSEK AKİT TARAFLARI,
İşbu Antlaşmanõn 188. Maddesinde öngörülen Adalet Divanõ Statüsünü
tespit etmeyi ARZU EDEREK, bu amaçla,
MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI:
Ekonomik İşler Bakanlõğõ Genel Sekreteri, Hükümetler arasõ Konferans
nezdinde Belçika Heyeti Başkanõ Baron J.Ch.SNOY ET D'OPPUERS'i;
FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI:
Büyükelçi, Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Alman Heyeti Başkanõ
Profesör Dr. Carl Friedrich OPHÜLS'ü;
FRANSA CUMHURBAŞKANI:
Hukuk Profesörü, Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Fransõz Heyeti
Başkan Yardõmcõsõ Bay Robert MARJOLIN'i;
İTALYA CUMHURBAŞKANI:
Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ, Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde İtalyan
Heyeti Başkanõ Bay V. Badini CONFALONIERI' yi;
ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ:
Lüksemburg Büyük Dukalõğõ Büyükelçisi, Hükümetlerarasõ Konferans
nezdinde Lüksemburg Heyeti Başkanõ Bay Lambert
SCHAUS'u;
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MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ:
Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Hollanda Heyeti Başkanõ Bay J.
LINTHORST HOMAN'õ
Tam yetkili temsilcileri olarak atamõşlardõr.
Yukarõdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki belgelerinin
değişiminden sonra Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmaya eklenecek
olan aşağõdaki hükümler üzerinde ANLAŞMIŞLARDIR.
Madde 1
Bu Antlaşmanõn 4. Maddesi ile öngörülen Adalet Divanõ kurulmuştur ve
faaliyetlerini anõlan Antlaşmaya ve işbu Statü hükümlerine uygun olarak yerine
getirir.

BAŞLIK 1
YARGIÇLAR VE SAVCILAR
Madde 2
Göreve başlamadan önce her Yargõç aleni bir birleşimde görevini tarafsõzca
ve vicdanõna göre yerine getireceğine ve Divan müzakere sonuçlarõnõn gizliliğini
koruyacağõna dair yemin eder.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

310

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 3
Yargõçlar yargõ dokunulmazlõğõna sahiptirler. Görevleri sona erdikten sonra
da, verdikleri sözlü ya da yazõlõ beyanlar da dahil olmak üzere, resmi sõfatlarõyla
yaptõklarõ işler ile ilgili olarak dokunulmazlõklarõ devam eder.
Adalet Divanõ, Genel Kurulda bu dokunulmazlõğõ kaldõrabilir.
Dokunulmazlõğõ kaldõrõldõktan sonra bir Yargõç hakkõnda ceza davasõ ikame
edilirse, o Yargõç, herhangi bir Üye Devlette ancak en yüksek ulusal yargõ organõ
üyelerinin yargõlandõğõ bir yargõ merciinde yargõlanabilir.
Madde 4
Yargõçlar siyasi veya idari hiçbir görev alamazlar.
Yargõçlar, kazanç karşõlõğõ olsun ya da olmasõn, Konsey istisnai bir karar ile
bu madde hükmünden muaf tutmadõkça hiçbir şekilde başka bir iş ile meşgul
olamazlar.
Yargõçlar görevi üstlenirken, görevin ifasõ sõrasõnda ve görev bitiminden
sonra görevlerinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve özellikle de
görevin sona ermesinden sonra belli işlerin ve ayrõcalõklarõn kabulünde dürüst ve
titiz davranacaklarõna şerefleri üzerine söz verirler.
Bu konuda tereddüde düşülmesi halinde kararõ Adalet Divanõ verir.
Madde 5
Olağan yenilenme ve ölümlerin dõşõnda Yargõçlarõn görevleri istifa ile son
bulur.
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İstifa eden Yargõcõn istifa dilekçesi Konsey Başkanõna iletilmek üzere
Adalet Divanõ Başkanõna sunulur. Bu son bildirim ile makamõ boşalmõş olur.
6. Maddenin uygulandõğõ hallerin dõşõnda görevden ayrõlan Yargõç, yerine
başkasõ atanana kadar görevini sürdürür.
Madde 6
Bir Yargõç, ancak Divan Yargõç ve Savcõlarõnõn kendisinin görevinin
gerektirdiği şartlarõ ya da görevinin gerektirdiği yükümlülükleri artõk yerine
getiremediğine oybirliğiyle karar vermeleri durumunda görevinden alõnabilir ya
da emeklilik veya bunun yerine geçebilecek haklardan yoksun bõrakõlabilir. Bu
kararõn alõndõğõ görüşmelerin hiçbirine ilgili yargõç katõlamaz.
Adalet Divanõ Başkatibi Divan kararõnõ Avrupa Parlamentosu Başkanõ ve
Komisyon Başkanõna iletir ve kararõ Konsey Başkanõna tebliğ eder.
Eğer yargõç hakkõnda görevden el çektirme kararõ alõndõysa bu son tebliğ ile
makamõ boşalmõş olur.

Madde 7
Görev süresi dolmadan ayrõlan Adalet Divanõ üyesinin yerine görev
süresinin geri kalan bölümü için bir Yargõç atanõr.
Madde 8
2 ila 7. Madde hükümleri Savcõlara da uygulanõr.
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BAŞLIK II
ORGANİZASYON
Madde 9
Divan Başkatibi, Adalet Divanõ huzurunda görevini tarafsõz bir şekilde ve
vicdanõna göre yerine getireceğine ve Divan müzakerelerinin gizliliğini
koruyacağõna dair yemin eder.
Madde 10
Başkatibin Divana katõlamadõğõ durumlarda Adalet Divanõ vekaleten bir
Katibin seçilmesini sağlar.
Madde 11
Divana, çalõşmalarõnõ yürütebilmesi için memurlar ve diğer hizmetliler
tahsis edilir. Bunlar Başkanõn yetkisi altõnda Başkatibe karşõ sorumludurlar.
Madde 12
Konsey, Adalet Divanõnõn önerisi üzerine oybirliği ile Yardõmcõ Raportörler
atayõp bunlarõn görev kapsamlarõnõ belirleyebilir. Yardõmcõ Raportörlerden iç
tüzük kurallarõ uyarõnca Divanda bakõlmakta olan davalarõn hazõrlõk
soruşturmalarõna katõlmalarõ ve Raportör görevi yapan Yargõç ile işbirliği içinde
olmalarõ istenebilir.
Yardõmcõ Raportörler bağõmsõzlõklarõ kuşku götürmeyen ve gerekli hukuki
niteliğe sahip kişiler arasõndan seçilirler. Bu Yardõmcõ Raportörler Konsey
tarafõndan
atanõrlar
ve
görevlerini
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tarafsõzca ve vicdanlarõna göre yerine getireceklerine ve Divan müzakerelerinin
gizliliğini koruyacaklarõna Divan huzurunda yemin ederler.
Madde 13
Yargõçlar, Savcõlar ve Başkatipler Adalet Divanõnõn bulunduğu yerde
ikamet etmek zorundadõrlar.
Madde 14
Adalet Divanõ sürekli çalõşma halinde bulunur. Adli tatilin süresi Divan
tarafõndan işin gerekleri göz önünde bulundurularak belirlenir.
Madde 15*
Divan kararlarõ ancak oturumlarda tek rakamlõ üye sayõsõ mevcut ise geçerli
sayõlõr. Genel Kurul halindeki oturumlarda alõnan kararlar ancak yedi üyenin
hazõr bulunmasõ ile geçerli sayõlõr. Dairelerin kararlarõ ise ancak üç Yargõç
tarafõndan alõnmalarõ durumunda geçerli sayõlõr; eğer bir dairenin Yargõcõ
oturuma katõlamõyorsa, iç tüzükle belirtilen şartlar dahilinde başka bir daireden
bir Yargõç oturuma çağrõlabilir.

Madde 16
Daha önce dava taraflarõndan birinin temsilciliğini, danõşmanlõğõnõ ya da
avukatlõğõnõ üstlenmiş ya da bunlar hakkõnda mahkeme üyesi, soruşturma
komisyonu üyesi ya da bir başka sõfatla karar vermek için çağrõlmõş olan Yargõç
ya da Savcõlar davanõn görülmesine katõlamazlar.
Eğer bir Yargõç ya da Savcõ özel bir sebepten ötürü kendisinin belli bir
davanõn
karara
bağlanmasõna
ya
da

*

DAN/İRL/BK Katõlma Senedinin 20.Maddesi ile değiştirilen metin.
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soruşturmasõna katõlmamasõ gerektiği görüşündeyse bunu Başkana bildirir. Eğer
Başkan özel bir nedenden ötürü bir Yargõç ya da Savcõnõn belli bir davanõn karara
bağlanmasõna ya da araştõrõlmasõna katõlmamasõ gerektiği görüşündeyse ilgili
kişiye bunu bildirir.
İşbu Maddenin uygulanmasõnda herhangi bir güçlük doğarsa kararõ Adalet
Divanõ verir.
Herhangi bir taraf ne Yargõcõn uyruğu gerekçesiyle ne de Divan ya da
Divanõn herhangi bir dairesinde kendi uyruğundan bir Yargõcõn bulunmadõğõ
gerekçesiyle Divanõn ya da Divanõn herhangi bir dairesinin kompozisyonunun
değiştirilmesi için başvuruda bulunamaz.

BAŞLIK III
YARGILAMA USULÜ
Madde 17
Devletler ve Topluluk kurumlarõ Divanda her mesele için atanmõş ayrõ bir
görevli tarafõndan temsil edilirler; bir danõşman ya da Üye Devletlerden birisinin
barosuna kayõtlõ bir avukat bu vekile yardõm edebilir.
Diğer taraflar Üye Devletlerden birisinde avukatlõk yapma yetkisine sahip
bir avukat ile temsil edilirler.
Adalet Divanõ huzuruna çõkan bu vekil, danõşman ve avukatlar , görevlerini
bağõmsõz bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan hak ve
dokunulmazlõklardan iç tüzükle belirtilen şartlar dahilinde yararlanõrlar.
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Divan, huzurdaki danõşman ve avukatlara karşõ, iç tüzük uyarõnca normal
olarak mahkemelere tanõnan yetkilere sahiptir.
Yasalarõ uyarõnca , kendilerine mahkeme önünde taraf vekili olarak
bulunma yetkisi verilen ve bir Üye Devlet uyrukluğunda bulunan üniversite
öğretim üyeleri, bu Madde ile Divan önünde avukatlara verilen yetkilere sahip
olurlar.
Madde 18
Divandaki yargõlama usulü yazõlõ ve sözlü olmak üzere iki bölümden
oluşur.
Yazõlõ yargõlama usulü, dava dilekçelerinin, yazõlõ beyanlarõn, savunmalarõn
ve görüşlerin, gerekiyorsa karşõ cevaplarõn ve ayrõca davanõn çözümüne yardõm
etmek amacõ ile sunulan her türlü yazõ ve belgelerin ya da bunlarõn onaylõ
suretlerinin taraflara ve kararlarõ dava konusu olan Topluluk kurumlarõna
iletilmesinden ibarettir.
Bildirimler, iç tüzükle öngörülen sõra ve sürede Divan Başkatibi tarafõndan
yerine getirilir.
Sözlü usul ise, Raportör görevi yapan Yargõcõn sunduğu raporun
okunmasõndan, vekillerin, danõşmanlarõn ve bir Üye Devlette avukatlõk yapma
yetkisine sahip avukatlarõn ve Savcõlarõn iddianamelerinin ve gerekiyorsa tanõk
ve bilirkişilerin Adalet Divanõ tarafõndan dinlenmesinden ibarettir.
Madde 19
Başkatibe verilen dava dilekçesi ile Adalet Divanõnda dava açõlmõş olur.
Dava
dilekçesi
davacõnõn
adõnõ
ve
sürekli
adresini,
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imza sahibinin sõfatõnõ, dava edilen tarafõn adõnõ, uyuşmazlõğõn konusunu ve
kanuni dayanaklarõnõn kõsa açõklamalarõnõ içerir.
Dava dilekçesine, gerektiğinde, iptali istenen kararõn metni ya da işbu
Antlaşmanõn 175. Maddesinde belirtilmiş olan durumlarda, sözü edilen Maddeye
göre öngörülen davet tarihini kanõtlayan bir belge eklenir. Dava dilekçesine bu
belgeler eklenmemişse Başkatip, davacõdan bunlarõ makul bir süre içinde
getirmesini talep eder; dava hakkõ bu belgelerin davanõn açõlmasõ için öngörülen
süre bittikten sonra getirilmiş olmasõ sebebiyle düşmez.

Madde 20
İşbu Antlaşmanõn 177. Maddesinde öngörülen durumlarda, bir davayõ
durduran ve Divana başvuran bir Üye Devlet mahkemesi bu kararõnõ kendi
isteğine göre Divana iletir. Divan Başkatibi bu kararõ ilgili taraflara, Üye
Devletlere ve Komisyona ve ayrõca Konseyden çõkan bir kararõn geçerliliği ya da
yorumu dava konusu ise Konseye bildirir.
Bu bildirimden sonraki iki ay içinde taraflar, Üye Devletler,Komisyon ve
gerektiğinde Konsey, Divana dilekçe ya da yazõlõ görüşler sunabilir.
Madde 21
Divan, taraflardan gerekli bulduğu tüm dokümanlarõn ibrazõnõ ve tüm
bilgilerin verilmesini talep edebilir. Bu talebin reddi halinde Divan bu durumu
tutanak ile tespit eder.
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Divan, ayrõca, bu davaya taraf olmayan Üye Devlet ve kurumlardan bu
davanõn çözüme bağlanmasõ için gerekli bulduğu tüm bilgileri talep edebilir.
Madde 22
Divan her zaman, kendisinin seçtiği kişileri,kuruluşlarõ,resmi mercileri,
komite ve diğer kuruluşlarõ bilirkişi olarak görevlendirilebilir.
Madde 23
Tanõklar, iç tüzükle belirlenecek şartlara uygun olarak dinlenirler.
Madde 24
Mahkemeye gelmeyen şahitlere karşõ Divan, iç tüzükle belirtilen şartlar
dahilinde mahkemelere tanõnan genel yetkileri kullanõr ve para cezalarõ verebilir.
Madde 25
Tanõklar ve bilirkişiler, iç tüzükle öngörülen şekilde ya da kendi ülkelerinin
hukuk düzenlerinin tanõk ve bilirkişiler için öngördüğü şekilde yeminli ifade
verirler.
Madde 26
Adalet Divanõ, tanõk ya da bilirkişinin sürekli ikamet ettiği yerdeki
mahkemede dinlenmesi için talimat verebilir.
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Bu talimat, iç tüzükle belirtilen şartlar dahilinde uygulanmak üzere yetkili
adli makama gönderilir. İstinabenin ifasõyla ilgili evraklar aynõ şartlarda Adalet
Divanõna iade edilir.
Adalet Divanõ, gerektiğinde, taraflara yüklemek yetkisi saklõ kalmak
kaydõyla yargõlama giderlerini üstlenir.

Madde 27
Her Üye Devlet, bir şahidin ya da bilirkişinin yeminini ihlalini hukuk
davalarõna bakan kendi mahkemelerinin huzurunda işlenmiş bir suçmuş gibi
değerlendirir. Divanõn şikayeti üzerine Üye Devletler suçluyu kendi yetkili
mahkemelerinde yargõlar.

Madde 28
Adalet Divanõ önemli nedenlerden ötürü resen ya da taraflarõn talebi üzerine
başkaca karar vermedikçe duruşma alenidir.

Madde 29
Divan duruşma esnasõnda bilirkişileri, tanõklarõ ve bizzat taraflarõ
sorgulayabilir. Bununla birlikte, taraflar ancak temsilcileri tarafõndan
savunulabilirler.
Madde 30
Her duruşma tutanağa geçirilir ve Divan Başkanõ ile başkatip tarafõndan
imzalanõr.
Madde 31
Duruşma cetveli Divan başkanõ tarafõndan kararlaştõrõlõr.
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Madde 32
Adalet Divanõ müzakereleri gizlidir ve gizli kalõr.
Madde 33
Kararlar gerekçelidir. Kararlarda yargõlamaya katõlan Yargõçlarõn adlarõ da
bulunur.
Madde 34
Kararlar, Divan Başkanõ ve Divan Başkatibi tarafõndan imzalanõr, aleni bir
oturumda okunurlar.
Madde 35
Masraflar konusunda Adalet Divanõ karar verir.
Madde 36
Adalet Divanõ Başkanõ, işbu Antlaşmanõn 185. Maddesinde öngörülen
yürütmeyi durdurma, 186. Madde gereğince ihtiyati tedbir uygulanmasõna ve
192. Maddenin son paragrafõna uygun olarak cebri icranõn durdurulmasõna,
gerektiği ölçüde işbu Statünün hükümlerine uymayan ve yargõlama usulü
yönetmeliğinde tespit edilecek olan bir basit yargõlama usulüne göre karar
verebilir.
Başkanõn bulunmamasõ halinde, onun yerine iç tüzükte belirtilen şartlar
dahilinde başka bir Yargõç görev yapar.
Başkanõn ya da vekilinin emirleri geçici nitelik taşõr ve Divanõn esasa ilişkin
kararõnõ hiçbir bakõmdan etkilemez.
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Madde 37
Üye Devletler ve Topluluk kurumlarõ Adalet Divanõnda görülmekte olan
davalara müdahil olarak katõlabilirler.
Üye Devletler arasõndaki, Topluluk kurumlarõ arasõndaki ya da Üye
Devletler ile Topluluk kurumlarõ arasõndaki davalarõn dõşõnda, herhangi bir kişi
de eğer Adalet Divanõnda görüşülen dava sonucunun kendisini ilgilendirdiğini
kanõtlamõşsa bu davalara müdahil olarak katõlma hakkõna sahiptir.
Müdahil tarafõn dilekçesinde yer alan iddialarõn konusu ancak taraflardan
birinin iddialarõnõ destekleyici nitelikte olabilir.
Madde 38
Usulüne uygun olarak çağrõlan davalõ, yazõlõ bir savunma sunmaz ise karar
onun yokluğunda verilir. Bu karara, tebliğden itibaren 1 ay içinde itiraz edilebilir.
Adalet Divanõnõn aksine kararõ olmadõkça bu itiraz gõyaben verilen kararõn
uygulanmasõnõ durdurmaz.
Madde 39
Üye Devletler, Topluluk kurumlarõ ve diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler
kendi haklarõna zarar veren, kendilerinin bulunmadõğõ bir davada alõnan bir karar
hakkõnda iç tüzükte belirtilen durum ve şartlarda üçüncü şahõs itirazõnda
bulunabilirler.
Madde 40
Eğer bir kararõn anlamõ ve kapsamõ bakõmõndan kuşku var ise Adalet
Divanõ, konunun açõklanmasõnda haklõ bir yararõ olduğunu kanõtlayan herhangi
bir tarafõn ya da herhangi bir Topluluk kurumunun başvurusu üzerine bu kararõ
yorumlar.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

321

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 41
Adalet Divanõndan, yargõlamanõn yenilenmesi, ancak dava üzerinde
belirleyici etkiye sahip olan ve kararõn verilmesinden önce gerek Adalet
Divanõnca gerekse yargõnõn yenilenmesini isteyen tarafça henüz bilinmeyen bir
hususun öğrenilmesi halinde talep edilebilir.
Yargõlamanõn yenilenmesi davasõ, kesin olarak yeni hususlarõn var
olduğunu tespit eden ve bu hususlarõn yargõlamanõn yenilenmesini gerekli kõlan
niteliklere sahip olduğunu kabul eden ve bu nedenle başvurunun yerinde
olduğunu açõklayan Adalet Divanõnõn kararõ ile açõlmõş olur.
Karar tarihinden itibaren on yõllõk bir sürenin bitiminden sonra
yargõlamanõn yenilenmesi talep edilemez.

Madde 42
Mesafeler dikkate alõnarak tanõnan süreler iç tüzüğe göre belirlenir.
İlgili taraf beklenmedik olaylarõn ya da mücbir sebebin varlõğõnõ kanõtlarsa
sürenin geçmesi sonucunda hiçbir hakkõnõ yitirmez.

Madde 43
Sözleşme dõşõ sorumluluk ile ilgili olarak Topluluk hakkõnda açõlacak
davalar, buna neden olan olayõn meydana gelmesinden itibaren beş yõllõk bir
sürenin geçmesiyle zaman aşõmõna uğrar. Zaman aşõmõ, dava dilekçesinin Adalet
Divanõna verilmesi ya da zarar gören tarafõn daha önce Topluluğun ilgili
kurumlarõna başvurmasõ ile kesilir. Bu son durumda dava 173. Maddenin ikinci
paragrafõnda öngörülen iki aylõk bir süre içinde açõlõr; gerektiğinde 175.
Maddenin ikinci paragrafõ uygulanõr.
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Madde 44
İşbu Antlaşmanõn 188. Maddesinde öngörülen Adalet Divanõ iç tüzüğü, bu
Statü ile konulacak hükümlerin dõşõnda, bu Statünün uygulanmasõ ve
gerektiğinde eksiklerini gidermesi için gerekli tüm hükümleri içerir.
Madde 45
Konsey oybirliği ile, işbu Statü hükümlerinde, işbu Antlaşmanõn 165.
Maddesinin son paragrafõ doğrultusunda aldõğõ tedbirlerin gerekli kõlacağõ
tamamlayõcõ uyarlamalarõ yapabilir.

Madde 46
Yemin töreninden hemen sonra, Konsey Başkanõ işbu Antlaşmanõn 167.
Maddesinin ikinci ve üçüncü paragraflarõna uygun olarak ilk üç yõlõn bitiminden
sonra görev süreleri yenilenecek olan Yargõç ve Savcõlarõ kura ile belirler.
Doğruluğunu onaylayarak aşağõda adlarõ yazõlõ tam yetkili temsilciler işbu
Antlaşmayõ imzalamõşlardõr.
Brüksel'de bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Nisan ayõnõn on yedinci günü
yapõlmõştõr.
J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS
C.F. OPHÜLS
Robert MARJOLIN
Vittorio BADINI
Lambert SCHAUS
J. LINTHORST HOMAN
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C. Avrupa
Atom Enerjisi
Topluluğunu Kuran
Antlaşma
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I - ANTLAŞMA METNİ
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MAJESTELERİ
BELÇİKA
KRALI,
FEDERAL
ALMANYA
CUMHURBAŞKANI,
FRANSA
CUMHURBAŞKANI,
İTALYA
CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ,
MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ,
Nükleer enerjinin, üretimin geliştirilmesi ve yenilenmesini sağlayacak temel
kaynağõ teşkil ettiğinin ve barõş çabalarõnõn ilerlemesine imkan vereceğinin
BİLİNCİNDE OLARAK,
Ülkelerinin yaratõcõ kapasitelerine uygun başarõ fõrsatlarõnõ, yalnõzca,
gecikmeksizin girişilecek ortak çabalarõn sunacağõna İNANARAK,
Çok
büyük
miktarda
enerji
kaynağõ
oluşturan
tekniklerin
modernleştirilmesini sağlayan ve halklarõnõn refahõna katkõda bulunacak diğer
birçok uygulamaya imkan veren güçlü bir nükleer endüstrinin gelişme şartlarõnõ
yaratmaya KARARLI OLARAK,
Halklarõn yaşam ve sağlõğõna yönelik tehlikeleri giderecek güvenlik
şartlarõnõ oluşturmak İSTEĞİYLE,
Diğer ülkeleri kendi çalõşmalarõna ortak etmek ve atom enerjisinin barõşçõ
gelişimini amaçlayan uluslararasõ örgütlerle işbirliği yapmak ARZUSUYLA,
Bir Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurmaya karar vermişler ve bu
amaçla,
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MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI:
Dõşişleri Bakanõ Bay Paul-Henri SPAAK'õ,
Ekonomik İşler Bakanlõğõ Genel Sekreteri, Hükümetlerarasõ
Konferans nezdinde Belçika Heyeti Başkanõ Baron J.Ch. SNOY
ET D'OPPUERS'i;
FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI:
Federal Şansölye Dr.Konrad ADENAUER'õ,
Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Prof.Dr.Walter HALLSTEIN'õ;
FRANSA CUMHURBAŞKANI:
Dõşişleri Bakanõ Bay Christian PINEAU'yu,
Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Prof.Dr.Maurice FAURE'U ;
İTALYA CUMHURBAŞKANI:
Bakanlar Kurulu Başkanõ Bay Antonio SEGNI'yi;
Dõşişleri Bakanõ Prof.Gaetano MARTINO'yu;
ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ:
Hükümet Başkanõ ve Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph BECH'i,
Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Lüksemburg Heyeti Başkanõ
Büyükelçi Bay Lambert SCHAUS'õ;
MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ:
Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph LUNS'u,
Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Hollanda Heyeti Başkanõ Bay
M.J.LINTHORST HOMAN'õ,
tam yetkili temsilcileri olarak atamõşlardõr.
Yukarõdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki belgelerinin
teatisinden sonra aşağõdaki hükümler üzerinde anlaşmõşlardõr.
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BAŞLIK BİR
Topluluğun görevleri
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Madde 1
İşbu Antlaşma ile Yüksek Akit Taraflar kendi aralarõnda bir AVRUPA
ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (EURATOM) kurarlar.
Topluluğun görevi , nükleer sanayilerin kurulmasõ ve hõzlõ gelişimi için
gerekli şartlarõn hazõrlanmasõ suretiyle, Üye Devletlerde hayat standardõnõn
yükselmesine ve ilişkilerin geliştirilmesine katkõda bulunmak olacaktõr.
Madde 2
Topluluk, görevini yerine getirmek üzere işbu Antlaşmada öngörüldüğü
biçimde:
(a) araştõrmalarõ geliştirmek ve teknik bilgilerin yayõlmasõnõ temin etmek;
(b) halkõn ve işçilerin sağlõğõnõ korumak için tek tip güvenlik standartlarõ
oluşturup uygulanmalarõnõ sağlamak;
(c) yatõrõmlarõ kolaylaştõrmak ve özellikle teşebbüslerin girişimlerini
teşvik ederek, Topluluk içinde nükleer enerjinin gelişmesi için gerekli
temel tesislerin yapõmõnõ sağlamak;
(d) maden filizlerinin ve nükleer yakõtlarõn, Topluluktaki
kullanõcõlarõna, düzenli ve adil biçimde arzõnõ sağlamak;

tüm

(e) uygun denetimlerle, nükleer maddelerin asõl amaçlarõnõn dõşõnda
kullanõlmamalarõnõ temin etmek;
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(f) özel fisyon maddeleri ile ilgili olarak kendisine tanõnan mülkiyet
hakkõnõ kullanmak;
(g) özel donanõm ve malzeme ortak pazarõ kurulmasõ, nükleer yatõrõmlar
için sermayenin serbest dolaşõmõ ve Topluluk içinde uzmanlarõn
istihdam serbestisi suretiyle geniş piyasalara açõlma ve en iyi teknik
vasõtalardan yararlanma imkanõ sağlamak; ve
(h) diğer ülkeler ve uluslararasõ örgütlerle, nükleer enerjinin barõşçõl
amaçlarla kullanõmõndaki gelişmeyi teşvik edici bütün ilişkileri
kurmakla,
yükümlüdür.
Madde 3
1. Topluluğa verilen görevler,
− Bir AVRUPA PARLAMENTOSU,
− Bir KONSEY,
− Bir KOMİSYON,
− Bir ADALET DİVANI,
aracõlõğõyla yerine getirilir.
Her kurum işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetki sõnõrlarõ
içinde hareket eder.
2. Danõşma görevleri ifa eden bir Ekonomik ve Sosyal Komite, Konseye ve
Komisyona yardõmcõ olur.
3. Hesaplarõn denetimi, işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetki sõnõrlarõ içinde
faaliyet gösteren bir Sayõştay tarafõndan yapõlõr.*

*

3.paragraf, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 19.Maddesiyle eklenmiştir.
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BAŞLIK İKİ
Nükleer enerji alanõnda gelişmeyi
teşvik edici hükümler
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BÖLÜM I
ARAŞTIRMANIN GELİŞTİRİLMESİ
Madde 4
1. Komisyon, Üye Devletlerde nükleer araştõrmalarõ geliştirmek, kolaylaştõrmak
ve bu araştõrmalarõ, Topluluğun araştõrma ve eğitim programlarõnõn
gerçekleştirilmesi suretiyle tamamlamakla yükümlüdür.
2. Komisyon bu konuda, işbu Antlaşmanõn Ek I'ini oluşturan Listede belirtilen
alanlarda faaliyet gösterir.
Bu liste, Komisyonun teklifi üzerine,nitelikli çoğunlukla karar alan Konsey
tarafõndan değiştirilebilir. Komisyon, 134. Maddede kurulan Bilimsel ve Teknik
Komitenin görüşünü alõr.
Madde 5
Komisyon, Üye Devletlerde yürütülmekte olan araştõrmalarõn
koordinasyonunu sağlamak ve bu araştõrmalarõ tamamlayabilmek için, ya belirli
bir muhataba iletilecek ve ilgili Üye Devlete bildirilecek özel bir taleple ya da
ilan edilmiş genel bir taleple, Üye Devletleri, kişileri veya teşebbüsleri, talebinde
belirttiği araştõrmalarla ilgili programlarõnõ kendisine bildirmeye davet eder.
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Komisyon, ilgililere düşüncelerini sunmalarõ için bütün kolaylõklarõ
sağladõktan sonra, kendisine bildirilen programlarõn her biriyle ilgili olarak
gerekçeli bir görüş hazõrlayabilir. Komisyon, programõ gönderen devlet, kişi veya
teşebbüsün talebi durumunda böyle bir görüş hazõrlamaya zorunludur.
Komisyon bu görüşlerle gereksiz tekrarlamalarõn yapõlmamasõnõ tavsiye
eder ve çalõşmalarõ, üzerinde yeterince inceleme ve araştõrma yapõlmamõş
sektörlere doğru yönlendirir. Komisyon, gönderen devletlerin, kişilerin veya
teşebbüslerin onayõ olmadan bu programlarõ yayõnlayamaz.
Komisyon, yeterince incelenilmediğini düşündüğü nükleer araştõrma
sektörlerinin periyodik olarak listelerini yayõnlar.
Komisyon, görüşmelerde ve bilgi alõşverişinde bulunmak amacõyla, kamu
ve özel araştõrma merkezleri temsilcilerini ve aynõ veya birbirleriyle ilgili
alanlarda araştõrma yapan uzmanlarõ bir araya getirebilir.

Madde 6
Komisyon,
kendisine
gönderilen
gerçekleştirilmelerini teşvik amacõyla:

araştõrma

programlarõnõn

(a) araştõrma sözleşmeleri çerçevesinde mali yardõmda bulunabilirse de,
sübvansiyon teklif edemez;
(b) sahip olduğu hammaddeleri veya özel fisyon maddelerini bu
programlarõn gerçekleştirilmesi amacõyla bir ücret karşõlõğõnda veya
ücretsiz olarak verebilir;
(c) Üye Devletlere, kişilere veya teşebbüslere bir bedel karşõlõğõnda veya
bedelsiz olarak tesis, donatõm ve uzman yardõmõnda bulunabilir;
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(d) ilgili Üye Devletlerin, kişilerin ve teşebbüslerin ortaklaşa finansman
sağlamalarõnõ teşvik edebilir.
Madde 7
Konsey, Bilimsel ve Teknik Komitenin görüşünü alan Komisyonun önerisi
üzerine, oybirliğiyle karar alarak Topluluğun eğitim ve araştõrma programlarõnõ
tespit eder.
Bu programlar beş yõlõ geçmeyecek bir dönem için belirlenirler.
Bu programlarõn gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklar her yõl,
Topluluğun araştõrma ve yatõrõm bütçesinde gösterilir.
Komisyon, programlarõn gerçekleştirilmesini sağlar ve her yõl bu konuda
Konseye bir rapor sunar.
Komisyon, Topluluğun eğitim ve araştõrma programlarõnõ ana hatlarõyla
devamlõ olarak Ekonomik ve Sosyal Komiteye bildirir.
Madde 8
1. Komisyon, Bilimsel ve Teknik Komitenin görüşünü aldõktan sonra bir Ortak
Nükleer Araştõrma Merkezi kurar.
Bu merkez araştõrma programlarõnõn uygulanmasõnõ sağlar ve Komisyonun
kendisine vereceği diğer görevleri ifa eder.
Ayrõca tek tip bir nükleer terminoloji ve yine tek tip bir ölçü
gerçekleştirilmesini sağlar.

sisteminin

Komisyon merkezi bir nükleer ölçüm bürosu kurar.
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2. Merkezin faaliyetleri, coğrafi ve işlevsel sebeplerden dolayõ birbirinden ayrõ
tesislerde sürdürülebilir.
Madde 9
1.

Komisyon, Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü aldõktan sonra, Ortak
Nükleer Araştõrma Merkezi bünyesinde, özellikle maden arama, saflõk oranõ
yüksek nükleer malzeme üretimi, radyoaktif yakõt elde etme, atom
mühendisliği, sağlõk ve güvenliğin korunmasõ, radyoaktif elementlerin
üretimi ve kullanõlmasõ konularõnda uzmanlar yetiştirmek için okullar
açabilir.
Komisyon, eğitimin ne şekilde yapõlacağõna ilişkin usul ve esaslarõ belirler.

2. Çalõşma usulleri Komisyonun teklifi üzerine Konsey tarafõndan nitelikli
çoğunlukla tespit edilecek olan üniversite düzeyinde bir kurum meydana
getirilir.
Madde 10
Komisyon, Topluluğun araştõrma programõnõn bazõ kõsõmlarõnõn
gerçekleştirilmesini, bir sözleşmeyle Üye Devletlere, kişilere veya teşebbüslere,
üçüncü devletlere, uluslararasõ kuruluşlara ya da üçüncü ülke uyruklularõna
verebilir.
Madde 11
Komisyon 7, 8 ve 10. Maddelerde belirtilen araştõrma programlarõ ile bu
programlarõn uygulanmasõna ilişkin periyodik gelişme raporlarõ yayõnlar.
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BÖLÜM II
BİLGİLERİN YAYILMASI
Kesim I
Topluluğun tasarrufundaki bilgiler
Madde 12
Üye Devletler, kişiler ve teşebbüsler, söz konusu buluşlarõ etkili bir şekilde
işletebilmek amacõyla mülkiyetleri Topluluğa ait olan patentler üzerinde inhisarõ
olmayan lisanslar, geçici koruma belgeleri, kullanõm modelleri veya patent
taleplerinden yararlanmak için Komisyona başvuruda bulunma hakkõna
sahiptirler.
Topluluk, bu yetkiyi öngören akdi lisanslardan yararlandõğõnda, Komisyon,
aynõ şartlarla, patentler üzerine alt lisanslar, geçici koruma belgeleri, kullanõm
modelleri veya patent isteme imtiyazlarõ vermek zorundadõr.
Komisyon, lisanstan yararlananlarla birlikte varõlacak ortak bir kararla
tespit edilecek şartlarda bu lisans veya alt lisanslarõ verir ve teşebbüs için gerekli
bilgileri aktarõr. Bu şartlar özellikle uygun bir tazminat ve yararlanacak kişinin
üçüncü kişilere alt-lisanslar verme yetkisi ve kendisine verilen bilgileri ticari sõr
olarak saklama zorunluluğu ile ilgilidir.
3. paragrafta öngörülen şartlarõn belirlenmesinde bir anlaşmaya
varõlamamasõ halinde, lisanstan yararlananlar uygun şartlarõ tespit ettirmek
amacõyla Adalet Divanõna başvurabilirler.
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Madde 13
Komisyon, Topluluk tarafõndan elde edilmiş 12. Madde hükümleri
kapsamõna girmeyen bilgileri, ister kendi araştõrma programõnõn
gerçekleştirilmesi sonunda ortaya çõkmõş, ister serbestçe kullanma hakkõyla
kendisine verilmiş olsun, Üye Devletlere, kişilere ve teşebbüslere bildirmek
zorundadõr.
Bununla birlikte, Komisyon bu bilgilerin verilmesini, sõr olarak
saklanmalarõ ve üçüncü kişilere aktarõlmamalarõ şartõna bağlayabilir.
Komisyon, kullanõlmalarõ ve yayõnlanmalarõyla ilgili kõsõtlamalar saklõ
kalmak kaydõyla, elde ettiği bilgileri -gizlilik dereceli diye adlandõrõlan bilgilerde
olduğu gibi -ancak söz konusu kõsõtlamalara uyulmasõnõ sağlayarak bildirebilir.

Kesim II
Diğer Bilgiler
(a) Dostane yollarla yayma
Madde 14
Komisyon, Topluluğun amaçlarõnõ gerçekleştirmekte yararlõ bilgilerin
aktarõlmasõnõ, patentleri kullanma lisanlarõnõn verilmesini, geçici koruma
belgelerini, kullanõm modellerini veya bu bilgileri içine alan patent taleplerinin
verilmesini dostane ilişkilerle sağlar veya sağlatõr.
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Madde 15
Komisyon, Üye Devletler, kişiler ve teşebbüslerin araştõrmalarõnõn geçici ya
da kesin sonuçlarõnõ, bu sonuçlar, Komisyonca yaptõrõlmõş araştõrma sözleşmeleri
çerçevesinde Toplulukça elde edilmiş olmadõklarõ ölçüde, mübadele
edebilecekleri bir aracõ şeklinde kullanõlabilecek bir usul geliştirir.
Bu usul, mübadelenin gizli niteliğini sağlayacak şekilde olmalõdõr. Bununla
birlikte, bildirilen sonuçlar dokümantasyon amacõyla Komisyon tarafõndan Ortak
Nükleer Araştõrma Merkezine intikal ettirilebilir. Bu intikal ettirme, bildirimde
bulunanõn rõzasõ olmadõkça, o bilgiyi kullanma hakkõ vermez.
(b) Komisyona zorunlu bilgi verme
Madde 16
1. Bir Üye Devlet nezdinde, özellikle nükleer bir konuyla ilgili patent talebi ya
da kullanõm modeli başvurusu yapõlõr yapõlmaz o Devlet, başvurunun
içeriğini Komisyona derhal bildirmek için talep sahibinin onayõnõ ister .
Talep sahibinin onayõ halinde bu bildirim, başvuruyu izleyen üç aylõk bir süre
içinde yapõlõr. Talep sahibinin onayõ olmamasõ halinde ise, Üye Devlet aynõ süre
içinde Komisyonu talepten haberdar eder.
Komisyon, Üye Devletten, kendisine bildirilen bir talebin içeriği konusunda
bilgi isteyebilir.
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Komisyon, tebligattan itibaren iki aylõk bir süre zarfõnda bu konudaki talebini
bildirir. Bu sürenin uzatõlmasõ bu paragrafõn altõncõ fõkrasõnda öngörülen sürenin
de aynõ şekilde uzatõlmasõnõ gerektirir.
Komisyonun talep yazõsõnõ alan Üye Devlet, başvuru sahibinden talebinin
içeriğini bildirmesi için yeniden onay istemek zorundadõr. Anlaşma olduğu
takdirde bu bildirim vakit geçirmeksizin yapõlõr.
Talep sahibinin onayõ olmamasõ halinde ise, Üye Devlet yine de, başvurunun
yapõlmasõnõ izleyen on sekiz aylõk bir sürenin sonuna kadar bu bildirimi
Komisyona yapmak zorundadõr.
2.

Üye Devletler, henüz yayõnlanmamõş ve ilk bakõşta özellikle nükleer
olmamakla birlikte, Topluluk içinde nükleer enerjinin gelişmesine temel
olacak ve onunla doğrudan ilişkili bir konuyla ilgili olduğu kanaatine
vardõklarõ her türlü patent veya kullanõm modeli talebini, bu talebin yapõlõşõnõ
izleyen on sekiz aylõk bir süre içinde Komisyona bildirmekle yükümlüdürler.

Başvurunun içeriği, talebi üzerine iki aylõk bir süre içinde Komisyona
bildirilir.
3.

Üye Devletler, yayõmõn en kõsa sürede yapõlabilmesi için, Komisyonun
talebine konu teşkil eden 1 ve 2 numaralõ paragraflarda belirtilen konularla
ilgili patent veya kullanõm modeli taleplerine ilişkin işlemlerin süresini
mümkün olduğu kadar kõsaltmak zorundadõrlar.

4. Yukarõda sözü edilen bildirimler Komisyon tarafõndan bir sõr olarak kabul
edilir. Bu bildirimler yalnõzca dokümantasyon amacõyla kullanõlabilirler.
Bununla birlikte, Komisyon, kendisine bildirilen buluşlarõ başvuru sahibinin
onayõ ile veya 17 ila 23. Maddelere uygun olarak kullanabilir.
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5. Üçüncü ülkeler veya uluslararasõ bir kuruluşla yapõlan bir anlaşma bildirime
engel teşkil ediyorsa işbu Madde hükümleri uygulanmaz.
(c) Tahkim yoluyla veya zorunlu yetkiyle lisans verilmesi
Madde 17
1. Dostane anlaşma olmamasõ halinde inhisarõ olmayan lisanslar, ister tahkim
yoluyla ister resen, 18 ila 23. Maddelerdeki şartlar uyarõnca:
(a) Topluluğa veya 48. Madde gereğince kendilerine patentler, geçici
koruma belgeleri veya nükleer araştõrmalara doğrudan bağlõ buluşlarõ
kapsayan kullanõm modelleri ile ilgili olarak bu hakkõn verildiği ortak
işletmelere, tesislerinin işleyişleri için vazgeçilmez veya buna özgü
araştõrmalarõn devam ettirilmesinde gerekli olduğu ölçüde verilebilir.
Komisyonun talebi üzerine bu lisanslar, Topluluk veya Ortak
Teşebbüsler hesabõna birtakõm sipariş veya işleri gerçekleştirmeleri
ölçüsünde, üçüncü kişilere icadõ kullanma izni verme yetkisini
kapsarlar.
(b) aşağõdaki bütün şartlarõn yerine gelmiş olmasõ ölçüsünde, Toplulukta
nükleer enerjinin gelişmesine esas ve ona doğrudan bağlõ bir buluşu
içeren ruhsatlar, geçici koruma belgeleri veya kullanõm modelleriyle
ilgili olarak Komisyondan istekte bulunan kişi ve teşebbüslere
verilebilir:
özellikle, nükleer bir konuya ilişkin bir buluşun söz
konusu olmamasõ şartõyla, patent talebinde bulunulmasõndan
itibaren en az 4 yõllõk bir sürenin geçmiş olmasõ;
(i)
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bir buluşun korunduğu Üye Devlet topraklarõnda
nükleer enerjinin Komisyonun düşündüğü şekilde gelişmesinin
gerektirdiği ihtiyaçlarõn o buluşla ilgili olarak karşõlanmamõş
olmasõ;
(ii)

bizzat veya lisans verdiği kişiler aracõlõğõyla bu
gerekleri karşõlamaya davet edilen patent sahibinin bu davete
uymamõş olmasõ;
(iii)

yararlanan kişi ve kuruluşlarõn bu ihtiyaçlarõ kendi
teşebbüslerince fiilen karşõlayabilecek durumda olmalarõ.
(iv)

Komisyonun önceden talebi olmazsa, Üye Devletler, ulusal
mevzuatõnõn öngördüğü ve buluşa sağlanan korumanõn
sõnõrlandõrõlmasõ sonucunu doğuracak hiçbir zorlayõcõ tedbir
alamazlar.
2. Eğer talep sahibi meşru bir sebebin varlõğõnõ ve özellikle de yeterli bir
süreden yararlanmadõğõnõ belgelendirmişse, 1. paragrafta öngörülen şartlarda
inhisarõ olmayan lisans verilemez.
3. 1. paragraf uyarõnca lisans imtiyazõ verilmesi, miktarõ, lisanstan yararlanan ile
patent, geçici koruma belgesi veya kullanõm modelinin asõl sahibi arasõnda
varõlacak uzlaşmayla tespit edilecek bir tazminat hakkõ doğurur.
4. İşbu Madde hükümleri Paris Sõnai Mülkiyetin Korunmasõ Sözleşmesinin
hükümlerini etkilemez.
Madde 18

İşbu kesimde öngörülen amaçlar için Konsey, Adalet Divanõnõn teklifi
üzerine bir Hakem Kurulu oluşturur ve bu kurulun üyelerini tayin eder;
yönetmeliğini hazõrlar.
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Taraflar, Hakem Kurulunun kararlarõnõn icrasõnõ durdurmak için,
tebliğlerinden itibaren bir aylõk süre içinde Adalet Divanõna başvurabilirler.
Adalet Divanõnõn denetimi ancak kararõn şekil bakõmõndan geçerliliği ve işbu
Antlaşma hükümleri hakkõnda Hakem Kurulunun getireceği yorumla ilgili
olabilir.
Hakem Kurulunun nihai kararlarõ, ilgili taraflar için kesin hüküm
niteliğindedir. Bu kararlar 164. Maddede tespit edilen şartlar dahilinde icrai
kabiliyete sahiptir.

Madde 19
Dostane anlaşma olmamasõ halinde, Komisyon 17. Maddede öngörülen
durumlardan birinde lisans verilmesini sağlamak üzere, bu niyetinden patent,
geçici koruma belgesi veya kullanõm modeli sahibini veya patent sahibini
haberdar eder ve lisansõn kapsamõnõ belirtir.
Madde 20
Patent sahibi, 19. Maddede sözü edilen yazõnõn alõnmasõnõ izleyen bir aylõk
süre içinde, Komisyona ve gerekirse başvuru sahibine, Hakem Kuruluna
başvurmak için tahkimname akdetmek teklifinde bulunabilir.
Eğer Komisyon veya başvuru sahibi tahkimname akdetmeyi reddederse,
Komisyon Üye Devletten veya yetkili mercilerinden lisans vermesini veya
verdirmesini isteyemez.
Kendisine tahkimname gereğince başvurulan Hakem Kurulu, eğer
Komisyon talebinin 17. Madde hükümlerine uygunluğunu kabul ederse,
yararlanõcõya
lisans
imtiyazõ
tanõyan
ve
taraflarõn
bu
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konuda mutabakata varamamalarõ halinde söz konusu imtiyazõn şart ve bedelini
tespit eden gerekçeli bir karar verir.

Madde 21
Patent sahibi Hakem Kuruluna başvurmayõ teklif etmezse, Komisyon ilgili
Üye Devletten veya yetkili mercilerinden lisans vermesini veya verdirmesini
isteyebilir.
Eğer Üye Devlet veya yetkili mercileri, patent sahibini dinledikten sonra 17.
Maddede öngörülen şartlarõn yerine getirilmediği kanaatine varõrsa, o Üye Devlet
lisans vermeyi veya verdirmeyi reddettiğini Komisyona bildirir.
Eğer Üye Devlet lisans vermeyi veya verdirmeyi reddederse veya talep
tarihini izleyen dört aylõk süre içinde lisans ile ilgili hiçbir açõklamada
bulunmazsa, Komisyon iki aylõk bir süre içinde Adalet Divanõna başvurabilir.
Patent sahibinin, Adalet Divanõndaki duruşmada dinlenilmesi gerekir.
Eğer Adalet Divanõnõn kararõ 17. Maddede öngörülen şartlarõn yerine
getirildiğini ortaya koyarsa, ilgili devlet veya yetkili mercileri bu kararõn icrasõnõn
gerektirdiği tedbirleri almak zorundadõr.
Madde 22
1. Lisanstan yararlanan kişi ile asõl patent, geçici koruma belgesi veya kullanõm
modeli sahibi arasõnda tazminat miktarõ üzerinde anlaşmaya varõlamamasõ
halinde, ilgililer Hakem Kuruluna başvurmak üzere bir tahkim sözleşmesi
yapabilirler.
Bu durumda taraflar, 18. Maddede belirtilen haklar saklõ kalmak üzere, bütün
dava haklarõndan vazgeçerler.
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2. Eğer yararlanõcõ tahkim sözleşmesi yapmaya reddederse yararlandõğõ lisans
geçersiz sayõlõr.
Eğer asõl patent sahibi tahkim sözleşmesi imzalamayõ reddederse, işbu
Maddede öngörülen tazminat, ilgili ülkenin yetkili mercilerince tespit edilir.
Madde 23
Hakem Kurulunun veya yetkili ulusal mercilerin kararlarõ, bir yõllõk sürenin
bitiminden sonra, yeni birtakõm olgularõn haklõ kõlmasõ durumunda, lisansõn
şartlarõ doğrultusunda, yeniden gözden geçirilebilir.
Yeniden inceleme, kararõ veren organa aittir.

Kesim III
Güvenlikle İlgili Hükümler
Madde 24
Araştõrma programõnõn uygulanmasõ sonucunda Toplulukça elde edilen ve
açõklanmalarõ bir veya daha çok Üye Devletin savunma çõkarlarõna zarar vermesi
muhtemel bilgiler, aşağõdaki şartlarda bir güvenlik sistemine tabidir.
1. Komisyonun teklifi üzerine Konsey tarafõndan onaylanacak olan bir güvenlik
yönetmeliği, işbu Madde hükümlerini dikkate alarak, uygulanabilecek
muhtelif güvenlik sistemlerini ve bu sistemlerin her biri için uygulamaya
konulacak güvenlik tedbirlerini tespit eder.
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Komisyon, açõklanmalarõnõn bir veya daha çok Üye Devletin savunma
çõkarlarõna zarar verebileceği kanaatinde olduğu bilgilere, geçici olarak,
güvenliğe ilişkin düzenlemelerin gerektirdiği güvenlik derecelemesini
uygular.

Komisyon bu bilgileri derhal Üye Devletlere iletir; Üye Devletler de bu
belgelerin gizliliğini aynõ şartlarda geçici olarak sağlar.
Üye Devletler, geçici olarak uygulanmakta olan rejimi devam ettirmeyi,
yerine başka bir rejim seçmeyi veya gizliliği kaldõrmayõ isteyip istemediklerini üç
aylõk bir süre içinde Komisyona bildirirler.
Bu sürenin bitiminde, talep edilen rejimlerin en yüksek gizlilik dereceli
olanõ uygulanõr. Komisyon bu durumu Üye Devletlere resmen tebliğ eder.
Komisyonun veya bir Üye Devletin isteği üzerine Konsey, oybirliğiyle
karar alarak, her zaman bir başka derecelendirme uygulayabilir veya gizliliği
kaldõrabilir. Konsey bir Üye Devletin isteği üzerine kendi görüşünü bildirmeden
önce Komisyonun görüşünü alõr.
3. 12 ve 13. Madde hükümleri güvenlik derecelendirmesine tabi bilgilere
uygulanmaz.
Bununla birlikte, uygulanacak güvenlik önlemlerine riayet edilmesi kaydõyla,
(a) 12 ve 13.Maddelerde belirtilen bilgiler, Komisyon tarafõndan:
i)

bir Ortak Teşebbüse;

ii) topraklarõ üzerinde faaliyet gösterdiği Üye Devle tin aracõlõğõyla bir
kişiye veya Ortak Teşebbüsten başka bir teşebbüse verilebilir.
(b) 13. Maddede belirtilen bilgiler, Üye Devlet tarafõndan, bu bildirimin
Komisyona
da
yapõlmasõ
kaydõyla,
faaliyetini
o
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ülkenin topraklarõnda yürüten bir kişi veya Ortak Teşebbüsten başka
bir teşebbüse iletilebilir.

(c) her Üye Devlet, ayrõca, kendi ihtiyaçlarõ veya topraklarõnda faaliyet
gösteren kişi ya da teşebbüslerin ihtiyaçlarõ için Komisyondan 12.
Maddeye uygun olarak lisans imtiyazõ istemek hakkõna sahiptir.
Madde 25
1. 16. Maddenin 1 veya 2. paragraflarõnda belirtilen bir konuyla ilgili patent
talebinin ya da kullanõm modelinin varlõğõnõ ya da içeriğini bildiren Üye
Devlet, gerektiğinde bu talebin, savunma sebeplerinden dolayõ, güvenlik
derecelendirmesine tabi tutulmasõ zorunluluğunu bildirir, aynõ zamanda bu
rejimin muhtemel süresini de belirtir.
Komisyon, bir önceki bent uyarõnca alacağõ bilgilerin tümünü diğer Üye
Devletlere aktarõr. Komisyon ve Üye Devletler, güvenlik tüzüğü uyarõnca,
bilginin geldiği Devlet tarafõndan istenen güvenlik sisteminin öngördüğü
tedbirleri almak zorundadõr.
2. Komisyon bu bilgileri Ortak Teşebbüslere, bir Üye Devlet aracõlõğõyla bir
şahsa veya faaliyetlerini o ülke topraklarõnda sürdüren bir Ortak Teşebbüs
dõşõndaki bir teşebbüse de verebilir.
1. paragrafta belirtilen taleplerin konusunu teşkil eden buluşlar, ancak talep
sahibinin muvafakatõyla veya 17 ila 23. Madde hükümlerine uygun olarak
kullanõlabilir.
İşbu paragrafta belirtilen bilgiler ve gerekirse kullanõlmalarõ güvenlik
tüzüğü
gereğince,
bilginin
geldiği
Devletin
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istediği güvenlik rejiminin kapsadõğõ tedbirlere tabi tutulur.
Bu bilgiler, her durumda, menşe Devletin onayõna tabidir. Bilginin
aktarõlmasõ ve kullanõmõnõn reddine ancak güvenlik sebepleri gerekçe olabilir.
3. Komisyonun veya bir Üye Devletin talebi üzerine Konsey, oybirliğiyle karar
alarak, her zaman başka bir derecelendirme uygulayabilir veya bilgilerin
sõnõflandõrõlmasõnõ kaldõrabilir. Konsey herhangi bir Üye Devletin isteğiyle
ilgili olarak karar almadan önce Komisyonun görüşünü alõr.
Madde 26
1. Patentlerin, patent taleplerinin, geçici koruma belgelerinin, kullanõm
modellerinin veya kullanõm modeli taleplerinin konusunu teşkil eden bilgiler,
24 ve 25. Madde hükümlerine uygun olarak güvenlik rejimine tabi tutulmalarõ
halinde, o rejimi talep etmiş olan Devletler, diğer Üye Devletlerde mukabil
taleplerde bulunulmasõna karşõ çõkamazlar.
Her Üye Devlet, bu tür belge ve taleplerin gizliliğini temin etmek için ulusal
mevzuat hükümlerinde öngörülen usullerle gerekli tedbirleri alõr.
2. 24. Madde uyarõnca güvenlik rejimine tabi tutulan bilgiler, Üye Devletler
dõşõndaki devletlere, ancak bütün Üye Devletlerin oybirliğiyle rõza
göstermeleri kaydõyla verilebilir. Üye Devletlerin tutumlarõnõ bildirmemeleri
halinde, bu bilgilerin Üye Devletlere Komisyonca bildirildiği tarihi izleyen
altõ aylõk bir sürenin bitiminde rõzalarõ alõnmõş sayõlõr.
Madde 27
Savunma nedenleriyle güvenlik rejimi uygulanmasõ sonucu talep sahibinin
uğradõğõ
zararõn
tazmin
edilmesi,
Üye
Devletlerin
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iç mevzuatõndaki hükümlere tabidir ve bu tür gizliliği talep etmiş veya güvenlik
derecesinin artõrõlmasõna veya uzatõlmasõna sebep olmuş ya da bu taleplerin
Topluluk dõşõnda yapõlmasõnõ yasaklamõş olan ülkeye aittir.
Birden çok Devletin, gizliliğin derecesinin yükseltilmesine veya
uzatõlmasõna ya da Topluluk dõşõndakilere verilmesinin yasaklanmasõna sebep
olmasõ halinde, bu devletler kendi eylemlerinden doğan her tür zararõ ortaklaşa
karşõlamaktan sorumludurlar.
Topluluk işbu Maddeye dayanarak herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz.

K e s i m IV
Özel Hükümler
Madde 28
Komisyona iletilmesi sonucu, henüz yayõnlanmamõş patent talepleri veya
kullanõm modellerinin, ya da savunma gerekçesiyle gizli tutulan patent veya
kullanõm modellerinin usulsüz olarak kullanõlmalarõ ya da yetkili olmayan bir
üçüncü kişiye duyurulmalarõ halinde Topluluk, ilgili tarafõn uğradõğõ zararõ
karşõlamak zorundadõr.
Topluluk, zararõn faili karşõsõndaki haklarõ saklõ kalmak kaydõyla, zararõn
tazminine katõlmasõ ölçüsünde, ilgililere halef olarak, üçüncü kişiler aleyhine
dava açabilir. Bu durum Topluluğun, yürürlükte bulunan genel hükümlerine
uygun olarak zararõn failine karşõ dava açma hakkõnõ engellemez.
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Madde 29
Bir Üye Devlet, bir kişi veya bir teşebbüs ile bir üçüncü Devlet, uluslararasõ
bir kuruluş veya bir üçüncü Devlet uyruklusu arasõnda nükleer alanda bilimsel ve
sõnai bilgilerin mübadelesini amaçlayan ve egemenlik hakkõnõ kullanan bir
Devletin taraf olarak imzasõnõ gerektiren herhangi bir anlaşma veya sözleşme,
Komisyon tarafõndan yapõlõr .
Bununla birlikte, Komisyon, 103 ve 104. Madde hükümlerinin uygulanmasõ
kaydõyla ve uygun gördüğü şartlarda, bir Üye Devletin, bir kişinin veya bir
teşebbüsün bu tür anlaşmalar yapmasõna izin verebilir.

BÖLÜM III
SAĞLIK VE GÜVENLİK
Madde 30
Radyasyon sonucu ortaya çõkacak tehlikelere karşõ işçi ve halk sağlõğõnõ
korumaya ilişkin temel standartlar Topluluk içinde belirlenmiştir.
Bu "temel standartlardan" kastedilenler şunlardõr:
(a) yeterli bir güvenlik için kabul edilebilecek en yüksek dozlar;
(b) kabul edilebilir azami maruz kalma ve bulaşma düzeyleri;
(c) işçilerin sağlõk kontrolünü düzenleyen temel prensipler.
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Madde 31
Temel standartlar, Üye Devletlerin bilim adamlarõ, özellikle de halk sağlõğõ
konusundaki uzmanlarõ arasõndan Bilim ve Teknik Komitesince seçilecek bir
heyetin görüşünü aldõktan sonra, Komisyon tarafõndan hazõrlanõr. Bu şekilde
hazõrlanarak ortaya konacak standartlarla ilgili olarak Komisyon, Ekonomik ve
Sosyal Komiteden görüş ister.
Konsey, Komisyonun bizzat topladõğõ Komitelerin görüşlerini kendisine
intikal ettirerek teklifte bulunmasõ üzerine, Avrupa Parlamentosunun da
görüşünü aldõktan sonra nitelikli çoğunlukla karar vererek temel standartlarõ
tespit eder.
Madde 32
Komisyonun veya bir Üye Devletin talebi üzerine, temel standartlar, 31.
Maddede belirtilen usule göre tekrar gözden geçirilebilir veya tamamlanabilir.
Komisyon bir Üye Devletten gelecek herhangi bir talebi tahkik etmek
zorundadõr.
Madde 33
Her Üye Devlet, tespit edilen temel standartlara uyulmasõnõ sağlamak için
yasa ve tüzükler çõkarõr, idari düzenlemeler yapar ve öğretim ve mesleki eğitim
konularõyla ilgili gerekli tedbirleri alõr.
Komisyon, Üye Devletlerde bu konuda uygulanacak hükümler arasõnda bir
uyum sağlamak için uygun tavsiyelerde bulunur.
Bu amaçla, Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiğinde
uygulanacak hükümleri ve daha sonra ortaya çõkabilecek aynõ nitelikteki
tasarõlarõ Komisyona bildirmeye mecburdur.
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Komisyonun bu tasarõlar ile ilgili muhtemel tavsiyelerinin, bunlarõn
bildirilmelerini izleyen üç aylõk bir süre içinde yapõlmasõ gerekir.
Madde 34
Topraklarõ üzerinde çok tehlikeli denemeler yapõlacak her Üye Devlet, daha
önceden Komisyonun da görüşünü alarak, sağlõk korumasõ ile ilgili ek tedbirler
almak zorundadõr.
Bu deneme sonuçlarõnõn diğer Üye Devletlerin topraklarõna zarar vermesi
ihtimali söz konusu olduğunda Komisyonun onayõ gerekir.
Madde 35
Her Üye Devlet hava, su ve topraktaki radyoaktivite oranlarõnõn devamlõ
kontrolünü ve yine aynõ şekilde temel standartlara uyulup uyulmadõğõna ilişkin
denetimleri gerçekleştirmek için gerekli tesisleri kurar.
Komisyon, bu denetim tesislerine girmek hakkõna sahiptir; işleyiş ve
etkinliklerini denetleyebilir.
Madde 36
35. Maddede öngörülen denetimlerle ilgili bilgiler, halkõn maruz kaldõğõ
radyoaktivite oranõndan sürekli haberdar olmasõ için yetkililerce düzenli olarak
Komisyona iletilir.
Madde 37
Her Üye Devlet, her türlü radyoaktif atõklarõn kaldõrõlmasõyla ilgili tüm
projelerin uygulamaya konulmasõnõn bir başka Üye Devletin sularõna, toprağõna
veya
hava
sahasõna
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radyasyon bulaşmasõna yol açmasõ ihtimalinin olup olmadõğõnõ belirlemesine
imkan verecek genel verileri Komisyona bildirmek zorundadõr.
Komisyon, 31. Maddede belirtilen uzmanlar grubuna danõştõktan sonra altõ
aylõk bir süre içinde görüşünü bildirir.
Madde 38
Komisyon, Üye Devletlere hava, su ve topraktaki radyoaktivite düzeyleri
hakkõnda her türlü tavsiyede bulunur.
Acil durumlarda Komisyon, bir talimatla, söz konusu Üye Devletten, yine
kendi belirleyeceği süre içinde tüzüklere uyulmasõnõ sağlamak ve temel
standartlarõn ihlalini önlemek için gerekli bütün tedbirleri almasõnõ ister.
Eğer bu Devlet kendisine tanõnan süre içinde Komisyon direktifine
uymazsa, Komisyon veya ilgili herhangi bir Üye Devlet 141 ve 142.
Maddelerden saparak derhal Adalet Divanõna başvurabilir.
Madde 39
Komisyon, Ortak Nükleer Araştõrma Merkezi bünyesinde, bu merkez
kurulur kurulmaz, sağlõğõn korunmasõ ve güvenlik ile ilgili bir dokümantasyon ve
araştõrma dairesi kurar.
Bu dairenin başlõca görevi 33, 37 ve 38. Maddelerde belirtilen belge ve
bilgileri toplamak ve Komisyona işbu Bölümde verilen görevlerin ifasõnda
yardõmcõ olmaktõr.
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BÖLÜM IV
YATIRIMLAR
Madde 40
Kişi ve kuruluşlarõn girişimini teşvik etmek ve nükleer alandaki
yatõrõmlarõnõn eşgüdüm içinde gelişimini kolaylaştõrmak için Komisyon, özellikle
nükleer enerji üretim hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin
gerektireceği her türlü yatõrõmla ilgili yol gösterici nitelikte periyodik programlar
yayõnlar.
Komisyon, yayõnlanmalarõndan önce, bu programlarla ilgili olarak Sosyal
ve Ekonomik Komitenin görüşünü ister.
Madde 41
İşbu Antlaşmanõn II nolu Ekinde gösterilen sanayi sektörleri ile ilgili kişi ve
teşebbüsler yeni tesislere ilişkin yatõrõm projelerini ve Komisyonun teklifi
üzerine Konseyce belirlenecek nitelik ve boyut ölçütlerine uygun yenileme
yatõrõmlarõ ile değişikliklerini Komisyona bildirmek zorundadõr.
Yukarõda belirtilen sanayi sektörleri listesi önceden Ekonomik ve Sosyal
Komitenin görüşünü alan Komisyonun teklifi üzerine nitelikli çoğunlukla karar
vermek suretiyle Konsey tarafõndan değiştirilebilir.
Madde 42
41. Maddede belirtilen projelerin, müteahhitler ile ilk sözleşmelerin
yapõlmasõndan en geç üç ay önce veya eğer çalõşmalar teşebbüsün kendi
imkanlarõyla
yürütülecekse,
bu
çalõş-
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malarõn başlamasõndan üç ay önce Komisyona ve bilgi için de ilgili Üye Devlete
bildirilmeleri gerekir.
Konsey, Komisyonun teklifi üzerine karar vermek suretiyle bu süreyi
değiştirebilir.
Madde 43
Komisyon, bu yatõrõm projelerinin işbu Antlaşmanõn amaçlarõyla ilgili bütün
yönlerini kişi ve teşebbüslerle müzakere eder.
Komisyon, görüşlerini ilgili Üye Devlete bildirir.
Madde 44
Komisyon, kendisine intikal ettirilen yatõrõm projelerini ilgili Üye Devletin,
kişilerin veya teşebbüslerin izniyle yayõnlayabilir.

BÖLÜM V
ORTAK TEŞEBBÜSLER
Madde 45
Topluluk içinde nükleer endüstrinin gelişmesi için birinci derecede önem
taşõyan teşebbüsler, işbu Antlaşma çerçevesinde ve aşağõdaki Maddelerin
hükümlerine uygun olarak Ortak Teşebbüsler halinde kurulabilir.
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Madde 46
1. Komisyondan, bir Üye Devletten veya herhangi başka bir taraftan gelen her
türlü Ortak Teşebbüs projesi Komisyonca incelenir.
Komisyon, bu amaçla, Üye Devletlerin ve projeyi açõklõğa kavuşturacağõ
kanõsõna vardõğõ her türlü özel ve kamuya ait kuruluşun görüşünü alõr.
Komisyon her türlü Ortak Teşebbüs projesini gerekçeli görüşüyle birlikte
Konseye iletir.
Eğer Komisyon, tasarlanan Ortak Teşebbüsün gerekliliği yönünde olumlu bir
görüş belirtirse, Komisyon:
(a) kuruluş yeri;
(b) statü;
(c) finansman hacmi ve zamanlamasõ;
(d) Topluluğun, Ortak Teşebbüsün finansmanõna muhtemel iştiraki;
(e) üçüncü bir devletin, uluslararasõ bir örgütün veya bir üçüncü ülke
uyruklusunun Ortak Teşebbüsün finansman veya yönetimine
muhtemel katõlõmõ;
(f) işbu Antlaşmanõn III nolu Ekinde belirtilen avantajlarõn tamamen veya
kõsmen tanõnmasõ konularõyla ilgili tekliflerini Konseye sunar.
Komisyon projenin tümüyle ilgili ayrõntõlõ bir raporu da yazõsõna ekler.
Madde 47
Konsey, iş kendisine Komisyon tarafõndan havale edildiğinde, gerekli
göreceği soruşturma ve istihbaratõ tamamlayõcõ bilgileri kendisinden isteyebilir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

355

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Eğer Konsey, Komisyonun kendisine olumsuz görüşle ilettiği bir projenin,
nitelikli çoğunlukla karar vermek suretiyle, yine de gerçekleştirilmesi gerektiği
kanaatine varõrsa, Komisyon 46. Maddede sözü edilen ayrõntõlõ raporu ve
tekliflerini Konseye sunmak zorundadõr.
Komisyonun olumlu görüş bildirmesi veya yukarõdaki paragrafta belirtilen
durumun ortaya çõkmasõ halinde Konsey, Komisyonun her teklifi üzerinde
nitelikli çoğunlukla karar verir.
Bununla birlikte Konsey,
(a) Topluluğun Ortak Teşebbüsün finansmanõna katõlõmõ;
(b) bir üçüncü Devletin, bir uluslararasõ kuruluşun veya bir üçüncü Devlet
uyruğunun, Ortak Teşebbüsün finansman veya yönetimine katõlõmõ
konularõnda oybirliğiyle karar verir.
Madde 48
Konsey, Komisyonun teklifi üzerine oybirliğiyle karar vererek, işbu
Antlaşmanõn III nolu Ekinde belirtilen avantajlarõn tümünü veya bir kõsmõnõ her
Ortak Teşebbüse uygulanabilir hale getirebilir; Üye Devletler bu avantajlarõn
kendileriyle ilgili olanlarõnõn uygulanmasõnõ sağlamak zorundadõrlar.
Konsey aynõ usulle bu avantajlarõn tanõnmasõ için gerekli olan şartlarõ tespit
eder.
Madde 49
Ortak Teşebbüsler, Konsey kararõyla kurulabilir.
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Her Ortak Teşebbüs tüzel kişiliğe sahiptir.
Ortak Teşebbüs Üye Devletlerin her birinde ulusal mevzuatõn tüzel kişilere
tanõdõğõ haklardan en geniş şekilde yararlanõr; özellikle de menkul ve
gayrimenkul mallar edinebilir, devredebilir ve mahkemelerde taraf olabilir.
İşbu Antlaşmada ve kendi statüsünde aksine hüküm bulunmadõkça her
Ortak Teşebbüs, ticari ve sõnai teşebbüslere uygulanan kurallara tabidir; statüler
için, Üye Devletlerin ulusal mevzuatõ yardõmcõ nitelikte kaynak olabilir.
İşbu Antlaşma gereğince Adalet Divanõna tanõnan yetkiler saklõ kalmak
kaydõyla, Ortak Teşebbüsleri ilgilendiren uyuşmazlõklar yetkili ulusal
mahkemelerce çözümlenir.

Madde 50
Gerektiğinde, Ortak Teşebbüslerin statüleri, bu amaç için öngördükleri özel
hükümlere uygun olarak değiştirilir.
Bununla birlikte, bu değişiklikler ancak Komisyonun teklifi üzerine 47.
Maddedeki usule uygun olarak karar vermek suretiyle Konsey tarafõndan
onaylandõktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 51
Komisyon,Ortak Teşebbüslerin işleyişiyle ilgili organlarõn kuruluşuna kadar
bu teşebbüslerin kurulmalarõna ilişkin bütün Konsey kararlarõnõn uygulanmasõnõ
sağlar.
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BÖLÜM VI
TEDARİK
Madde 52
1. Maden filizi, hammadde ve özel fisyon maddeleri, işbu Bölümdeki hükümlere
uygun olarak, kaynaklardan eşit yararlanma ilkesine dayalõ ortak bir tedarik
politikasõ izlenerek temin edilir.
2. Bunun için işbu Bölümde öngörülen şartlarda:
(a) bazõ yararlanõcõlara imtiyazlõ bir durum sağlamak amacõ taşõyan her
türlü uygulama yasaktõr;
(b) Üye Devletlerin topraklarõnda üretilen maden filizleri, hammaddeler
ve özel fisyon maddeleri üzerinde iştira hakkõna ve Topluluk içinden
ya da dõşõndan gelen maden filizi, hammadde veya özel fisyon
maddelerinin tedarik edilmesiyle ilgili sözleşmelerin yapõlmasõ için
inhisari haklara sahip bir Ajans kurulur.
Ajans, yasaya aykõrõ olarak kullanõm veya Topluluk dõşõndaki aracõlarõn
satõlmak üzere gönderdikleri mallar için koyduklarõ şartlara aykõrõ bir durum
ortaya çõkmadõkça, kullanõcõlar arasõnda, talep ettikleri mallarla ilgili olarak
tasarladõklarõ kullanõm biçimi açõsõndan hiçbir ayõrõmcõ muamele yapamaz.

K esim I
Ajans
Madde 53
Ajans,

kendisine

talimat

veren,

kararlarõna

karşõ

veto

hak-

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

358

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

kõna sahip olan ve Genel Müdürüyle Genel Müdür Yardõmcõsõnõ atayan
Komisyonun denetimi altõndadõr.
Ajansõn tercih hakkõnõ veya malzeme temini sözleşmeleri için sahip olduğu
inhisari hakkõnõ kullanmasõyla ilgili açõk veya zõmni her faaliyeti, ilgililerce bir
aylõk süre içinde karar vermesi gereken Komisyona intikal ettirilir.
Madde 54
Ajans tüzel kişilik ve mali özerkliğe sahiptir.
Konsey, Komisyonun teklifi üzerine nitelikli çoğunlukla karar vermek
suretiyle Ajansõn statüsünü tespit eder.
Ana sözleşmeler, aynõ usulle değiştirilebilir.
Ana sözleşmeler, Ajansõn sermayesini ve hangi usullere göre sermaye
taahhüdünde bulunulacağõnõ belirler. Sermayenin çoğunluğu her durumda
Topluluğa ve Üye Devletlere ait olmak zorundadõr. Sermayeye katõlõm oranlarõ
Üye Devletlerin ortak kararõyla belirlenir.
Ana sözleşmeler, Ajansõn ticari yönetim usullerini tespit eder ve Ajansõn
faaliyetleri için gerekli işletme giderlerini karşõlamak amacõyla, ticari işlemler
üzerine bir yüküm konulmasõnõ öngörebilir.
Madde 55
Üye Devletler, alõm hakkõnõn ve malzeme tedarik sözleşmesi yapma inhisari
hakkõnõn kullanõmõnda gerekecek bütün bilgileri Ajansa verir veya verilmesini
sağlar.
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Madde 56
Üye Devletler kendi topraklarõnda Ajansõn faaliyetlerini serbestçe
yapabilmesini sağlamaktan sorumludur.
Üye Devletler Ajans ile ilişkilerinde, kendi kaza dairelerine giren Avrupa
dõşõndaki topraklardaki yararlanõcõ ve üreticileri temsil yetkisine sahip kurum
veya kurumlar kurabilirler.

Kesim II
Topluluk çõkõşlõ maden filizleri, hammaddeler ve özel
fisyon maddeleri
Madde 57

1. Ajansõn alõm hakkõ aşağõdaki konularõ kapsar:
(a) VIII.Bölümdeki hükümler gereğince mülkiyeti Topluluğa ait olan
maddeleri kullanma ve tüketme haklarõnõn elde edilmesi;
(b) diğer bütün hallerde mülkiyet hakkõnõn kazanõlmasõ.
2. Ajans tercih hakkõnõ maden filizleri, hammadde veya özel fisyon maddeleri
üreticileriyle sözleşmeler yaparak kullanõr.
Her üretici 58, 62 ve 63. Madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Üye
Devlet topraklarõnda ürettiği maden filizlerini, hammaddeleri ve özel fisyon
maddelerini, kullanõlma,nakledilme ve depolanmalarõndan önce Ajansa vermek
zorundadõr.
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Madde 58
Bir üretici üretimini, maden istihracõyla metal üretme arasõnda birkaç
aşamada gerçekleştirdiği takdirde, ürününü kendisinin seçeceği üretim
aşamasõnda Ajansa teklif edebilir.
Kendi aralarõnda Komisyona usulüne uygun şekilde bildirilmiş ve
Komisyon ile 43 ve 44. Maddelerde öngörülen usullere göre müzakere edilmiş
bağlantõlar bulunan teşebbüsler için de durum aynõdõr.
Madde 59
Eğer Ajans üretimin tümü ya da bir kõsmõ üzerinde alõm hakkõnõ
kullanmazsa, üretici:
(a) işletme sonucu elde edeceği ürünü Ajansa teklif etmek kaydõyla, ister
kendi imkanlarõyla, ister fason işçilik sözleşmeleriyle maden filizlerini,
hammaddeleri veya özel fisyon maddelerini başka şekillere
dönüştürebilir;
(b) elde bulunan ürünü, Komisyonun kararõyla ve daha önce Ajansa
tanõnan şartlardan daha elverişli şartlar uygulamamak kaydõyla,
Topluluk dõşõndaki pazarlara sürebilme izni verilir. Bununla birlikte,
özel fisyon maddelerinin ihracatõ yalnõzca Acente tarafõndan 62.
Madde hükümlerine uygun olarak yapõlabilir.
Kendilerine teslim edilecek bu mallardan yararlanacak olanlar, eğer
Topluluğun genel çõkarlarõnõn gözetileceğine dair her türlü garantiyi vermezlerse
veya sözleşmelerin hüküm ve şartlarõ işbu Antlaşmanõn amaçlarõna aykõrõ olursa
Komisyon izin veremez.
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Madde 60
Muhtemel kullanõcõlar, yapmak istedikleri tedarik sözleşmelerinin hüküm
ve şartlarõnõ teşkil edecek olan, özellikle miktarlarõnõ, fiziki ve kimyevi
niteliklerini, çõkõş yerlerini, kullanõmlarõnõ, teslim sürelerini ve fiyat durumlarõnõ
belirtmek şartõyla, malzeme ihtiyaçlarõnõ periyodik olarak Ajansa bildirirler.
Aynõ şekilde üreticiler de, üretim programlarõnõn hazõrlanmasõna imkan
vermek için yapabilecekleri gerekli teklifleri ve özellikle sözleşme sürelerini
bütün ayrõntõlarõyla Ajansa bildirirler. Bu sözleşmelerin süresi Komisyonun
muvafakatõ olmadõkça on yõlõ geçemez.
Ajans, muhtemel bütün kullanõcõlara, teklifler ve kendisine intikal eden
taleplerin hacmi hakkõnda bilgi verir ve onlarõ belirli bir süre içinde sipariş
vermeye davet eder.
Bütün bu siparişleri elinde bulunduran Ajans, bu siparişlerin hangi şartlarda
karşõlanabileceğini bildirir.
Ajans eğer aldõğõ bütün siparişleri tam olarak yerine getiremezse, mallarõ,
68 ve 69. Madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla her birinin siparişiyle orantõlõ
olarak bölüştürür.
Komisyonun onayõnõ gerektiren ajans kurallarõ, arz karşõsõnda talebin
dengelenme usullerini belirler.
Madde 61
Ajans, gerçekleştirilmelerine yönelik hukuki veya maddi engeller
olmadõkça, bütün siparişleri karşõlamakla yükümlüdür.
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Ajans, 52. Madde hükümlerine uymak kaydõyla, bir sözleşmenin
bağõtlanmasõ sõrasõnda, ister garanti niteliğinde, ister siparişin karşõlanmasõ için
gerekli olan üreticilere karşõ kendi uzun vadeli taahhütlerini kolaylaştõrmak
amacõyla olsun, kullanõcõlardan uygun avans ödemelerinde bulunmalarõnõ
isteyebilir.
Madde 62
1. Ajans, Üye Devletlerin topraklarõnda üretilen özel fisyon maddeleriyle ilgili
tercih hakkõnõ:
(a) 60.Maddedeki şartlarda, Topluluğa mensup kullanõcõlarõn talebini
karşõlamak için; veya
(b) bu maddeleri bizzat depolamak için; veya
(c) 59. Maddenin(b)paragrafõnõn 2. bendindeki hükümlere uymak zorunda
olan Komisyonun izniyle bu malzemeleri ihraç etmek için,
kullanabilir.
2. Bununla birlikte, bu maddeler ve değerlendirilebilir atõklar, VII. Bölümdeki
hükümlere tabi tutulmaya devam edilerek;
(a) ister Ajansõn izniyle depolanmak için;
(b) ister o üreticinin kendi ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için; veya
(c) ister
Komisyona
zamanõnda
bildirilmiş
bir
programõn
gerçekleştirilmesi için o üreticiyle, üretimi, teknik gelişmeyi veya
yatõrõmlarõ sõnõrlamak, veya Topluluktaki kullanõcõlar arasõnda istismar
suretiyle eşitsizlikler yaratmak amacõ ve etkisi olmayan doğrudan
bağlarla birleşmiş bulunan Topluluk içindeki teşebbüslere, ihtiyaçlarõ
ölçüsünde verilmek üzere,
üreticiye bõrakõlõrlar.
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3. 89. Maddenin 1. paragrafõ (a) bendi hükümleri Üye Devletlerin topraklarõnda
üretilen ve üzerinde Ajansõn tercih hakkõnõ kullanmadõğõ özel fisyon
maddeleri için de geçerlidir.

Madde 63
Ortak teşebbüslerce üretilen maden filizleri, hammaddeler veya özel fisyon
maddeleri yararlanõcõlara, bu teşebbüslere özgü statü veya sözleşmelerdeki
kurallara göre verilir.

K e s i m III
Topluluk dõşõndan gelen maden filizleri,
hammaddeler ve özel fisyon maddeleri
Madde 64
Gerektiğinde, Topluluk ile bir üçüncü Devlet ya da uluslararasõ bir kuruluş
arasõnda yapõlan anlaşmalar çerçevesinde hareket eden Ajans, işbu Antlaşmada
öngörülen istisnalar saklõ kalmak üzere, asõl amacõ Topluluk dõşõndan gelen
maden filizleri, hammaddeler veya özel fisyon maddeleri temin etmek olan
anlaşma ya da sözleşmeler yapma inhisari hakkõna sahiptir.
Madde 65
60. Madde, kullanõcõ talepleri ve kullanõcõlarla Ajans arasõndaki Topluluk
dõşõndan gelen maden filizleri, hammaddeler ya da özel fisyon maddeleri
teminiyle ilgili sözleşmeler için de uygulanõr.
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Bununla birlikte Ajans, en az siparişte belirtilenler kadar avantajlõ
durumlarõ kullanõcõya sağlamasõ şartõyla, mallarõn coğrafi menşei konusunda
karar verebilir.
Madde 66
Komisyon, eğer ilgili kullanõcõlarõn talebi üzerine, Ajansõn, sipariş edilen
mallarõn tümünü veya bir kõsmõnõ makul bir sürede teslim edecek durumda
olmadõğõnõ ya da ancak aşõrõ fiyatlarla sağlayabileceğini tespit ederse,
kullanõcõlar, esas olarak siparişlerinde gösterilen ihtiyaçlara cevap vermeleri
şartõyla, Topluluk dõşõndan gelen mallarla ilgili doğrudan sözleşme yapma
hakkõna sahip olurlar.
Bu hak bir yõl için verilir ve verilmesini haklõ kõlan durumun uzamasõ
halinde yenilenebilir.
İşbu Maddede öngörülen haktan yararlananlar, yapõlmasõ tasarlanan
doğrudan sözleşmeleri Komisyona bildirmek zorundadõrlar. Eğer bu sözleşmeler
işbu Antlaşmanõn amaçlarõna aykõrõ olursa, Komisyon, bir aylõk süre içinde bu
sözleşmelerin yapõlmasõna itiraz edebilir.

Kesim IV
Fiyatlar
Madde 67
Fiyatlar, işbu Antlaşmada öngörülen istisnalar saklõ kalmak üzere, 60.
Maddede öngörülen şartlarda arz ve talebin karşõlaşmasõ sonucu belirlenir. Üye
Devletlerin ulusal düzenlemeleri bu hükümlere aykõrõ olamaz.
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Madde 68
İşbu Bölüm hükümlerinden kaynaklanan eşit yararlanma ilkesini ihlal
ederek, bazõ kullanõcõlara ayrõcalõklõ bir durum sağlamak amacõna yönelik
fiyatlandõrma uygulamalarõ yasaktõr.
Eğer Ajans bu tür uygulamalarõn yapõldõğõnõ fark ederse, bunlarõ Komisyona
bildirir.
Komisyon, eğer söz konusu tespiti yerinde bulursa, ihtilaflõ fiyat tekliflerini
eşit yararlanma esasõna uygun bir düzeye getirir.
Madde 69
Konsey, Komisyonun teklifi üzerine oybirliğiyle karar alarak fiyatlarõ tespit
edebilir.
60. Madde uyarõnca, siparişlerin karşõlanabilmesine ilişkin şartlarõ Ajansõn
belirlemesi halinde, Ajans siparişte bulunan kullanõcõlara fiyatlarõn eşitlenmesini
teklif edebilir.

Kesim V
Tedarik politikasõna ilişkin hükümler
Madde 70
Komisyon, Topluluk bütçesinde öngörülen sõnõrlar içinde ve kendi
belirleyeceği şartlarda, Üye Devletler topraklarõnda yürütülen maden arama
faaliyetlerine mali destekte bulunabilir.
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Komisyon, maden arama ve işletme faaliyetlerini geliştirmek amacõyla Üye
Devletlere tavsiyelerde bulunabilir.
Üye Devletler, kendi topraklarõ üzerindeki maden arama ve üretiminin
geliştirilmesi, muhtemel rezervler ve gerçekleştirilen veya planlanan maden
yatõrõmlarõ hakkõnda Komisyona her yõl bir rapor göndermek zorundadõr. Bu
raporlar, özellikle yukarõdaki paragraf uyarõnca Üye Devletlerin, kendilerine
yapõlan tavsiyeler konusunda neler yaptõklarõna ilişkin bir Komisyon görüşüyle
Konseye sunulur.
Eğer Konsey, Komisyonun başvurusu üzerine, nitelikli çoğunlukla,
ekonomik bakõmdan uzun vadede elverişli olduğu ispatlanmõş gibi görünen
maden istihracõ imkanlarõna rağmen, arama faaliyetlerinin ve maden
istihracõndaki artõşõn hissedilir şekilde yetersiz kalmaya devam ettiğini tespit
ederse, ilgili Üye Devlet bu duruma çözüm bulmadõğõ sürece, kendisi için olduğu
kadar uyruklarõ için de Topluluk içindeki diğer kaynaklardan eşit yararlanma
hakkõndan vazgeçmiş sayõlõr.
Madde 71
Komisyon, Üye Devletlere, gelirler ve maden mevzuatõna ilişkin gerekli
tavsiyelerde bulunur.
Madde 72
Ajans, Topluluğa yapõlan tedarikleri ve Toplulukça gerçekleştirilen mal
teslimlerini kolaylaştõrmak için, Topluluk içinde veya dõşõnda mevcut bulunan
her an kullanõlabilir durumdaki malzemeden gerekli ticari stoklarõ oluşturabilir.
Komisyon, gerektiğinde olağanüstü hal stoklarõ oluşturmaya karar verebilir.
Bu stoklarõn finansman usulleri, Komisyonun teklifi üzerine nitelikli çoğunlukla
karar almak suretiyle, Konsey tarafõndan onaylanõr.
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Kesim VI
Özel hükümler
Madde 73
Bir Üye Devlet,bir kişi ya da bir teşebbüs ile bir üçüncü Devlet, bir
uluslararasõ kuruluş ya da bir üçüncü ülke uyruklusu arasõndaki bir anlaşma veya
sözleşmenin Ajansõn yetkisine giren mallarõn teslimini kapsamasõ halinde, bu
anlaşma ya da sözleşmenin yapõlmasõ veya yenilenmesi için Komisyonun
önceden onayõ gerekir.
Madde 74
Komisyon, araştõrmalar için olağan biçimde kullanõlan nitelikteki maden
filizi, hammadde ya da özel fisyon maddelerinin küçük miktarõnõn transfer, ithal
veya ihracatõnõ işbu Bölümdeki hükümlerin uygulanmasõndan muaf tutabilir.
Bu hüküm gereğince gerçekleştirilecek her türlü transfer, ithalat ve
ihracatõn Ajansa bildirilmesi zorunludur.
Madde 75
İşbu Bölüm hükümleri, maden filizi, hammadde ya da özel fisyon
maddelerinin işlenmesi, tadili veya şekillendirilmesi amacõyla,
(a) işlenen, tadil edilen ya da şekillendirilen hammaddelerin geldiği kişi ya
da teşebbüse geri dönmesinin gerektiği hallerde, birden çok kişi ya da
teşebbüsler arasõnda; veya
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(b) bu maddelerin Topluluk dõşõnda işlenmeleri, tadil edilmeleri veya
şekillendirilmeleri ve daha sonra geldiği kişi ya da teşebbüse geri
dönmelerinin gerektiği hallerde, bir kişi veya teşebbüs ile uluslararasõ
bir kuruluş ya da bir üçüncü ülke uyruklusu arasõnda; veya
(c) bu maddelerin Topluluk içinde işlenmeleri, tadil edilmeleri veya
şekillendirilmelerinden sonra geldiği kuruluş veya uyrukluya ya da o
kuruluş veya uyruklunun tayin edeceği yine Topluluk dõşõndan
herhangi bir muhataba geri dönmelerinin gerektiği hallerde, bir kişi
veya teşebbüs ile uluslararasõ bir kuruluş veya bir üçüncü ülke
uyruklusu arasõnda yapõlan taahhütlere uygulanmaz.
Bununla birlikte, ilgili kişi ya da teşebbüsler,bu tür taahhütlerin
mevcudiyetini ve sözleşmeler imzalanõr imzalanmaz, bu girişimlerin konusunu
teşkil eden maddelerin miktarlarõnõ Ajansa bildirmek zorundadõr. Komisyon,
tadil ya da şekillendirme işleminin Topluluğun zararõna, madde kaybõ olmaksõzõn
etkili ve güvenli bir şekilde sağlanamayacağõ kanaatine varõrsa, (b) bendinde
belirtilen taahhütleri engelleyebilir.
Bu taahhütlere konu teşkil eden maddeler, Üye Devletlerin topraklarõnda,
VIII. Bölümde öngörülen denetim önlemlerine tabidir. Bununla birlikte VIII.
Bölümde yer alan hükümler (c) bendinde belirtilen taahhütlere konu teşkil eden
özel fisyon maddelerine uygulanmaz.
Madde 76
İşbu Bölümde yer alan hükümler,özellikle beklenmedik şartlarõn genel bir
kõtlõk durumu yaratmasõ halinde, Komisyonun ya da bir Üye Devletin girişimiyle,
Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosuna da danõştõktan sonra
oybirliğiyle karar almak suretiyle Konsey tarafõndan değiştirilebilir. Komisyon
bir
Üye
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Devletten gelen herhangi bir talebi inceleyip araştõrmak zorundadõr.
Konsey, bu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen yedi yõllõk bir dönemin
bitiminde,bu hükümleri tümüyle teyit edebilir. Teyit edilmeme halinde,
yukarõdaki paragrafta belirtilen usule göre işbu Bölümün konusuyla ilgili yeni
hükümler kabul edilir.

BÖLÜM VII
GÜVENLİK
Madde 77
Komisyonun, işbu Bölümde öngörülen şartlar içinde Üye Devletlerin
topraklarõnda,
(a) maden filizlerinin, hammaddelerin ve özel fisyon maddelerinin,
kullanõcõlarõ
tarafõndan
beyan
edilen
amaçlar
dõşõnda
kullanõlmadõklarõndan;
(b) arz ile ilgili hükümlere ve bir üçüncü Devlet ya da uluslararasõ bir
kuruluş ile yapõlan bir anlaşmada yer alan ve Toplulukça onaylanmõş
bulunan denetimle ilgili her tür özel taahhüde uyulduğundan emin
olmasõ gerekir.
Madde 78
Hammadde veya özel fisyon maddelerinin üretimi, ayrõlmasõ ya da her tür
kullanõmõ için ya da radyasyon yayõcõ nükleer yakõtlarõn işlenmesi için bir tesis
kuran
ya
da
işleten
herhangi
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bir kişi 77. Maddede belirtilen amaçlarõn gerçekleştirilmesi için bilinmelerinin
gerekli oluşu ölçüsünde, o tesisin temel teknik özelliklerini Komisyona bildirmek
zorundadõr.
Komisyonun, radyasyon yayõcõ maddelerin kimyasal olarak işlenmeleri için
kullanõlacak usullere, 77. Maddede belirtilen amaçlarõn gerçekleştirilmesinde
gerekli olduklarõ oranda muvafakat vermesi gerekir.
Madde 79
Komisyon, kullanõlan veya üretilen maden filizi, hammadde ya da özel
fisyon maddelerinin hesap edilmesine imkan vermek amacõyla, işletme
kayõtlarõnõn muhafaza ve ibrazõnõ talep eder. Nakledilen hammaddeler ve özel
fisyon maddeleri için de durum aynõdõr.
İlgililer, 78. Madde ve işbu Maddenin 1. paragrafõ gereğince Komisyona
gönderdikleri bildirimleri ilgili Üye Devletin yetkililerine tebliğ ederler.
İşbu Maddenin 1. paragrafõnda belirtilen yükümlülüklerin nitelik ve
kapsamõ Komisyon tarafõndan hazõrlanõp Konseyce onaylanan bir tüzükle
belirlenir.
Madde 80
Komisyon, yan ürün olarak toplanan ya da elde edilen ve fiilen
kullanõlmayan ya da kullanõlmaya hazõr olmayan özel fisyon maddelerinin ihtiyaç
fazlasõ kõsmõnõn Ajans nezdinde bir depoya ya da Komisyonca denetlenen veya
denetlenebilecek başka depolara konulmasõnõ isteyebilir.
Bu şekilde depolanmõş özel fisyon maddelerinin, ilgililerce talep edilmeleri
halinde gecikmeden geri verilmeleri zorunludur.
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Madde 81
Komisyon, Üye Devletlerin topraklarõna müfettişler gönderebilir.
Komisyon, herhangi bir Üye Devletin topraklarõnda bir müfettişe ilk kez görev
vermeden önce, bu Üye Devlet ile görüşmelerde bulunur. Bu görüşmeler, o
müfettişin ilerideki bütün görevleri içinde geçerli olur.
Müfettişler, yetkilerini belirten bir belgeyi göstererek, maden filizi,
hammadde ve özel fisyon maddelerini denetlemek ve 77. Maddede öngörülen
hükümlere riayet edildiğinden emin olmak için gerekli olmasõ ölçüsünde, her
zaman, her yerde, bütün bilgi kaynaklarõna girebilir ve meslekleri gereği işbu
Bölümde öngörülen denetime tabi madde, teçhizat ve tesislerle meşgul olan
herkesle görüşebilirler. Eğer ilgili Devlet talep ederse, o Devlet yetkililerinin
temsilcileri, Komisyonca tayin edilen müfettişlere, görevlerinin ifasõnda
engellenmemeleri ve geciktirilmemeleri kaydõyla refakat ederler.
Herhangi bir denetimin yapõlmasõna karşõ çõkõlmasõ halinde, Komisyon, bu
denetimin gerçekleştirilmesini zorlayõcõ olarak sağlamak üzere Adalet Divanõ
Başkanõndan yetki istemekle yükümlüdür. Adalet Divanõ Başkanõ üç günlük bir
süre içinde kararõnõ verir.
Gecikmenin bir tehlike yaratmasõnõn söz konusu olduğu hallerde, denetimin
yapõlmasõ için, Komisyon bizzat karar alarak yazõlõ bir emir verebilir. Bu emir,
hiç vakit geçirmeden daha sonra onaylanmak üzere Adalet Divanõ Başkanõna
sunulur.
Karar ya da emrin verilmesinden sonra,ilgili Devletin yetkilileri,
müfettişlerin emir ya da kararda belirtilen yerlere girmelerini sağlarlar.
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Madde 82
Müfettişleri Komisyon işe alõr.
Müfettişler 79. Maddede sözü edilen kayõtlarõ istemek ve doğru olup
olmadõklarõnõ kontrol etmekle yükümlüdür. Her türlü ihlali Komisyona bir
raporla bildirirler.
Komisyon, bir direktif çõkararak kendi belirleyeceği bir süre içinde söz
konusu Üye Devletten, tespit edilen ihlale son vermek için gerekli bütün
tedbirleri almasõnõ isteyebilir; bu durumdan Konseyi haberdar eder.
Eğer Üye Devlet verilen süre içinde Komisyonun bu direktifine uymazsa,
Komisyon ya da ilgili Üye Devlet 141 ve 142. Madde hükümlerine bağlõ
kalmaksõzõn derhal Adalet Divanõna başvurabilir.
Madde 83
1. Kişi ya da teşebbüslerin işbu Bölümle kendilerine getirilen yükümlülüklere
aykõrõ hareket etmeleri halinde, Komisyon yaptõrõmlar uygulayabilir.
Bu yaptõrõmlar ağõrlõk sõrasõna göre şöyledir:
(a) uyarma;
(b) mali ya da teknik yardõm gibi özel avantajlarõn geri alõnmasõ;
(c) teşebbüs yönetiminin en çok dört aylõk bir süre için, Komisyon ile
teşebbüsün bağlõ olduğu devlet arasõnda varõlacak bir ortak kararla
tayin edilecek bir kişi ya da kurula bõrakõlmasõ;
(d) hammadde ya da özel fisyon maddelerinin kõsmen ya da tamamen geri
alõnmasõ.
2. 1. paragrafõn uygulanmasõ için Komisyonca alõnan ve mal verme
yükümlülüğü içeren kararlar kabili icradõr. Bu kararlar Üye Dev-
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letlerin topraklarõnda 164. Maddede tespit edilen şartlar dahilinde icra
edilebilir.
1. paragrafta sözü edilen yaptõrõmlarõ öngören Komisyon kararlarõna karşõ,
157. Madde hükümlerine bağlõ kalmaksõzõn Adalet Divanõna yapõlacak
başvurular yürütmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Bununla birlikte, Komisyonun ya
da ilgili herhangi bir Üye Devletin talebi üzerine, Adalet Divanõ kararõn derhal
uygulanmasõnõ emredebilir.
Zarara uğrayan menfaatlerin korunmasõ uygun yasal bir usulle teminat altõna
alõnõr.
3. Komisyon, Üye Devletlere, işbu Bölümden kaynaklanan yükümlülüklere
kendi ülkelerinde riayeti sağlamayõ amaçlayan yasa veya tüzük hükümleri ile
ilgili her türlü tavsiyede bulunabilir.
4. Üye Devletler, yaptõrõmlarõn uygulanmasõnõ ve gerekirse meydana gelebilecek
ihlallerin, failleri tarafõndan telafisini sağlamak zorundadõr.
Madde 84
Maden filizi, hammadde ve özel fisyon maddelerinin denetimleri sõrasõnda,
bu maddelerin kullanõm amacõ açõsõndan bir ayõrõmcõlõk yapõlmaz.
Denetimlerin hangi alanda ve ne şekilde yapõlacağõ ve denetimle görevli
organlarõn yetkileri işbu bölümde belirtilen amaçlarõn gerçekleştirilmeleriyle
sõnõrlõdõr.
Bu denetim, savunma ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla özel olarak
işlenmekte
ya
da
işlendikten
sonra,
bir
icra
planõna
göre

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

374

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

herhangi bir askeri kurumda yerleştirilmiş veya depolanmõş bulunan maddeleri
kapsamaz.
Madde 85
Yeni şartlarõn gerekli kõlmasõ halinde, işbu Bölümde öngörülen denetimin
uygulanmasõna ilişkin usuller, bir Üye Devlet ya da Komisyonun girişimiyle,
Komisyonun teklifi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan
sonra oybirliğiyle karar alan Konsey tarafõndan uyumlu hale getirilir. Komisyon
bir Üye Devletten gelecek her türlü talebi incelemek zorundadõr.

BÖLÜM VIII
MÜLKİYET REJİMİ
Madde 86
Özel fisyon maddeleri Topluluğun malõdõr.
Topluluğun mülkiyet hakkõ, bir Üye Devlet, bir kişi ya da bir teşebbüs
tarafõndan üretilen veya ithal edilen ve VII. Bölümde öngörülen güvenlik
denetimine tabi bütün özel fisyon maddelerini kapsar.

Madde 87
İşbu Antlaşmanõn hükümlerinden kaynaklanan, özellikle güvenlik denetimi,
Ajansa tanõnan tercih hakkõ ve sağlõğõn korunmasõ konularõyla ilgili
yükümlülükleri
saklõ
kalmak
kaydõy-
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la, Üye Devletler, kişiler ya da teşebbüsler uygun biçimde zilyetliklerine giren
özel fisyon maddeleri üzerinde en geniş kullanõm ve tüketim hakkõna sahiptirler.
Madde 88
Ajans, Topluluk adõna, "Özel Fisyon Maddelerinin Mali Hesabõ" adõ altõnda
özel bir hesap tutar.
Madde 89
1. Özel Fisyon Maddeleri Mali Hesabõnda:
(a) bir Üye Devletin, kişinin ya da teşebbüsün tasarrufuna verilmiş veya
bõrakõlmõş özel fisyon maddelerinin değeri, Topluluğun alacak
hesabõna ve yararlanan Üye Devlet, kişi ya da teşebbüsün borç
hesabõna kaydedilir;
(b) bir Üye Devlet, kişi veya teşebbüs tarafõndan üretilen ya da ithal edilen
ve Topluluğun malõ haline gelen özel fisyon maddelerinin değeri
Topluluğun borç hesabõna, Üye Devlet, kişi ya da yükümlü teşebbüsün
de alacak hesabõna kaydedilir. Bir Üye Devlet, kişi ya da bir
teşebbüsün, önceden kendi tasarrufuna verilmiş ya da bõrakõlmõş
bulunan özel fisyon maddelerini malzeme olarak Topluluğa geri
göndermesi durumunda da yukarõdakine benzer bir kayõt tutulur.
2. Özel fisyon maddelerinin miktarlarõnõ etkileyen değer değişiklikleri, Topluluk
için hiçbir kayõp veya kazanca meydan vermeyecek şekilde muhasebe
kayõtlarõnda gösterilir. Kayõp veya kazanç bu maddeleri ellerinde
bulunduranlarca üstlenilecek veya onlara terettüp edecektir.
3. Yukarõdaki

işlemlerden

kaynaklanan

bakiyeler

alacaklõnõn
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talebi üzerine muaccel hale gelir.
4. İşbu Bölüm hükümlerinin uygulanmasõnda Ajans, kendi hesabõ için yaptõğõ
işlemler açõsõndan bir teşebbüs niteliğinde sayõlõr.
Madde 90
Yeni durumlarõn gerektirmesi halinde, işbu Bölümün Topluluğun mülkiyet
hakkõna ilişkin hükümleri, bir Üye Devlet ya da Komisyonun girişimiyle,
Komisyonun teklifi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan
sonra, oybirliğiyle karar alan Konsey tarafõndan değiştirilebilir. Komisyon, bir
Üye Devletten gelecek her türlü talebi incelemekle yükümlüdür.
Madde 91
İşbu Bölüm gereğince Topluluğun mülkiyet hakkõna girmeyen bütün eşya,
madde ve mallara uygulanacak mülkiyet rejimi her Üye Devletin kendi
mevzuatõyla belirlenir.

BÖLÜM IX
NÜKLEER ORTAK PAZAR
Madde 92
İşbu Bölüm hükümleri, işbu Antlaşmanõn IV. Ekini oluşturan listelerde yer
alan mal ve ürünlere uygulanõr.
Bu

listeler,

Komisyon

ya

da

bir

Üye

Devletin

girişimiyle
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Komisyonun önerisi üzerine oybirliğiyle karar almak suretiyle Konsey tarafõndan
değiştirilebilir.
Madde 93
Üye Devletler kendi aralarõnda, ithalat ve ihracatta:
(a) A1 ve A2 Listelerinde yer alan ürünlere;
(b) B listesinde yer alan, kendilerine ortak gümrük tarifesi uygulanan ve
Komisyonca verilen ve nükleer amaçlara yönelik olduklarõnõ gösteren
bir sertifikaya sahip ürünlere uygulanan bütün gümrük vergilerini ya
da eş etkili yükümleri, ithalat ve ihracattaki bütün miktar
kõsõtlamalarõnõ, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden bir yõl sonra
ortadan kaldõrõrlar.
Bununla birlikte, bir Üye Devletin egemenlik alanõna giren Avrupa
dõşõndaki topraklar, münhasõran mali nitelik taşõyan ithalat ve ihracat vergileri ile
eş etkili yükümleri devam ettirebilirler. Bu vergi ve yükümlerin oranlarõ ile
bunlarõ düzenleyen sistem, o devlet ile diğer Üye Devletler arasõnda ayõrõma yol
açamaz.
Madde 94
Üye Devletler aşağõdaki şartlarda bir ortak gümrük tarifesi oluştururlar:
(a) A1 Listesinde yer alan ürünlerle ilgili ortak gümrük tarifesi, 1 Ocak
1957'de Üye Devletlerden birinde uygulanan en düşük tarife düzeyinde
tespit edilir;
(b) A2 Listesinde yer alan ürünlerle ilgili olarak ise Komisyon, Üye
Devletler arasõnda, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen üç
aylõk bir süre içinde bu ürünlerle ilgili görüşmelere başlanmasõ için
gerekli bütün tedbirleri alõr. Bu ürünlerden bazõlarõ için işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen birinci yõlõn sonunda herhangi
bir
anlaşmanõn
yapõlmamõş
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olmasõ halinde Konsey, Komisyonun teklifi üzerine nitelikli
çoğunlukla karar alarak ortak gümrük tarifesinde uygulanacak oranlarõ
belirler;
(c) A1 ve A2 Listelerinde yer alan ürünlere uygulanan ortak gümrük
tarifesi, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen birinci yõlõn
sonundan itibaren uygulanõr.
Madde 95
Topluluk içinde nükleer enerjinin gelişimine katkõda bulunacak bir tedbir
niteliğinde olmak üzere Konsey, Komisyonun teklifi üzerine oybirliğiyle karar
almak suretiyle, B listesinde yer alan ürünler üzerindeki ortak gümrük tarife
oranlarõnõn öngörülen tarihten önce uygulanmasõna karar verebilir.
Madde 96
Üye Devletler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlõğõyla ilgili temel
zorunluluklardan kaynaklanan sõnõrlamalar saklõ kalmak kaydõyla, nükleer alanda
nitelikli işgücü istihdamõ konusunda, Üye Devletlerden herhangi birinin
vatandaşlarõna karşõ uyrukluk esasõna dayalõ her türlü kõsõtlamayõ kaldõrõrlar.
Konsey, önceden Sosyal ve Ekonomik Komitenin görüşünü alan
Komisyonun teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan
sonra nitelikli çoğunlukla karar almak suretiyle, işbu Antlaşmanõn uygulanma
usullerine ilişkin direktifler çõkarabilir.
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Madde 97
Bir Üye Devletin kanunlarõna tabi olan ve Topluluk içindeki ilmi veya sõnai
nitelikli nükleer tesislerin kurulmasõna katõlmayõ arzulayan kamu sektöründeki
veya özel sektördeki gerçek veya tüzel kişilere uyrukluk esasõna dayalõ hiçbir
kõsõtlama uygulanamaz.
Madde 98
Üye Devletler, nükleer riskleri kapsayan sigorta sözleşmeleri bağõtlamayõ
kolaylaştõrmak için gerekli bütün tedbirleri alõrlar.
İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõllõk bir süre içinde,
Konsey, önceden Sosyal ve Ekonomik Komitenin görüşünü alan Komisyonun
teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra nitelikli
çoğunlukla işbu Antlaşmanõn uygulanmasõyla ilgili usullere ilişkin direktifler
çõkarõr.
Madde 99
Komisyon, işbu Antlaşmanõn II. Ekini teşkil eden listede sõralanan
endüstriyel faaliyetleri finanse etmeye yönelik sermaye hareketlerini
kolaylaştõrmayõ amaçlayan her tür tavsiyede bulunabilir.
Madde 100
Her Üye Devlet, işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnda, mal, hizmet, sermaye
ve kişilerin dolaşõmõnõn serbestleşmesi ölçüsünde, mal, hizmet ve sermaye
hareketlerinin, ücret ve sermaye transferleriyle ilgili ödemelerin, alacaklõ ya da
yararlananõn ikamet ettiği Üye Devlet parasõyla yapõlmasõna izin vermeyi taahhüt
eder.
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BÖLÜM X
DIŞ İLİŞKİLER
Madde 101
Topluluk kendi yetkileri ve kaza dairesi çerçevesinde, bir üçüncü Devlet,
uluslararasõ kuruluş ya da bir üçüncü Devlet uyruklusu ile anlaşmalar ve
sözleşmeler yaparak yükümlülük altõna girebilir.
Bu anlaşma ve sözleşmeler Komisyon tarafõndan Konseyin direktifleri
doğrultusunda görüşülür. Bu anlaşma ve sözleşmeler Konseyin onayõ ile
Komisyon tarafõndan yapõlõr; Konsey bu konuda nitelikli çoğunluk ile karar verir.
Bununla birlikte, uygulanmasõ Konsey kararõ gerektirmeyen ve ilgili bütçe
sõnõrlarõ dahilinde gerçekleştirilmesi mümkün olan anlaşma ve sözleşmeler
sadece Komisyon tarafõndan görüşülür ve bağõtlanõr; Komisyon Konseye konu
hakkõnda sürekli bilgi vermek zorundadõr.
Madde 102
Üçüncü bir Devlet, uluslararasõ kuruluş ya da üçüncü Devlet uyruklusu ile
yapõlan ve Topluluğa ilaveten bir ya da daha çok Üye Devletin taraf olduklarõ
anlaşma ve sözleşmeler, ancak tüm Üye Devletlerin,Komisyona, bu anlaşma ya
da sözleşmelerin kendi iç hukuk hükümlerine göre uygulanabilir hale geldiklerini
bildirmelerinden sonra yürürlüğe girerler.
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Madde 103
Üye Devletler bir üçüncü Devlet, uluslararasõ kuruluş ya da bir üçüncü
Devlet uyruklusu ile yapacaklarõ anlaşma ve sözleşmelerin tasarõlarõnõ işbu
Antlaşmanõn uygulama alanõnõ ilgilendirdiği ölçüde Komisyona bildirmekle
yükümlüdürler.
Eğer bir anlaşma ya da sözleşme tasarõsõ işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnõ
engelleyici hükümler içeriyorsa, Komisyon kendisine sunulan bildirimin
alõnmasõnõ izleyen bir ay içinde ilgili Üye Devlete itirazõnõ bildirir.
Bu Devlet, tasarlanan anlaşma ve sözleşmeleri, ancak Komisyonun itiraz
nedenlerini ortadan kaldõrdõktan ya da Adalet Divanõnõn tasarõdaki hükümlerin
işbu Antlaşma hükümleri ile bağdaştõğõna dair karar vermesinden sonra yapabilir.
İlgili Devletin talebi üzerine Adalet Divanõ bu konuda seri yargõlama usulü ile
karar verir. İlgili Devlet, Komisyonun görüşlerini aldõktan sonra, herhangi bir
zamanda Adalet Divanõna başvurabilir.
Madde 104
İşbu Antlaşma yürürlüğe girdikten sonra üçüncü bir Devlet, uluslararasõ
kuruluş ya da üçüncü Devlet uyruklusu ile anlaşma ya da sözleşmeler yapan ya
da bunlarõ yenileyen kişi ya da teşebbüsler, bu anlaşma ve sözleşmelerin
himayesine sõğõnarak işbu
Antlaşma ile kendilerine konulan yükümlülüklerden kaçamazlar. Her Üye
Devlet, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir kişi ya da
teşebbüs tarafõndan bir üçüncü Devlet, uluslararasõ kuruluş ya da bir üçüncü
Devlet uyruklusu ile yapõlan ve işbu Antlaşmanõn uygulama alanõna giren
anlaşma
ve
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sözleşmeler ile ilgili tüm bilgileri,talebi üzerine Komisyona sunmak için gerekli
gördüğü her türlü önlemi alõr.
Komisyonun başvurusu üzerine, Adalet Divanõ anlaşma ve sözleşmelerin
işbu Antlaşma hükümleri ile bağdaşõp bağdaşmadõğõ konusunda karar verir.
Madde 105
İşbu Antlaşma hükümleri, bu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesinden önce, bir
Üye Devlet,bir kişi ya da teşebbüs ile bir üçüncü Devlet, uluslararasõ kuruluş ya
da üçüncü Devlet uyruklusu arasõnda yapõlan anlaşma veya sözleşmelerin işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden en geç 30 gün sonra Komisyona bildirilmeleri
kaydõyla, bu anlaşma ve sözleşmelerin uygulanmasõnõ engellemez.
Bununla birlikte, bir kişi ya da teşebbüs ile üçüncü bir Devlet, uluslararasõ
bir kuruluş ya da bir üçüncü Devlet uyruklusu arasõnda, işbu Antlaşmanõn
imzalanmasõyla yürürlüğe girişi arasõnda yapõlan anlaşma ve sözleşmeler,
Komisyonun talebi üzerine konuyu görüşen Adalet Divanõ, işbu Antlaşma
hükümlerinden kaçõnma yoluna gitme niyetinin taraflardan biri ya da diğeri
bakõmõndan bu anlaşma veya sözleşmelerin belirleyici gerekçelerinden birini
oluşturduğu görüşüne varmõşsa, işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnõ engelleyemez.
Madde 106
İşbu Antlaşma yürürlüğe girmeden önce nükleer enerji alanõnda işbirliği
amacõyla üçüncü Devletler ile anlaşmalar yapan Üye Devletler, Topluluğun bu
anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini devralabilmesi amacõ ile
Komisyon ile birlikte bu Üçüncü Devletler ile görüşmeler yapar.
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Bu görüşmeler sonucunda yapõlan her yeni anlaşma yukarõda adõ geçen
anlaşmalarõ imzalayan Üye Devlet ya da Devletlerin muvafakatõnõ ve bu konuda
nitelikli çoğunluk ile karar verecek olan Konseyin onayõnõ gerektirir.
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BAŞLIK ÜÇ
Kurumlara ilişkin hükümler
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BÖLÜM 1
TOPLULUĞUN KURUMLARI
Kesim I
Avrupa Parlamentosu
Madde 107
Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletler halklarõnõn temsilcilerinden
oluşan Avrupa Parlamentosu, işbu Antlaşma ile kendisine verilen danõşma ve
denetim yetkilerini kullanõr.
Madde 108
(1 ve 2. paragraflarõn, Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine
İlişkin Senedin 14. Maddesi uyarõnca, 17 Temmuz 1979 tarihinden itibaren
hükmü kalmamõştõr.)
[Bkz: Söz konusu Senedin aşağõdaki 1. Maddesi:
1.

Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletler halklarõnõn Avrupa
Parlamentosundaki temsilcileri, doğrudan genel oy ile seçilir.]
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[Bkz: Söz konusu Senedin aşağõdaki 2. Maddesi:
2. Her Üye Devletten seçilen temsilcilerin sayõsõ aşağõdaki gibidir:
Belçika

24

Danimarka

16

Almanya

81

Yunanistan

24

İspanya

60

Fransa

81

İrlanda

15

İtalya

81

Lüksemburg

6

Hollanda

25

Portekiz

24

Birleşik Krallõk

81]

*

3. Avrupa Parlamentosu, doğrudan genel oy ile yapõlacak seçimlerin bütün Üye
Devletlerde tek tip bir usule göre yapõlmasõna ilişkin tasarõlar hazõrlar.**
Konsey oybirliğiyle uygun hükümleri belirler ve bunlarõ Üye Devletlere
kendi anayasal kurallarõna göre kabul etmelerini tavsiye eder.

*

İSP/PORT Katõlma Senedinin 10.Maddesi ile belirlenen temsilcilerin sayõsõ.
Bu konuda Bkz: Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine İlişkin Senedin 7 (1) ve (2)
Maddesi.

**
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Madde 109
Avrupa Parlamentosu yõlda bir defa olmak üzere Mart ayõnõn ikinci salõ
günü kendiliğinden toplanõr.* **
Avrupa Parlamentosu, üyelerinin çoğunluğunun,
Komisyonun talebi üzerine olağanüstü toplanabilir.

Konseyin

veya

Madde 110
Avrupa Parlamentosu, Başkanõnõ ve Başkanlõk Divanõnõ kendi üyeleri
arasõndan seçer.
Komisyon üyeleri, bütün oturumlara katõlabilir ve talep ederlerse Komisyon
adõna söz alabilirler.
Komisyon, Avrupa Parlamentosu veya üyeleri tarafõndan kendisine
yöneltilen sorularõ yazõlõ veya sözlü olarak cevaplar.
Konsey, iç tüzüğünde belirlenen kurallar uyarõnca Avrupa Parlamentosu
tarafõndan dinlenir.
Madde 111
İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, Avrupa Parlamentosu,
kullanõlan oylarõn mutlak çoğunluğu ile karar alõr.
Toplanma yeter sayõsõ iç tüzükle belirlenir.
Madde 112
Avrupa Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile kendi iç tüzüğünü
kabul eder.

*

Birinci paragraf Birleşme Antlaşmasõnõn 27 (1) Maddesi ile değiştirilmiştir.
Bu maddenin ikinci cümlesi için ayrõca Bkz: Avrupa ParlamentosuTemsilcilerinin Seçimine
İlişkin Senedin 10. (3)Maddesine bakõnõz.
**
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Avrupa Parlamentosunun görüşmeleri kendi iç tüzüğünde öngörülen şartlar
uyarõnca yayõnlanõr.
Madde 113
Avrupa Parlamentosu Komisyon tarafõndan kendisine sunulan yõllõk genel
raporu açõk birleşimde görüşür.
Madde 114
Komisyonun faaliyetleri hakkõnda bir gensoru önergesi verilirse, Avrupa
Parlamentosu bu önerge ile ilgili oylamayõ önergenin verilişinden en az üç gün
sonra ve ancak açõk oylama ile bildirir.
Eğer gensoru önergesi Avrupa Parlamentosunun üye tam sayõsõnõn
çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle kabul edilirse, Komisyon üyeleri
toplu olarak istifa ederler. Üyeler 127. Maddeye göre yerlerine atama yapõlõncaya
kadar günlük işleri yürütmeye devam ederler.

Kesim II
Konsey
Madde 115
Konsey, işbu Antlaşmada öngörülen şartlar dahilinde, görevlerini yerine
getirir ve karar verme yetkisini kullanõr.
Konsey, Üye Devletlerin ve Topluluğun faaliyetlerini koordine etmek için
yetkisi dahilindeki bütün önlemleri alõr.
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Madde 116
(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 7.
kaldõrõlmõştõr.)

Maddesi ile yürürlükten

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 2. Maddesi:
Konsey, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşur. Her Hükümet kendi
üyelerinden birini Konseye delege tayin eder.
Başkanlõk görevi, Konseye üye her Devlet tarafõndan sõra ile altõ aylõk bir
süre için aşağõdaki Üye Devletler sõrasõna göre yerine getirilir:
-

İlk altõ yõllõk dönem için: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan,
İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
Birleşik Krallõk.

-

Müteakip altõ yõllõk dönem için: Danimarka, Belçika, Yunanistan,
Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg,
Birleşik Krallõk, Portekiz.]*
Madde 117

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 7. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz:Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 3. Maddesi:
Konsey, Başkan tarafõndan resen çağrõldõğõnda veya üyelerden biri ya da
Komisyonun talebi üzerine toplanõr.]
Madde 118
1. İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, Konsey üye tam sayõsõnõn
çoğunluğu ile karar alõr.

*

İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 11.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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2. Konseyin nitelikli çoğunluk gerektiren kararlarõ için üyelerin oy ağõrlõğõ
aşağõdaki gibidir.
Belçika
Danimarka
Almanya
Yunanistan
İspanya
Fransa
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
Birleşik Krallõk

5
3
10
5
8
10
3
10
2
5
5
10

Konsey kararlarõnõn alõnabilmesi için:
-

İşbu Antlaşmaya göre, Komisyonun önerisi üzerine alõnmalarõ
gerekenler için lehte elli dört,

-

diğerleri için en az sekiz üye tarafõndan verilen lehte elli dört oy
kullanõlmalõdõr.*

3. Hazõr bulunan veya temsil edilen üyelerin çekimser kalmalarõ Konseyin
oybirliği gerektiren kararlar almasõnõ engellemez.
Madde 119
İşbu Antlaşma uyarõnca Konseyin bir kararõ Komisyonun önerisi üzerine
alõnmakta ise Konsey, bu öneriyi değiştirecek kararõ ancak oybirliği ile alabilir.
Komisyon, özellikle, söz konusu öneri hakkõnda Avrupa Parlamentosunun
görüşü alõnmõşsa, Konsey karar vermediği sürece ilk önerisini değiştirebilir.

*

İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 14.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Madde 120
Oylama yapõldõğõnda Konseyin her bir üyesi diğer üyelerden ancak birini
temsil edebilir.
Madde 121
(Bu Madde
kaldõrõlmõştõr.)

Birleşme

Antlaşmasõnõn

7.

Maddesi ile yürürlükten

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 5 ve 4. Maddeleri:
Madde 5:
Konsey kendi iç tüzüğünü yapar.
Madde 4:
Üye Devletlerin Daimi Temsilcilerinden oluşan bir komite,
Konseyin çalõşmalarõnõ hazõrlamak ve Konseyin kendisine verdiği görevleri
yerine getirmekle yükümlüdür.]
Madde 122
Konsey, Komisyonun ortak hedeflere ulaşõlabilmesi için yararlõ gördüğü
bütün incelemeleri yapmasõnõ ve uygun göreceği her türlü öneriyi kendisine
sunmasõnõ talep edebilir.
Madde 123
(Bu Madde
kaldõrõlmõştõr.)

Birleşme

Antlaşmasõnõn

7.

Maddesi ile yürürlükten

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 6.Maddesi:
Konsey, Komisyon Başkanõ ve üyelerinin ve Adalet Divanõ Başkanõnõn,
yargõçlarõnõn, savcõlarõnõn ve başkatibinin maaşlarõnõ, tazminatlarõnõ ve emekli
maaşlarõnõ nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi
de aynõ çoğunlukla tespit eder.]
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Kesim III
Komisyon
Madde 124
Komisyon, ortak pazarõn tam olarak işleyişini ve gelişmesini sağlamak
amacõyla:
-

işbu Antlaşmanõn hükümleri ile bu Antlaşma gereğince kurumlar
tarafõndan belirlenen tedbirlerin uygulanmasõnõ sağlar;

-

işbu Antlaşmada açõkça öngörülmesi veya Komisyonun gerekli görmesi
halinde, işbu Antlaşmada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunur
veya görüşler bildirir;

-

işbu Antlaşmada öngörülen şartlarda, resen karar alma yetkisine sahip
olduğu gibi, Konsey ve Avrupa Parlamentosunca alõnan tedbirlerin
şekillendirilmesine de katkõda bulunur;

-

Konsey tarafõndan belirlenen kurallarõn uygulanmasõ için Konseyin
kendisine verdiği yetkileri kullanõr.
Madde 125

(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
(Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 18. Maddesi :
Komisyon her yõl, Avrupa Parlamentosunun oturumunun açõlmasõndan en
az bir ay önce Topluluklarõn faaliyetleri ile ilgili genel bir rapor yayõnlar.]
Madde 126
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 10. Maddesi:
1. Komisyon, yeterlilikleri esas alõnarak seçilen ve bağõm-
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sõzlõklarõ şüphe götürmeyen 17 üyeden oluşur.*
Komisyon üyelerinin sayõsõ, Konsey tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak
değiştirilebilir.
Sadece Üye Devlet uyruklularõ Komisyon üyesi olabilirler.
Komisyonda Üye Devletlerin her birinden en az bir uyruklunun bulunmasõ
zorunludur, ancak aynõ Devlet uyruğunda bulunan üye sayõsõ ikiden fazla
olamaz.
2. Komisyon üyeleri görevlerini Topluluklarõn genel çõkarlarõ doğrultusunda,
tam bir bağõmsõzlõkla yerine getirirler.
Görevlerinin yerine getirilmesinde, hiçbir hükümet ya da kuruluştan ne
talimat isterler, ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü faaliyetten
kaçõnõrlar. Her Üye Devlet, bu kurala uymayõ ve görevlerinin ifasõ sõrasõnda
Komisyon üyelerini etkileme yoluna gitmemeyi taahhüt eder.
Komisyon üyeleri görev süreleri boyunca, kazanç karşõlõğõ olsun ya da
olmasõn başka hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve başlarken
görevlerinin devamõ süresince ve görevleri sona erdikten sonra, görevlerinin
gerektirdiği yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona erdikten
sonra, bazõ görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak, dürüst ve duyarlõ
davranmayõ resmen taahhüt ederler. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde, Konsey
veya Komisyonun müracaatõ üzerine Adalet Divanõ, duruma göre ilgili üyenin
13. Madde* uyarõnca resen görevden ayrõlmõş sayõlmasõna veya emeklilik
hakkõndan
ya
da

*

Birinci paragrafõn ilk bendi İSP/PORT Katõlma Senedinin 15.Maddesi ile değitirilmiştir.
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onun yerine geçen diğer sosyal haklardan mahrum bõrakõlmasõna karar verebilir.]
Madde 127
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 11. Maddesi:
Komisyon üyeleri, Üye Devlet hükümetlerinin ortak kararõyla atanõrlar.
Üyelerin görev süreleri 4 yõldõr. Bu süre yenilenebilir.]
Madde 128
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 12. Maddesi:
Normal yenilenme ve ölüm dõşõnda bir Komisyon üyesinin görevi, istifa
ettiği veya resen görevden ayrõlmõş sayõldõğõ zaman sona erer.
Görev süresinin geri kalan kõsmõ için ilgilinin yerine atama yapõlõr. Konsey
oybirliğiyle, bu kadroya yeni atama yapõlmasõna gerek olmadõğõna karar verebilir.
13. Maddede* belirtilen hükümler uyarõnca, resen görevden ayrõlmõş sayõlma
durumlarõ dõşõnda, Komisyon üyeleri yerlerine yeni atama yapõlõncaya kadar
görevlerine devam ederler.]
Madde 129
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 13. Maddesi:
Komisyonun herhangi bir üyesinin görevini yerine getirmesi için gerekli
şartlarõ artõk taşõmamasõ ya da ciddi bir hata yapmasõ halinde, Adalet Divanõ,
Konsey
veya

*

Birleşme Antlaşmasõnõn 13.Maddesi. Bkz. Aşağõdaki 129.Madde
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Komisyonun başvurusu üzerine o üyeyi resen görevden ayrõlmõş sayabilir.]
Madde 130
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 14. Maddesi:
Komisyon Başkanõ ve altõ Başkan Yardõmcõsõ, Komisyon üyelerinin
atanmasõ için öngörülen usule göre üyeleri arasõndan iki yõllõk bir süre için
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir. 1
Konsey, oybirliğiyle karar alarak Başkan Yardõmcõlarõna ilişkin hükümleri
değiştirebilir. 2
Komisyonun tamamen yenilenmesi durumu hariç, atamalar, Komisyonun
görüşü alõndõktan sonra yapõlõr.
Başkan ve Başkan yardõmcõlarõnõn görevden ayrõlmalarõ veya ölümleri
halinde, görev sürelerinin geri kalan kõsmõ için yukarõdaki hükümler uyarõnca
yerlerine atama yapõlõr.]
Madde 131
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 15 ve 16. Maddeleri:
Madde 15:
Konsey ve Komisyon karşõlõklõ görüş alõşverişinde bulunurlar ve işbirliği
yöntemlerini ortak bir kararla düzenlerler.
Madde 16:
Komisyon, kendisinin ve birimlerinin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran
Antlaşmalarõn
ve
işbu
Antlaşmanõn

1
2

Birinci paragraf, ÝSP/PORT Katýlma Senedinin 16.Maddesi ile deðiþtirilmiþtir.
Ýkinci paragraf anýlan Senedin 16.Maddesi ile eklenmiþtir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

396

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

hükümlerine uygun olarak çalõşmalarõnõ sağlayacak şekilde kendi iç tüzüğünü
yapar. Bu tüzüğün yayõnlanmasõnõ sağlar.]
Madde 132
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 17. Maddesi:
Komisyon kararlarõ 10. Maddede belirtilen üye sayõsõnõn çoğunluğu ile
alõnõr.*
Bir Komisyon toplantõsõ ancak iç tüzüğünde belirlenen üye sayõsõ mevcut
ise geçerlidir.]
Madde 133**
Madde 134
1. Komisyon nezdinde istişari nitelikli bir Bilimsel ve Teknik Komite
kurulmuştur.
Bu Antlaşmada öngörülen hallerde Komitenin görüşünü almak zorunludur.
Komisyonun uygun gördüğü bütün durumlarda Komitenin görüşüne
başvurulabilir.
2. Komite, Komisyonun görüşü alõndõktan sonra Konsey tarafõndan atanan 33
üyeden oluşur.***
Komite üyeleri kendi adlarõna görev yapmak üzere beş yõllõk bir süre için
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir. Komite üyeleri hiçbir makamõn emrine
giremezler.
Bilimsel ve Teknik Komite her yõl, kendi üyeleri arasõndan, başkanõ ile
başkanlõk divanõnõ seçer.

*

Birleşme Antlaşmasõnõn 10.Maddesi. Bkz: yukarõdaki 126. Madde.
Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19.Maddesiyle yürürlükten kaldõrõlmõştõr.
***
İkinci paragrafõn 1. bendi, İSP/PORT Katõlma Senedinin 23. Maddesiyle değiştirilmiştir.
**
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Madde 135
Komisyon, görevinin yerine getirilmesi açõsõndan gerekli bütün istişarelerde
bulunabilir ve her çeşit çalõşma gruplarõ kurabilir.

Kesim IV
Adalet Divanõ
Madde 136
Adalet Divanõ, işbu Antlaşmanõn yorum ve uygulanmasõnda hukuka riayeti
sağlar.
Madde 137
Adalet Divanõ 13 yargõçtan oluşur.*
Adalet Divanõ, genel kurul halinde toplanõr. Bununla birlikte, bu amaçla
yapõlan düzenlemede öngörülen hükümler dahilinde ya bazõ hazõrlõk
soruşturmalarõnõ yapmak ya da belli türde bazõ davalara bakmak üzere kendi
bünyesinde her biri üç veya beş yargõçtan oluşan daireler kurabilir.
Adalet Divanõ, Üye Devletlerden veya Topluluk kurumlarõndan biri
tarafõndan açõlan davalara bakmak ve iç tüzüğün Adalet Divanõ dairelerine yetki
vermediği durumlarda, 177. Madde uyarõnca, kendisine gönderilen ön karar
gerektiren sorunlarõ karara bağlamak üzere genel kurul halinde toplanõr.**

*

Birinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 17.Maddesi ile değiştirilmiştir.
Üçüncü paragraf Konseyin 26 Kasým 1974 tarihli kararõnõn 1.Maddesi ile değiştirilmiştir
(28 Kasõm 1974 tarih ve L 318 sayõlõ Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi).
**
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Adalet Divanõnõn talebi üzerine Konsey, oybirliğiyle yargõçlarõn sayõsõnõ
artõrabilir ve bu maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarõ ile 139. Maddenin ikinci
paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir.
Madde 138
Adalet Divanõnda altõ savcõ bulunur.*
Savcõ, 136. Madde ile Adalet Divanõna verilen görevin ifasõna yardõmcõ
olmak için, bu mahkemeye açõlan davalara ilişkin gerekçeli mütalaalarõnõ tam bir
tarafsõzlõk ve bağõmsõzlõkla açõk celsede sunmakla görevlidir.
Adalet Divanõnõn talebi üzerine, Konsey oybirliğiyle savcõlarõn sayõsõnõ
artõrabilir ve 139. Maddenin üçüncü paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir.
Madde 139
Bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen, kendi ülkelerinde en yüksek adli
görevleri yerine getirmek için gerekli şartlarõ haiz ya da herkesçe kabul edilen
yeterliliğe sahip hukukçular arasõndan seçilen yargõç ve savcõlar, Üye Devlet
Hükümetlerinin ortak kararõyla altõ yõllõk bir süre için atanõrlar.
Yargõçlar üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur. Sõrasõyla önce yedi
sonra altõ yargõç yenilenir.**

*

Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 18.Maddesi ile değiştirilmiştir.
İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesi ile değiştirilmiştir.

**
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Savcõlar üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur.
Her defasõnda üç savcõ yenilenir.*
Emekliye ayrõlan yargõç ve savcõlar yeniden atanabilirler.
Yargõçlar kendi aralarõndan üç yõllõk bir süre için Adalet Divanõ Başkanõnõ
seçerler. Başkan yeniden seçilebilir.
Madde 140
Adalet Divanõ, kendi Başkatibini atar ve statüsünü belirler.
Madde 140 a**
1. Konsey, Adalet Divanõnõn talebi üzerine ve Komisyon ile Avrupa
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, Divan Statüsü ile belirlenen şartlar
dahilinde, sadece hukuki sorunlarõn Adalet Divanõ nezdinde temyiz hakkõ
saklõ kalmak kaydõyla, gerçek ve tüzel kişilerce açõlan belli nitelikteki
davalara veya başvurulara bakmakla yükümlü Adalet Divanõna bağlõ bir ilk
derece mahkemesini oybirliğiyle kurabilir. Bu mahkeme, Üye Devletler veya
Topluluğun kurumlarõ tarafõndan açõlan davalara veya 150. Maddeye göre
sunulan önkarar gerektiren sorunlara bakmaya yetkili değildir.
2. Konsey, 1. paragrafta belirtilen usule uygun olarak söz konusu mahkemenin
oluşum şeklini belirler ve Adalet Divanõ Statüsünde gerekli uyarlama ve ek
düzenlemeleri yapar. Konsey aksine karar vermedikçe, işbu Antlaşmanõn
Adalet
Divanõna

*

Üçüncü paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesiyle değiştirilmiştir.
Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 26.Maddesiyle eklenmiştir.

**
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ilişkin hükümleri, özellikle Adalet Divanõ Statüsüne ilişkin Protokol
hükümleri, bu mahkemeye de uygulanõr.
3. Bu mahkemenin üyeleri, bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen ve adli görevin
gerektirdiği ehliyete sahip kişiler arasõndan seçilirler; bu üyeler, Üye
Devletler Hükümetlerinin ortak kararõ ile altõ yõllõk bir süre için atanõrlar. Her
üç yõlda bir kõsmi yenileme yapõlõr. Görev süresi dolan üyeler yeniden
atanabilir.
4. Bu mahkeme, Adalet Divanõ ile mutabakata vararak kendi iç tüzüğünü yapar.
Bu iç tüzüğün Konseyce oybirliğiyle onaylanmasõ gerekir.
Madde 141
Komisyon, Üye Devletlerden birinin işbu Antlaşma gereğince üzerine
düşen yükümlülüklerden birini yerine getirmediği kanõsõna varõrsa bu Devlete
kendi görüşlerini sunma imkanõ tanõdõktan sonra, bu konuda gerekçeli görüşünü
bildirir.
İlgili Devlet, Komisyonun belirlediği süre içinde bu görüşe uygun hareket
etmezse Komisyon Adalet Divanõna başvurabilir.
Madde 142
Bir Üye Devlet, diğer bir Üye Devletin işbu Antlaşma gereğince üzerine
düşen yükümlülüklerinden birini yerine getirmediği kanõsõna varõrsa Adalet
Divanõna başvurabilir.
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Bir Üye Devlet, işbu Antlaşma gereğince üzerine düşen bir yükümlülüğü
ihlal ettiği iddiasõyla diğer bir Üye Devlet aleyhine dava açmadan önce
Komisyona başvurmak zorundadõr.
Komisyon, ilgili Devletlere iddia ve savunmalarõnõ yazõlõ ve sözlü olarak
karşõlõklõ sunma imkanõ verdikten sonra kendi gerekçeli görüşünü bildirir.
Komisyon, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde görüşünü bildirmezse,
bu eksiklik Adalet Divanõna dava açõlmasõnõ engellemez.
Madde 143
Adalet Divanõ, bir Üye Devletin işbu Antlaşma gereğince üzerine düşen
yükümlülüklerden birini yerine getirmediğini kabul ederse anõlan Devlet, Adalet
Divanõ kararõnõn uygulanmasõ için gereken tedbirleri almak zorundadõr.
Madde 144
Adalet Divanõ,
(a) Komisyonca verilen lisans veya alt-lisanslarla ilgili uygun şartlarõ 12.
Madde gereğince tespit ettirmeye yönelik başvurular;
(b) kişi veya teşebbüsler tarafõndan 89. Madde gereğince Komisyonca
kendilerine verilen cezalara karşõ yapõlan başvurular hakkõnda sõnõrsõz
yargõ yetkisine sahiptir.
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Madde 145
Komisyon, bir kişi veya teşebbüsün, işbu Antlaşmayõ 83. Madde
hükümleriyle cezalandõrõlmasõ mümkün olmayacak şekilde ihlal ettiği kanõsõna
varõrsa, bu kişi veya teşebbüsün mensup olduğu Üye Devleti söz konusu ihlali
kendi ulusal mevzuatõna göre cezalandõrmaya davet eder.
İlgili Devlet Komisyonca belirlenen süre içinde bu davetin gereğini yerine
getirmezse, Komisyon, söz konusu kişi veya teşebbüsün iddia edilen fiilini tespit
ettirmek için Adalet Divanõna başvurabilir.
Madde 146
Adalet Divanõ, Konsey ve Komisyonun, tavsiye ve görüşler dõşõndaki
kararlarõnõn hukuka uygunluğunu denetler. Bu amaçla bir Üye Devlet Konsey
veya Komisyon tarafõndan yetkisizlik, temel şekil kurallarõnõn ihlali, işbu
Antlaşmanõn veya onun uygulanmasõyla ilgili herhangi bir hukuk kuralõnõn ihlali
veya yetkinin kötüye kullanõlmasõ iddiasõyla açõlan davalar hakkõnda karar
vermeye yetkilidir.
Her gerçek veya tüzel kişi, muhatabõ olduğu kararlara ve diğer bir kişiye
yönelik olarak çõkarõlmõş bir tüzük veya bir karar bile olsa, doğrudan ve kişisel
olarak kendisini ilgilendiren kararlara karşõ aynõ koşullar altõnda, dava açabilir.
Bu Maddede belirtilen davalarõn, duruma göre, kararõn yayõnlanmasõnõ,
davacõya tebliğini veya tebliğ edilememesi halinde davacõnõn kararõ öğrendiği
günü izleyen iki ay içinde açõlmasõ gerekir.
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Madde 147
Dava haklõ görülürse, Adalet Divanõ dava konusu yapõlan işlemin iptaline
karar verir.
Bununla birlikte, tüzüğe ilişkin olarak Adalet Divanõ gerekli görürse, iptal
edilen tüzüğün etkilerinden hangilerinin kesinleşmiş sayõlacağõnõ belirtir.
Madde 148
İşbu Antlaşmanõn ihlali halinde Konsey veya Komisyonun karar vermekten
çekinmesi durumunda, Üye Devletler ve Topluluğun diğer kurumlarõ bu ihlali
tespit ettirmek için Adalet Divanõna başvurabilirler.
Bu başvuru ancak, söz konusu kurumun önceden karar vermeye davet
edilmiş olmasõ şartõyla kabul edilebilir. İlgili kurum bu daveti izleyen iki ay
içinde karar vermezse, müteakip iki ay içinde başvuru yapõlabilir.
Gerçek veya tüzel kişi, Topluluğun kurumlarõndan birini, tavsiye veya
görüş dõşõnda herhangi bir işlemi kendisine bildirmemiş olmasõndan dolayõ
önceki paragraflarda belirlenen şartlar uyarõnca Adalet Divanõna şikayet edebilir.
Madde 149
İşlemi iptal edilen veya işleminin işbu Antlaşmaya aykõrõ olduğu kabul
edilen kurum, Adalet Divanõ kararõnõn uygulanmasõ için gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür.
Bu yükümlülük 188. Maddenin ikinci paragrafõnõn uygulanmasõndan
doğabilecek herhangi bir yükümlülüğü ortadan kaldõrmaz.
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Madde 150
Adalet Divanõ:
(a) işbu Antlaşmanõn yorumu konusunda;
(b) Topluluğun
konusunda;

kurumlarõnõn

işlemlerinin

geçerliliği

ve

yorumu

(c) c)Konsey kararõyla oluşturulan kurumlarõn statülerinde öngörülmesi
şartõyla, bu statülerin yorumu konusunda
ön karar verme yetkisine sahiptir.
Böyle bir sorun bir Üye Devlet mahkemesi önünde ileri sürüldüğünde bu
mahkeme kendi kararõnõ vermek için konuya ilişkin bir ön karara gerek duyarsa,
Adalet Divanõndan bu konuda karar vermesini talep edebilir.
Böyle bir sorun, iç hukuka göre kararlarõna karşõ kanun yolu kapalõ bulunan
ulusal bir mahkemede bakõlmakta olan bir davada ileri sürülürse, bu mahkeme
Adalet Divanõna başvurmakla yükümlüdür.
Madde 151
Adalet Divanõ, 188. Maddenin ikinci paragrafõnda belirtilen zararlarõn
tazmini ile ilgili davalara bakma yetkisine sahiptir.
Madde 152
Adalet Divanõ, statülerinde belirlenen veya kendilerine uygulanan Personel
Rejimi sõnõrlarõ ve şartlarõ dahilinde Toplulukla memurlarõ arasõndaki her tür
ihtilafa bakmaya yetkilidir.
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Madde 153
Adalet Divanõ, Topluluk tarafõndan veya onun adõna yapõlan bir kamu
hukuku veya özel hukuk sözleşmesindeki herhangi bir tahkim şartõ gereğince
yargõ yetkisine sahiptir.
Madde 154
Adalet Divanõ, bir tahkim sözleşmesi gereğince önüne getirilmesi halinde,
işbu Antlaşmanõn konusuyla bağlantõlõ olarak Üye Devletler arasõnda doğan
herhangi bir uyuşmazlõğõ karara bağlamaya yetkilidir.
Madde 155
İşbu Antlaşma ile Adalet Divanõna verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla,
Topluluğun taraf olduğu uyuşmazlõklar, bu nedenle, ulusal mahkemelerin yargõ
yetkisi dõşõnda bõrakõlamaz.
Madde 156
146. Maddenin üçüncü paragrafõnda öngörülen sürenin bitimine bağlõ
olmaksõzõn, Konsey veya Komisyonun bir tüzüğünden kaynaklanan bir
uyuşmazlõk dolayõsõyla taraflardan her biri, Adalet Divanõ önünde bu tüzüğün
geçersizliğini ileri sürmek için, 146. Maddenin birinci paragrafõnda öngörülen
gerekçelerden yararlanabilir.
Madde 157
İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, Adalet Divanõna açõlan
davalarõn yürütmeyi durdurucu etkisi yoktur. Bununla birlikte Adalet Divanõ,
şartlarõn bunu gerektirdiği kanõsõna varõrsa dava konusu yapõlan işlem için
yürütmeyi durdurma kararõ alabilir.
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Madde 158
Adalet Divanõ, önüne getirilen davalarda, gerekli ihtiyati tedbirlerin
alõnmasõna karar verebilir.
Madde 159
Adalet Divanõ kararlarõ 164. Maddede belirlenen şartlar dahilinde icra
kabiliyetine sahiptir.
Madde 160
Adalet Divanõ Statüsü ayrõ bir Protokol ile belirlenir.
Konsey, Adalet Divanõnõn talebi üzerine, Komisyon ile Avrupa
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, oybirliğiyle, Statünün III. Başlõk
hükümlerinde değişiklik yapabilir.*
Adalet Divanõ kendi iç tüzüğünü yapar. Bu tüzüğün Konseyce oybirliğiyle
onaylanmasõ gerekir.

BÖLÜM II
ÇEŞİTLİ KURUMLARA İLİŞKİN ORTAK
HÜKÜMLER
Madde 161
Konsey veya Komisyon, görevlerini yerine getirmek için işbu Antlaşmanõn
hükümlerine uygun olarak tüzükler hazõrlar, direktifler çõkarõr, kararlar alõr,
tavsiye veya görüşler bildirir.
Tüzükler genel geçerliliğe sahiptir. Bütünüyle bağlayõcõdõr ve bütün Üye
Devletlerde doğrudan uygulanõr.

*

İkinci paragraf Tek Avrupa Senedinin 27. Maddesiyle eklenmiştir.
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Direktifler, sonuçlarõ itibarõyla her muhatap Üye Devleti bağlar ancak şekil
ve yöntem seçimini ulusal makamlara bõrakõr.
Kararlar, muhataplarõ için bütünüyle bağlayõcõdõr.
Tavsiye ve görüşler bağlayõcõ değildir.
Madde 162
Konsey ve Komisyonun tüzük, direktif ve kararlarõ gerekçeli olup, işbu
Antlaşmaya göre alõnmasõ zorunlu öneri veya görüşler bunlarda belirtilir.
Madde 163
Tüzükler Topluluğun Resmi Gazetesinde yayõnlanõr. Belirtilen tarihte veya
tarih belirtilmemişse, yayõnlanmalarõnõ izleyen yirminci günde yürürlüğe girerler.
Direktifler ve kararlar, muhataplarõna tebliğ edilirler ve tebliğ ile geçerlilik
kazanõrlar.
Madde 164
Cebri icra, bu yola başvurulan Devlette yürürlükte olan Hukuk
Muhakemeleri Usulüne göre yapõlõr. Kesinleşme şerhi, ilamõn doğruluğunun
kontrolünden başka bir inceleme yapõlmaksõzõn, her Üye Devlet hükümetinin bu
amaçla tayin edip Komisyona, Adalet Divanõna ve 18. Madde gereğince kurulan
Hakem Kuruluna bildireceği ulusal makam tarafõndan karara eklenir.
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İlgili, kendi talebi üzerine, bu işlemler tamamlandõktan sonra, ulusal
mevzuata göre yetkili makama doğrudan başvurarak cebri icra takibine geçebilir.
Cebri icra takibi, ancak Adalet Divanõ kararõyla durdurulabilir. Bununla
birlikte, icra tedbirlerinin hukuka uygunluğunun denetimi ilgili ülke
mahkemelerinin yetkisindedir.

BÖLÜM III
EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE
Madde 165
İstişari nitelikli bir Ekonomik ve Sosyal Komite kurulur.
Bu Komite, çeşitli
temsilcilerinden oluşur.

ekonomik

ve

sosyal

faaliyet

kesimlerinin

Madde 166
Komite üyelerinin sayõsõ aşağõdaki gibidir:
Belçika
Danimarka
Almanya
Yunanistan
İspanya
Fransa
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
Birleşik Krallõk

*

12
9
24
12
21
24
9
24
6
12
12
24

*

Birinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 21.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Komite üyeleri, Konsey tarafõndan oybirliğiyle dört yõllõk bir süre için
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir.
Komite üyeleri kendi adlarõna hareket etmek üzere atanõrlar ve hiçbir
makamõn emrine girmezler.
Madde 167
1. Komite üyelerinin atanmasõ amacõyla, her Üye Devlet, kendi uyruklarõna
tahsis edilen temsilci sayõsõnõn iki katõ kadar aday içeren bir listeyi Konseye
gönderir.
Komitenin teşekkülünde, çeşitli ekonomik ve sosyal kesimlerin uygun bir
şekilde temsil edilmesinin sağlanmasõ gereği dikkate alõnõr.
2. Konsey, Komisyona danõşõr. Topluluğun faaliyetleri ile ilgili çeşitli ekonomik
ve sosyal sektörleri temsil eden Avrupa kuruluşlarõnõn görüşlerini alabilir.
Madde 168
Komite, başkanõnõ ve başkanlõk divanõnõ kendi üyeleri arasõndan iki yõllõk
bir süre için seçer.
Komite, kendi iç tüzüğünü yapar ve Konseye sunar. Konsey bu iç tüzüğü
oybirliğiyle onaylar.
Komite, Konsey ve Komisyonun talebi üzerine başkan tarafõndan toplantõya
çağrõlõr.
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Madde 169
Komite ihtisas şubelerine ayrõlabilir.
İhtisas gruplarõ faaliyetlerini, Komitenin genel yetkileri çerçevesinde
yürütür. Komiteden bağõmsõz olarak ihtisas gruplarõna danõşõlamaz.
Komite bünyesinde ayrõca Komiteye sunulmak üzere belirli alanlarda veya
sorunlar üzerinde, görüş taslaklarõ hazõrlamakla görevli alt komiteler de
kurulabilir.
İhtisas gruplarõ ile alt-komitelerin oluşum şekli, yetki ve sorumluluklarõ iç
tüzükte belirlenir.
Madde 170
İşbu Antlaşmada öngörülen durumlarda, Konsey veya Komisyonun
Komiteye danõşmasõ zorunludur. Bu kurumlar, uygun gördükleri her durumda
Komiteye danõşabilirler.
Konsey veya Komisyon gerekli görürse, Komiteye görüşünü bildirmesi için
bir süre tanõr; bu süre, başkana bu amaçla tebligatõn yapõldõğõ tarihten başlamak
üzere on günden az olamaz. Tanõnan sürenin bitimine kadar görüşün
bildirilmemesi müteakip faaliyetleri engellemez.
Komitenin ve ihtisas grubunun görüşleri ve görüşmelerle ilgili tutanak
Komisyona ve Konseye gönderilir.
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BAŞLIK DÖRT
Mali Hükümler
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Madde 171
1. Ajans ile Ortak Teşebbüslerin varidat ve harcamalarõ dõşõnda, Topluluğun
bütün gelir ve giderleri, her mali yõl için tahmini olarak belirlenir ve gerek
işletme bütçesine, gerekse araştõrma ve yatõrõm bütçesine kaydolunur.
Her bütçe, gelir ve giderleri bakõmõndan denk olmalõdõr.
2. Ticari esaslara göre faaliyette bulunan Ajansõn gelir ve giderleri özel bir
hesapta gösterilir.
Bu gelir ve giderlerin tahmin, uygulama ve denetim şartlarõ, Ajansõn statüsü
de gerektiği şekilde göz önünde bulundurularak 183. Madde gereğince çõkarõlan
mali tüzüklerle belirlenir.
3. Ortak Teşebbüslerin her mali yõla ilişkin gelir ve gider tahminleriyle işletme
hesaplarõ ve bilançolarõ, bu teşebbüslerin statülerinde belirtilen şartlar
uyarõnca Komisyona, Konseye ve Avrupa Parlamentosuna gönderilir.
Madde 172
1. Hizmet bütçesinin gelirleri, diğer gelirlerin yanõ sõra Üye Devletlerin
aşağõdaki katõlõm paylarõna göre belirlenen mali katkõlarõndan oluşur.
Belçika
Almanya
Fransa
İtalya
Lüksemburg
Hollanda

7.9
28
28
28
0.2
7.9
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2. Araştõrma ve yatõrõm bütçesinin gelirleri diğer muhtemel kaynaklarõn yanõ
sõra, Üye Devletlerin aşağõdaki katõlõm paylarõna göre belirlenen mali
katkõlarõndan oluşur:
Belçika
Almanya
Fransa
İtalya
Lüksemburg
Hollanda

9.9
30
30
23
0.2
6.9

3. Konsey, oybirliğiyle karar alarak katõlõm paylarõnda değişiklik yapabilir.
4. Araştõrma ve yatõrõmlarõn finansmanõna yönelik borçlanmalar, 117. Maddenin
5. paragrafõnda öngörülen ilkeler uyarõnca, Konsey tarafõndan belirlenecek
şartlara göre yapõlõr.
Topluluk, bir Üye Devletin sermaye piyasasõnda menkul kõymet ihracõ
yoluyla borçlanmaya ilişkin yasal hükümler çerçevesinde veya bu Üye Devlette
bu tür yasal düzenlemelerin bulunmamasõ halinde, Komisyonca öngörülen
borçlanma konusunda bu Üye Devletle Komisyonun görüşüp anlaşmalarõ şartõyla
kredi alabilir.
Üye Devletin yetkili makamlarõ onay vermeyi, ancak bu Devletin sermaye
piyasasõnda ciddi sorunlarõn ortaya çõkmasõndan endişe etmeleri halinde
reddedebilir.
Madde 173
Üye Devletlerin 172. Maddede öngörülen mali katkõlarõnõn yerine, kõsmen
veya tamamen Topluluğun Üye Devletlerden aldõğõ vergiler konulabilir.
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Bu amaçla, Komisyon Konseye, bu vergilerin tarhõ, oranõnõn tespit şeklini
ve tahsil usulleri ile ilgili öneriler sunar.
Konsey, Avrupa Parlamentosunun bu önerilerle ilgili görüşünü aldõktan
sonra, uygun hükümleri oybirliğiyle belirler ve Üye Devletlere, bunlarõ kendi
anayasal kurallarõna göre kabul etmelerini tavsiye eder.
Madde 174
1. Hizmet bütçesinde yer alan giderler özellikle:
(a) yönetim giderleri;
(b) güvenlik kontrolü ve sağlõğõn korunmasõyla ilgili harcamalarõ,
kapsar.
2. Araştõrma ve yatõrõm bütçesinde yer alan giderler özellikle:
(a) Topluluğun araştõrma programõnõn uygulanmasõyla ilgili harcamalarõ;
(b) gerektiğinde Ajansõn sermayesine ve yatõrõm harcamalarõna katõlõmõ;
(c) eğitim kurumlarõnõn donatõmõ ile ilgili harcamalarõ;
(d) gerektiğinde Ortak Teşebbüslere ve bazõ ortak faaliyetlere katõlõmõ,
kapsar.
Madde 175
183. Madde uyarõnca yapõlacak yasal düzenlemelerde aksine hüküm
bulunmadõkça hizmet bütçesinde kayõtlõ giderlere ilişkin olarak bir mali yõl için
harcama yetkisi verilir.
183. Maddeye uygun olarak belirlenecek şartlar dahilinde, personel
giderleri
hariç,
bütçe
dönemi
sonuna
kadar
kullanõlmamõş

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

415

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

olan ödenekler, ancak bir sonraki bütçe yõlõna aktarõlabilir.
Ödenekler, giderlerin türleri ve tahsis amaçlarõna göre özel bölümlere
ayrõlõr ve gerektiğinde bu bölümler de 183. Madde uyarõnca yapõlacak yasal
düzenlemelere uygun olarak altbölümlere ayrõlõr.
Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon ve Adalet Divanõnõn giderleri,
bazõ ortak gider kalemleri için yapõlan özel düzenlemeler saklõ kalmak kaydõyla,
bütçede ayrõ bölümler halinde gösterilir.
Madde 176
1. Program ve harcamalarla ilgili olarak Konseyce oybirliğiyle alõnmasõ gereken
kararlardan doğan sõnõrlamalar saklõ kalmak kaydõyla araştõrma ve yatõrõm
harcamalarõna ayrõlan ödenekler:
(a) kendi başõna bir kalem oluşturan ve tutarlõ bir bütün meydana getiren
bir harcama dilimini karşõlamak üzere ayrõlan taahhüt ödeneklerini;
(b) bendi gereğince akdedilen taahhütlerin karşõlanmasõ için her yõl
yapõlabilecek azami harcama için gerekli tahsisat ödemelerini,
kapsar,
2. Taahhüt ve ödeme programõ Komisyon tarafõndan önerilen ilgili bütçe
tasarõsõnõn ekinde gösterilir.
3. Araştõrma ve yatõrõm harcamalarõna ilişkin ödenekler, türleriyle tahsis
amaçlarõna göre özel bölümlere ayrõlõr ve gerektiğinde 183. Madde uyarõnca
yapõlacak yasal düzenlemelere uygun olarak alt bölümlere ayrõlõr.
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4. Kullanõlmayan ödenekler, Konseyce aksine karar alõnmadõkça, Komisyonun
kararõyla ertesi bütçe yõlõna devredilir.
Madde 177*
1. Mali yõl 1 Ocakta başlar ve 31 Aralõkta sona erer.
2. Topluluğun kurumlarõndan her biri,1 Temmuzdan önce gider tahminlerini
yapar. Komisyon, bu tahminleri bir bütçe ön tasarõsõnda birleştirir. Bu tasarõya
farklõ tahminleri içerebilen görüşünü ekler.
Bu bütçe ön tasarõsõ, gelir ve giderlerin birer tahminini içerir.
3. Komisyon, bütçe ön tasarõsõnõ en geç uygulanacağõ yõldan önceki yõlõn Eylül
ayõnõn birinci günü Konseye sunar.
Konsey, bu bütçe ön tasarõsõnda değişiklik yapmak istediğinde Komisyona ve
gerektiğinde diğer ilgili kurumlara danõşõr.
Konsey,nitelikli çoğunlukla karar alarak, bütçe tasarõsõnõ hazõrlar ve Avrupa
Parlamentosuna gönderir.
4. Bütçe tasarõsõnõn en geç bütçenin uygulanacağõ yõldan önceki yõlõn Ekim
ayõnõn beşinci günü Avrupa Parlamentosuna sunulmasõ gerekir.

*

Bu Madde Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 20.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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Avrupa Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile bütçe tasarõsõnõ
değiştirmek ve kullanõlan oylarõn mutlak çoğunluğu ile işbu Antlaşmadan veya
bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu olarak doğan harcamalar
konusunda tasarõda değişiklikler yapõlmasõnõ Konseye teklif etmek hakkõna
sahiptir.
Avrupa Parlamentosu, kendisine sunulmasõnõ izleyen 45 gün içinde bütçe
tasarõsõnõ onaylarsa bütçe kesin olarak kabul edilmiş olur. Bu süre içinde, Avrupa
Parlamentosu bütçe tasarõsõnõ değiştirmez veya bu tasarõda değişiklik yapõlmasõnõ
teklif etmezse, bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr.
Avrupa Parlamentosu bu süre içinde bütçeyi değiştirir veya değişiklik
yapõlmasõnõ teklif ederse, bütçe tasarõsõ yapõlan veya teklif edilen değişikliklerle
birlikte Konseye gönderilir.
5. Konsey, bütçe tasarõsõnõ Komisyonla ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlarla
müzakere ettikten sonra, aşağõdaki şartlar dahilinde karar verir:
(a) Konsey, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin her
birini nitelikli çoğunlukla karar alarak değiştirebilir;
(b) değişiklik teklifleriyle ilgili olarak:
-

Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişikliğin herhangi bir
kurumun toplam giderlerini artõrõcõ bir etkisinin olmadõğõ durumlarda,
özellikle de önerilen değişikliğin sebep olabileceği gider artõşõnõn
harcamalarda uygun bir indirim yapõlmasõnõ öngören bir veya daha çok
değişiklik teklifiyle açõk olarak telafi edilebileceği durumlarda, Konsey
bu değişiklik teklifini nitelikli çoğunlukla reddedebilir. Bir red kararõ
alõnmamasõ halinde değişiklik teklifi kabul edilmiş olur.

-

Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişiklik bir kurumun
toplam giderlerini artõrõcõ etki yapacaksa, Konsey, bu değişiklik teklifini
nitelikli
çoğunlukla
karar
alarak
kabul

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

418

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

edebilir. Kabul kararõ alõnmamasõ halinde değişiklik önerisi reddedilmiş
olur.
-

Yukarõdaki iki bentten birinin hükümleri uyarõnca, Konseyin bir
değişiklik teklifini reddetmesi durumunda, Konsey nitelikli çoğunlukla
bütçe tasarõsõnda gösterilen miktarõ ya kabul edebilir ya da başka bir
miktar tespit edebilir.

Bütçe tasarõsõ, Konsey tarafõndan kabul edilen değişiklik tekliflerine esas
alõnarak değiştirilir.
Konsey, bütçe tasarõsõnõn kendisine gönderilmesini takibenden 15 gün
içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin hiç birini
değiştirmeyip de onun tarafõndan yapõlan değişiklik tekliflerini benimserse, bütçe
kesin olarak kabul edilmiş olur. Konsey, değişikliklerden hiç birini
değiştirmediğini ve değişiklik tekliflerinin kabul edildiğini Avrupa
Parlamentosuna bildirir.
Konsey, bu süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan
değişikliklerin bir veya bir çoğunu değiştirir yahut onun tarafõndan getirilen
değişiklik tekliflerini reddeder ya da değiştirirse, bütçe tasarõsõ değiştirilmiş
haliyle tekrar Avrupa Parlamentosuna gönderilir. Konsey, müzakerelerinin
sonucunu Avrupa Parlamentosuna bildirir.
6. Değişiklik teklifleriyle ilgili kararlar daha önce kendisine bildirilen Avrupa
Parlamentosu, bütçe tasarõsõnõn gönderilmesini izleyen 15 gün içinde üye tam
sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçü ile karar alarak, kendi
yaptõğõ değişiklikler üzerinde Konseyce yapõlan değişikliklerde tadilat
yapabilir veya Konseyin yaptõğõ değişiklikleri reddedebilir ve buna göre
bütçeyi kabul eder. Bu süre içinde Avrupa Parlamentosu karar vermezse,
bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr.
7. Bu Maddede öngörülen işlemler tamamlandõğõnda, Avrupa Parlamentosu
Başkanõ bütçenin kesin olarak kabul edildiğini ilan eder.
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8. Bununla birlikte, eğer önemli gerekçeler mevcutsa Avrupa Parlamentosu üye
tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle karar alarak, bütçe
tasarõsõnõ reddebilir ve kendisine yeni bir tasarõnõn sunulmasõnõ isteyebilir.
9. İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu
olarak doğan giderler dõşõndaki giderlerin tamamõ için, her yõl, cari yõlõn aynõ
mahiyetteki giderleri göz önünde bulundurularak, azami bir artõş oranõ tespit
edilir.
Komisyon, Ekonomik Politika Komitesinin görüşünü aldõktan sonra,
-

Topluluk içinde gayri safi milli hasõla hacmindeki değişmeye;

-

Üye Devletlerin bütçelerinde meydana gelen ortalama değişikliğe ve;

-

bir önceki bütçe yõlõnda hayat pahalõlõğõnda meydana gelen değişime
göre bu azami oranõ belirler.

Azami oran 1 Mayõstan önce Topluluğun bütün kurumlarõna bildirilir.
Topluluk kurumlarõ bu paragrafõn dördüncü ve beşinci bentlerindeki hükümler
saklõ kalmak kaydõyla, bütçe işlemleri süresince bu orana riayet etmek
zorundadõr.
İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu
olarak doğan giderler dõşõndaki giderler için Konseyce hazõrlanan bütçe
tasarõsõnda yer alan gerçek artõş oranõ azami oranõn yarõsõndan fazla ise, Avrupa
Parlamentosu değişiklik yapma hakkõnõ kullanarak sözü edilen giderlerin toplam
miktarõnõ, azami oranõn yarõsõnõ aşmayacak şekilde artõrabilir.
Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon, Topluluklarõn
faaliyetlerinin bu paragrafta öngörülen usule göre belirlenen oranõn aşõlmasõnõ
gerektirdiği
kanõsõna
varõrsa,
nitelikli
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çoğunlukla karar alan Konsey ile üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan
oylarõn beşte üçüyle karar alan Avrupa Parlamentosu arasõnda varõlacak
mutabakatla yeni bir oran tespit edilebilir.
10. Her kurum, bu maddeyle kendisine verilen yetkileri, özellikle Topluluklarõn
öz kaynaklarõ ile gelir ve giderlerin denkliği konusunda, işbu Antlaşma
hükümlerine ve bu Antlaşma gereğince alõnan kararlara uygun olarak
kullanõr.
Madde 178*
Bütçe döneminin başõnda bütçe henüz oylanmamõşsa harcamalar, bir önceki
bütçe yõlõnda her bölüm veya alt bölüm için verilen ödeneklerin on ikide birini
aşmamasõ kaydõyla, 183. Madde uyarõnca çõkarõlan tüzük hükümlerine göre aylõk
olarak yapõlabilir; ancak bu uygulama ile Komisyonun emrine verilen ödenekler,
hazõrlanmakta olan bütçe tasarõsõnda öngörülen ödeneklerin on ikide birinden
yüksek olamaz.
Konsey, birinci bentte belirlenen diğer şartlara uyulmasõ kaydõyla, on ikide
bir oranõnõ aşan harcamalara nitelikli çoğunlukla izin verebilir.
İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu
olarak doğan harcamalar dõşõndaki harcamalarla ilgili olmasõ halinde karar
Konseyce derhal Avrupa Parlamentosuna bildirilir; Avrupa Parlamentosu otuz
üçüyle,
gün içinde, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte
bu
harcamalarõn
birinci
paragrafta
belirtilen on ikide bir

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 21.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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oranõnõ aşan kõsmõ ile ilgili olarak farklõ bir karar alabilir. Konsey kararõnõn bu
bölümü Avrupa Parlamentosu kendi kararõnõ alõncaya kadar ertelenir. Yukarõda
belirtilen süre içinde Avrupa Parlamentosu Konsey kararõndan farklõ bir karar
almazsa, Konseyin kararõ kesinleşmiş sayõlõr.
İkinci ve üçüncü bentlerde sözü edilen kararlarda, bu maddenin
uygulanmasõnõ sağlayacak kaynaklara ilişkin gerekli düzenlemeler belirtilir.
Madde 179
Komisyon, 183. Madde uyarõnca çõkarõlan tüzük hükümlerine uygun olarak,
kendi sorumluluğu altõnda ve tahsis edilen ödeneklerle sõnõrlõ olarak bütçeyi
uygular.
Her kurumun kendi harcamalarõnõ yaparken uyacağõ ayrõntõlõ kurallar
tüzüklerde belirtilir.
Komisyon, 183. Madde gereğince çõkarõlan tüzükte belirlenen sõnõrlar ve
şartlar dahilinde, bütçe içinde ya bölümden bölüme ya da alt bölümden alt
bölüme ödenek aktarmalarõ yapabilir.
Madde 179 a*
Komisyon, bütçenin uygulanmasõna ilişkin olarak, bir önceki bütçe yõlõnõn
hesaplarõnõ
her
yõl
Konseye
ve
Avrupa

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanýn 22.Maddesi ile eklenmiştir.
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Parlamentosuna sunar. Komisyon ayrõca, Topluluğun aktif ve pasifini gösteren
mali bilançosunu da Konseye ve Avrupa Parlamentosuna gönderir.
Madde 180*
1. Bu vesile ile bir Sayõştay kurulur.
2. Sayõştay 12 üyeden oluşur.**
3. Sayõştay üyeleri, kendi ülkelerinde dõş denetim kuruluşlarõnda çalõşan veya
çalõşmõş olan, ya da bu işin gerektirdiği özel ehliyete sahip olan ve
bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen kişiler arasõndan seçilir.
4. Sayõştay üyeleri, Avrupa Parlamentosunun görüşü alõndõktan sonra Konsey
tarafõndan, oybirliğiyle altõ yõllõk bir süre için atanõr.
Bununla birlikte, ilk atamalar yapõlõrken Sayõştay'õn kura ile tespit edilen dört
üyesi sadece dört yõllõk bir süre için atanõr.
Sayõştay üyeleri tekrar atanabilirler.
Sayõştay üyeleri, kendi aralarõndan üç yõllõk bir süre için Sayõştay başkanõnõ
seçer. Başkan yeniden seçilebilir.
5. Sayõştay üyeleri görevlerini, Topluluğun genel çõkarlarõ doğrultusunda, tam
bir bağõmsõzlõkla yerine getirirler.
Görevlerinin

yerine

getirilmesinde

hiçbir

hükümet

ya

da

*

2.paragraf hariç bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 23.Maddesi ile
eklenmiştir.
**
2.paragraf ISP/PORT Katõlma Senedinin 20.Maddesi ile değiştirilmiştir.
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kuruluştan ne talimat isterler, ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü
faaliyetten kaçõnõrlar.
6. Sayõştay üyeleri, görev süreleri boyunca ücretli veya ücretsiz, başka hiçbir
mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve başlarken görevlerinin devamõ
süresince ve görevleri sona erdikten sonra görevlerinin gerektirdiği
yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona erdikten sonra bazõ
görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak dürüst ve hassas davranmayõ
taahhüt ederler.
7. Normal yenilenme ve ölüm dõşõnda, bir Sayõştay üyesinin görevi, istifa ettiği
veya 8. paragraf hükümleri gereğince Adalet Divanõ tarafõndan resen
görevden ayrõlmõş sayõldõğõ zaman sona erer.
Görev süresinin geri kalan kõsmõ için ilgilinin yerine atama yapõlõr.
Resen görevden ayrõlmõş sayõlma durumlarõ dõşõnda, Sayõştay üyeleri 8.
paragraf hükümleri gereğince yerlerine yeni atama yapõlõncaya kadar görevlerine
devam ederler.
8. Sayõştayõn talebi üzerine görevinin gerektirdiği koşullarõ artõk taşõmadõğõ veya
sorumluluklarõnõ yerine getiremediği Adalet Divanõ tarafõndan tespit
edilmedikçe, bir Sayõştay üyesi görevinden alõnamaz ve emeklilik hakkõndan
ya da onun yerine geçen hiç bir tazminattan yoksun bõrakõlamaz.
9. Konsey, Sayõştay başkan ve üyelerinin çalõşma koşullarõnõ ve özellikle
maaşlarõnõ, tazminatlarõnõ ve emekli aylõklarõnõ nitelikli çoğunlukla karar
alarak tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi de aynõ çoğunlukla
belirler.
10. Avrupa Topluluklarõnõn, Adalet Divanõ yargõçlarõna uygulanan İmtiyaz ve
Dokunulmazlõklara İlişkin Protokol hükümleri Sayõştay üyelerine de
uygulanõr.
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Madde 180 a*
1. Sayõştay, Topluluğun bütün gelir ve gider hesaplarõnõ denetler. Sayõştay aynõ
şekilde, kuruluş metinlerinde denetimi engelleyen bir hüküm bulunmadõkça,
Toplulukça kurulan bütün kurumlarõn gelir ve gider hesaplarõnõ denetler.
2. Sayõştay, bütün gelir ve giderlerin hukuka ve usule uygunluğunu ve mali
yönetimin etkin bir şekilde işleyip işlemediğini denetler.
Gelirlerin denetimi, tahakkuk eden gelirlerle Topluluğa fiilen ödenen
gelirlerin karşõlõklõ incelenmesi esasõna göre yapõlõr.
Giderlerin denetimi, taahhüt edilen miktarlar ile fiilen ödenen miktarlarõn
karşõlõklõ incelenmesi esasõna göre yapõlõr.
Bu denetimler, ilgili bütçe yõlõ hesaplarõnõn kapatõlmasõndan önce yapõlabilir.
3. Denetim, belgeler üzerinde ve gerekirse, Topluluğun kurumlarõ nezdinde ve
Üye Devletlerde yerinde denetim şeklinde yapõlõr. Üye Devletlerde kontrol,
ulusal mali denetim kuruluşlarõyla veya bu kuruluşlarõn gerekli yetkiye sahip
olmamalarõ halinde yetkili devlet daireleriyle işbirliği halinde yapõlõr. Bu
kuruluş veya daireler, denetime katõlmak isterlerse bunu Sayõştay'a bildirirler.
Topluluğun kurumlarõ ve ulusal mali denetim kuruluşlarõ veya bu kuruluşlarõn
gerekli yetkiye sahip olmadõğõ durumlarda yetkili devlet daireleri, görevini yerine
getirmesi için gerekli her tür belge veya bilgiyi Sayõştay'a verirler.

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 24.Maddesi ile eklenmiştir.
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4. Sayõştay, her bütçe yõlõnõn kapanmasõndan sonra yõllõk bir rapor hazõrlar. Bu
rapor, Topluluğun kurumlarõna gönderilir ve bu kurumlarõn Sayõştay'õn
gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ ile birlikte, Avrupa Topluluklarõ Resmi
Gazetesinde yayõnlanõr.
Sayõştay ayrõca, istediği zaman belirli konulardaki gözlemlerini açõklayabilir
ve Topluluk kurumlarõndan birinin talebi üzerine görüş bildirebilir.
Sayõştay, yõllõk raporlarõnõ veya görüşlerini üyelerinin çoğunluğu ile kabul
eder.
Sayõştay, bütçe uygulamasõnõn denetimi ile ilgili yetkilerinin kullanõlmasõnda
Avrupa Parlamentosuna ve Konseye yardõm eder.

Madde 180 b*
Avrupa Parlamentosu, Konseyin nitelikli çoğunlukla alacağõ bir tavsiye
kararõ üzerine bütçenin uygulanmasõ konusunda Komisyonu ibra eder. Bu
amaçla, sõrasõyla Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 179a Maddesinde belirtilen
hesaplarla mali bilançoyu ve denetime tabi tutulan kurumlarõn Sayõştay'õn
gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ ile birlikte Sayõştay'õn yõllõk raporunu inceler.
Madde 181
171. Maddenin 1 ve 2. paragraflarõnda öngörülen bütçeler ve özel hesap
183. Madde gereğince çõkarõlan tüzük hükümlerine göre belirlenen hesap birimi
cinsinden düzenlenir.

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 25.Maddesi ile eklenmiştir.
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172. Maddede öngörülen mali katkõlar, Üye Devletler tarafõndan, kendi
ulusal para birimleriyle Topluluğun emrine verilir.
Bu katkõlarõn henüz kullanõlmamõş olan kõsmõ, Üye Devletlerin hazinelerine
veya onlar tarafõndan gösterilen kuruluşlara yatõrõlõr. Bu bakiyeler, yatõrõlmõş
olarak kaldõklarõ sürece, birinci paragrafta belirtilen hesap birimine göre,
yatõrõldõklarõ günkü pariteye tekabül eden değeri korurlar.
Bu bakiyeler, Komisyon ile ilgili Üye Devlet arasõnda yapõlacak
anlaşmalarõn şartlarõna uygun olarak yatõrõm şeklinde kullanõlabilir.
Madde 182
1. Komisyon, ilgili Üye Devletlerin yetkili makamlarõna haber vermek kaydõyla,
bir Üye Devlet parasõ cinsinden sahip olduğu paralarõ, belirlenen amaçlarda
kullanõlmalarõ için gerekli olduğu ölçüde diğer bir Devletin parasõna
çevirebilir. Komisyon, ihtiyaç duyduğu para cinsinden nakde veya derhal
paraya çevrilebilir değerlere sahip olduğu ölçüde bu tür transferlere
başvurmaktan kaçõnõr.
2. Komisyon, Üye Devletlerin her biriyle,ilgili Üye Devletin göstereceği yetkili
makam aracõlõğõyla ilişki kurar. Mali işlemlerin yürütülmesinde, ilgili Üye
Devletin emisyon bankasõna ya da bu devletçe uygun görülen diğer bir mali
kuruluşa başvurur.
3. Toplulukça üçüncü ülkelerin paralarõyla yapõlacak harcamalarla ilgili olarak
Komisyon, bütçeler kesin olarak kabul edilmeden önce, değişik paralar
cinsinden gerçekleştirilecek gelir ve giderleri gösteren bir programõ Konseye
sunar.
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Bu program, Konseyce nitelikli çoğunlukla onaylanõr ve bütçe yõlõ içinde,
aynõ usul ile değiştirilebilir.
4. Üye Devletler, 3. paragrafta öngörülen programda yer alan harcamalarõn
yapõlmasõ için gerekli üçüncü ülke dövizlerini 172. Maddede belirtilen katõlõm
oranlarõna göre, Komisyona vermekle yükümlüdür. Komisyonca toplanan
üçüncü ülke dövizleri Üye Devletlere yine aynõ katõlõm oranlarõna göre
transfer edilir.
5. Komisyon, üçüncü ülkelerden borçlanarak sağladõğõ dövizleri serbestçe
kullanabilir.
6. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, oybirliği ile yukarõdaki paragraflarda
öngörülen kambiyo rejiminin Ajans ve Ortak Teşebbüslere kõsmen veya
tamamen uygulanacağõna karar verebileceği gibi, gereğinde bu rejimi söz
konusu kuruluşlarõn faaliyetlerinin gereklerine göre uyarlayabilir.
Madde 183*
Konsey, Komisyonun teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosuna danõştõktan ve
Sayõştay'õn görüşünü aldõktan sonra oybirliği ile;
(a) özellikle bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ ile hesaplarõn
verilmesi ve denetlenmesine ilişkin esaslarõ gösteren Mali Tüzükleri
çõkarõr;
(b) Topluluklarõn, öz kaynak rejiminde öngörülen bütçe gelirlerinin,
Komisyonun
emrine
verilmesiyle
ilgili
usul
ve

*

Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 26.Madde si ile değiştirilmiştir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

428

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

esaslarõ belirler ve gerektiğinde nakit ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için
başvurulacak tedbirleri tespit eder;
(c) ita amirleri ile saymanlarõn sorumluluklarõna ve denetimine ilişkin
kurallarõ belirler.
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BAŞLIK BEŞ
Genel hükümler
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Madde 184
Topluluk tüzel kişiliğe sahiptir.
Madde 185
Topluluk, Üye Devletlerin her birinde, o ülkelerin yasalarõnca tüzel kişilere
tanõnan en geniş haklara sahiptir; özellikle de, taşõnõr ve taşõnmaz mallar
edinebilir, devredebilir ve davada taraf olabilir. Topluluk, bu tür haklarõn
kullanõmõnda Komisyon tarafõndan temsil edilir.
Madde 186
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 24. Maddesinin 2. Paragrafõ ile
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn 24. Maddesinin 1. paragrafõ:
1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun, Avrupa Ekonomik Topluluğunun ve
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun memurlarõ ve diğer görevlileri, işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte, Avrupa Topluluklarõnõn memurlarõ ve
diğer görevlileri olur ve bu Topluluklarõn tek elden yönetimine girerler.
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve diğer ilgili kuruluşlarõn görüşünü
aldõktan sonra nitelikli çoğunlukla Avrupa Topluluklarõ memurlarõnõn statüsünü
ve
bu
Toplulukla-
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rõn diğer görevlilerine uygulanacak çalõşma koşullarõnõ belirler.]

Madde 187
İşbu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak Konseyce belirlenen sõnõrlar
ve şartlar dahilinde Komisyon, görevlerini yerine getirmesi için gerekli her tür
bilgiyi toplayabilir ve her tür incelemeyi yapabilir.
Madde 188
Topluluğun sözleşmelerden doğan sorumluluğu, söz konusu sözleşmeye
uygulanan kanuna tabidir.
Sözleşme dõşõ sorumluluğa ilişkin olarak, Topluluk, kendi kurumlarõnõn
veya memurlarõnõn görevlerini yerine getirirken neden olduklarõ zararlarõ Üye
Devletlerin ortak genel hukuk prensiplerine göre gidermekle yükümlüdür.
Görevlilerin Topluluğa karşõ kişisel sorumluluklarõ kendi statülerinde veya
onlara uygulanacak Personel Rejiminde yer alan hükümlerle düzenlenir.
Madde 189
Topluluk kurumlarõnõn merkezi, Üye Devlet hükümetlerinin ortak kararõ ile
belirlenir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf

432

Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler

cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

Madde 190
Adalet Divanõ iç tüzüğünde yer alan hükümler saklõ kalmak kaydõyla,
Topluluk kurumlarõnca kullanõlacak dillere ilişkin ilkeler Konsey tarafõndan
oybirliği ile belirlenir.
Madde 191
(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin ikinci paragrafõ ile
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.)
[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin birinci paragrafõ:
Avrupa Topluluklarõ, Üye Devletlerin topraklarõnda İşbu Antlaşmaya ekli
Protokolde belirlenen koşullar dahilinde görevlerini yerine getirebilmeleri için
gerekli ayrõcalõk ve dokunulmazlõklardan yararlanõrlar. Aynõ durum Avrupa
Yatõrõm Bankasõna da uygulanõr.]
Madde 192
Üye Devletler işbu Antlaşmadan veya Topluluk kurumlarõnõn kararlarõndan
doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli bütün genel
veya özel tedbirleri alõr. Üye Devletler, Topluluğun görevlerini yerine
getirmesini kolaylaştõrõr.
Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn hedeflerinin gerçekleşmesini tehlikeye
düşürecek her tür önlemi almaktan kaçõnõr.
Madde 193
Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yorumuna veya uygulanmasõna ilişkin bir
uyuşmazlõğõ çözmek için, işbu Antlaşmada öngörülenler dõşõnda herhangi bir
çözüm yoluna başvurmamayõ taahhüt ederler.
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Madde 194
1. Topluluk Kurumlarõnõn ve Komitelerinin üyeleri, Topluluğun memur ve
görevlileri veya görevlerinden dolayõ ya da Topluluğun kurumlarõ veya
tesisleriyle veya Ortak Teşebbüslerle resmi veya özel ilişkilerinden dolayõ, bir
Üye Devlet veya Topluluğun bir kurumunca konulan hükümler gereğince
gizli tutulmasõ zorunlu olay, haber, bilgi, belge veya konular hakkõnda
haberdar olmak veya edilmek durumunda olan diğer bütün kişiler, bu
görevleri veya ilişkileri sona erdikten sonra bile onlarõ yetkili olmayan
kişilere ve kamuoyuna açõklamaktan kaçõnmakla yükümlüdür.
Bu yükümlülüğün her ihlali, her Üye Devlet tarafõndan esas ve yetki
bakõmõndan, Devlet güvenliğine zarar verme veya mesleki sõrrõn açõklanmasõ
olarak görülür. İlgili her Üye Devletin veya Komisyonun talebi üzerine böyle bir
ihlalin faili hakkõnda yargõlama yetkisine sahip olan Üye Devlet kovuşturma
açar.
2. Her Üye Devlet, işbu Antlaşmanõn uygulama kapsamõna giren haber, bilgi,
belge ve konularõn kendi topraklarõnda gizli tutulmasõnõ öngören ve gizlilik
derecelerini düzenleyen bütün hükümleri Komisyona bildirir.
Komisyon bu hükümlerin diğer Üye Devletlere bildirilmesini sağlar.
Her Üye Devlet, korunan sõrlarõn mümkün olduğunca tekdüze ve geniş bir
şekilde korunmasõnõ sağlayacak bir sistemin aşamalõ olarak oluşturulmasõnõ
kolaylaştõrmak için, her türlü uygun önlemi alõr. Komisyon, ilgili Üye Devletlerin
görüşünü aldõktan sonra, bu amaçla her türlü tavsiyede bulunabilir.
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3. Topluluğun kurumlarõ, bunlara ait tesisler ve ortak teşebbüsler, faaliyette
bulunduklarõ ülkede güvenlik sistemi kurallarõyla ilgili yürürlükteki
hükümleri uygulamakla yükümlüdürler.
4. Topluluğun bir kurumu veya bir Üye Devlet tarafõndan işbu Antlaşmanõn
uygulama kapsamõna giren bir konuda faaliyet gösteren bir kişiye, aynõ
kapsamda yer alan ve gizli tutulmasõ gereken olay, haber, belge veya konulara
ilişkin bilgi almak üzere verilen her türlü yetki, diğer bütün kurumlar ve Üye
Devletler tarafõndan tanõnõr.
5. İşbu Madde hükümleri, bir Üye Devlet ile üçüncü bir Devlet ya da
uluslararasõ bir kuruluş arasõnda yapõlan anlaşmalardan kaynaklanan özel
hükümlerin uygulanmasõnõ engellemez.
Madde 195
Topluluk kurumlarõ, Ajans ve Ortak Teşebbüsler, işbu Antlaşmanõn
uygulanmasõnda, ülkelerin kamu düzeni veya halk sağlõğõ ile ilgili gerekçelerle
getirilmiş kendi yasal düzenlemelerinde, maden filizlerinin, ham maddelerin ve
özel fisyon maddelerinin edinilmesi konusunda konulan şartlara uymak
zorundadõr.
Madde 196
İşbu
Antlaşmada
uygulanmasõnda:

aksine

hüküm

bulunmadõkça,

Antlaşmanõn

(a) "Kişi" terimi, Üye Devletlerin topraklarõnda Antlaşmanõn ilgili
bölümünde belirtilen konularda tamamen veya kõsmen faaliyet
gösteren her gerçek kişiyi;
(b) "Teşebbüs" terimi, kamu ya da özel, hukuki statüsü ne olursa olsun,
Üye Devlet topraklarõnda Antlaşmanõn ilgili bölümünde belirtilen
konularda tamamen veya kõsmen faaliyet gösteren her tür teşebbüs
veya kurumu ifade eder.
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Madde 197
İşbu Antlaşmanõn uygulanmasõnda:
1. "Özel fisyon maddeleri" deyimi plütonyum 239'u, uranyum 233'ü, uranyum
235 ya da 233 ile zenginleştirilmiş uranyumu ve yukarõdaki izotoplardan bir
veya birkaçõnõ içeren her madde ile Komisyonun önerisi üzerine Konseyce
nitelikli çoğunlukla belirlenecek diğer fisyon maddelerini ifade eder; bununla
birlikte "özel fisyon maddeleri" deyimi hammaddeleri kapsamaz.
2. "Uranyum 235 ya da 233 ile zenginleştirilmiş uranyum" deyimi, ya uranyum
235'i, ya uranyum 233'ü, ya da bu iki izotopu da içeren uranyum ve içerdiği
iki izotop ile izotop 238 arasõndaki orandan yüksek olan uranyumu ifade eder.
3. "Hammaddeler" terimi, doğadaki izotop karõşõmlarõnõ içeren uranyumu,
içindeki uranyum 235 oranõ normalden düşük olan uranyumu, toryumu, metal
alaşõm, kimyasal bileşim veya yukarõda anõlan konsantre şekildeki bütün
maddeleri veya Komisyonun önerisi üzerine Konseyce nitelikli çoğunlukla
belirlenecek konsantrasyon oranlarõnda, yukarõda anõlan maddelerden birini
veya birkaçõnõ içeren diğer her tür maddeyi ifade eder.
4. "Maden filizleri" deyimi, Komisyonun önerisi üzerine Konseyce nitelikli
çoğunlukla belirlenecek ortalama konsantrasyon oranlarõnda olmak üzere,
uygun kimyasal ve fiziksel işlemlerin sonucunda yukarõda tanõmlanan
hammaddeleri elde etmeye imkan veren maddeleri içeren her tür maden
filizini ifade eder.
Madde 198
Aksine hüküm bulunmadõkça, işbu Antlaşma hükümleri, Üye Devletlerin
Avrupa'daki topraklarõna ve bu Devletlerin kaza daireleri içinde bulunan Avrupa
dõşõndaki topraklarõna uygulanõr.
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Bu hükümler aynõ şekilde, Avrupa'da bulunan ve dõş ilişkilerinde bir Üye
Devletin sorumlu olduğu topraklara da uygulanõr.
Bununla birlikte, önceki paragraflar:*
(a) İşbu Antlaşma Faroe Adalarõna uygulanmaz. Ancak, Danimarka
Krallõğõ Hükümeti en geç 31 Aralõk 1975 tarihine kadar İtalya
Cumhuriyeti Hükümetine bir deklarasyonla bu Antlaşmanõn o Adalara
da uygulanacağõnõ bildirme hakkõna sahiptir. Bu durumda İtalya
Hükümeti bu deklarasyonun birer onaylõ örneğini diğer Üye Devlet
hükümetlerine gönderecek ve Antlaşma, deklarasyonun verilmesini
izleyen ikinci ayõn ilk gününden itibaren bu Adalara uygulanacaktõr.
İşbu Antlaşma Grönland'a uygulanmaz.**
(b) İşbu Antlaşma Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlandanõn
egemenliği altõnda bulunan, Kõbrõs'taki üs bölgelerine uygulanmaz.
(c) İşbu Antlaşma, Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda ile
özel ilişkileri olan ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran
Antlaşmanõn IV numaralõ Ek'indeki listede yer almayan denizaşõrõ ülke
ve topraklara uygulanmaz.
(d) İşbu Antlaşma Anglo-Norman Adalarõna ve Man Adasõna sadece,
Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğuna, Yeni Üye Devletlerin Katõlmasõna İlişkin olarak 22 Ocak
1972'de imzalanan Antlaşmadaki bu Adalarla ilgili düzenlemelerin
uygulanmasõnõ sağlamak için gerekli olduğu ölçüde uygulanõr.

*

(a) altparagrafõnõn ikinci bendi hariç, üçüncü paragrafõ DAN/İRL/BK Katõlma Senedine
ilişkin Konsey Kararõnõn 16.Maddesi ile değişik DAN/İRL/BK Katõlma Senedinin
27.Maddesiyle eklenmiştir.
**
Bu Bent, Grönland Antlaşmasõnõn 5.Maddesi ile eklenmiştir.
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Madde 199
Komisyon, Birleşmiş Milletler Örgütü, buna bağlõ uzman kuruluşlar ve
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasõnõn (GATT) kurumlarõyla uygun
olabilecek bütün ilişkilerin sürdürülmesini sağlamakla yükümlüdür.
Komisyon ayrõca, tüm uluslararasõ kuruluşlarla da gerekli ilişkileri sürdürür.
Madde 200
Topluluk, Avrupa Konseyi ile uygun olabilecek her tür işbirliğini kurar.
Madde 201
Topluluk, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ ile ayrõntõlarõ ortak
anlaşmayla tespit edilecek sõkõ bir işbirliği kurar.
Madde 202
İşbu Antlaşma hükümleri, Belçika ile Lüksemburg arasõndaki ve Belçika,
Lüksemburg ve Hollanda arasõndaki bölgesel birliklerin varlõk ve işleyişlerini, bu
bölgesel birliklerin amaçlarõna işbu Antlaşmanõn uygulanmasõyla ulaşõlamadõğõ
ölçüde etkilemez.
Madde 203
Topluluk amaçlarõndan birinin gerçekleştirilmesi için Topluluğun girişimde
bulunmasõnõn gerekli olduğunun anlaşõlmasõ halinde, işbu Antlaşmada gerekli
yetkiler verilmemişse, Konsey Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, oybirliği ile karar alarak gerekli
tedbirleri alõr.
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Madde 204
Her Üye Devletin Hükümeti veya Komisyon, Konseye, işbu Antlaşmada
değişiklik yapõlmasõna yönelik tasarõlar sunabilir.
Eğer Konsey, Avrupa Parlamentosunun ve gereğinde Komisyonun
görüşünü aldõktan sonra, Üye Devletler Hükümet temsilcilerinin katõlacağõ bir
konferansõn toplanmasõnõn gerekli olduğu görüşüne varõrsa, Konsey Başkanõ,
işbu Antlaşmada yapõlmasõ gerekli değişiklikleri ortak kararla belirlemek
amacõyla söz konusu temsilcileri toplantõya çağõrõr.
Yapõlan değişiklikler, her birinin kendi anayasal kurallarõna uygun olarak
bütün Üye Devletler tarafõndan onaylandõktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 205
Her Avrupa Devleti, Topluluğa üye olmak için başvuruda bulunabilir. Üye
olmak isteyen devlet Konseye başvurur. Konsey Komisyonun görüşünü aldõktan
sonra oybirliği ile karar verir.
Kabul şartlarõ ve bu kabulün işbu Antlaşmada yapõlmasõnõ gerektirdiği
uyarlamalar, Üye Devletlerle Aday Devlet arasõnda yapõlacak bir anlaşma ile
belirlenir. Bu anlaşma kendi anayasal kurallarõna göre onaylanmak üzere bütün
Akit Devletlere sunulur.
Madde 206
Topluluk, bir üçüncü Devlet, bir Devletler birliği veya uluslararasõ bir
kuruluş ile, karşõlõklõ hak ve yükümlülükler, ortak faaliyetler ve özel usuller
öngören bir ortaklõk kurmak amacõyla anlaşmalar yapabilir.
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Bu anlaşmalar, Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, Konsey
tarafõndan oybirliği ile yapõlõr.
Bu anlaşmalarõn, işbu Antlaşmada değişiklikler yapõlmasõnõ gerektirmesi
halinde, söz konusu değişiklikler 204. Maddede öngörülen usule göre önceden
yapõlõr.
Madde 207
İşbu Antlaşmaya, Üye Devletlerin ortak kararõyla eklenecek Protokoller,
işbu Antlaşmanõn ayrõlmaz parçasõnõ oluşturur.
Madde 208
İşbu Antlaşma sõnõrsõz bir süre için yapõlmõştõr.
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BAŞLIK ALTI
Başlangõç dönemiyle ilgili hükümler
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Kesim I
Kurumlarõn Oluşturulmasõ
Madde 209
Konsey, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içinde
toplanõr.
Madde 210
Konsey, ilk toplantõsõnõ izleyen üç ay içinde Ekonomik ve Sosyal Komiteyi
oluşturmak amacõyla gerekli tüm tedbirleri alõr.
Madde 211
Asamble* , ilk Konsey toplantõsõnõ izleyen iki ay içinde, Konsey Başkanõnõn
çağrõsõ üzerine Başkanlõk Divanõnõ seçmek ve iç tüzüğünü hazõrlamak üzere
toplanõr. Başkanlõk Divanõ seçilene kadar en yaşlõ üye Asambleye başkanlõk
yapar.
Madde 212
Adalet Divanõ, üyelerinin atanmasõ ile göreve başlar. Divanõn ilk başkanõ,
üyeleri ile aynõ koşullarda üç yõllõk bir süre için atanõr.

*

EDİTÖR NOTU:
Tek Avrupa Senedinin 3.Maddesi hükümlerine rağmen ve tarihi nedenlerle "Asamble" terimi
"Avrupa Parlamentosu" terimi ile değiştirilmiştir.
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Adalet Divanõ göreve başlamasõnõ izleyen üç ay içinde iç tüzüğünü hazõrlar.
Adalet Divanõna ancak bu iç tüzüğün yayõnlandõğõ tarihten itibaren
başvurulabilir. Dava açma süreleri ancak bu tarihten itibaren başlar.
Adalet Divan Başkanõ, işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetkileri
atanmasõndan itibaren kullanmaya başlar.
Madde 213
Komisyon, üyelerinin atanmasõyla göreve başlar ve işbu Antlaşmayla
kendisine verilen sorumluluklarõ yüklenir.
Komisyon göreve başlar başlamaz, Topluluk bünyesinde nükleer
endüstrinin genel bir değerlendirmesini yapmak amacõyla gerekli incelemeler
yapar ve Üye Devletler,teşebbüsler, işçiler ve tüketicilerle gerekli ilişkileri kurar.
Komisyon, altõ ay içinde, Avrupa Parlamentosuna bu konuda bir rapor sunar.
Madde 214
1. İlk mali yõl işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte başlar ve onu izleyen
31 Aralõğa kadar devam eder. Ancak, Antlaşmanõn yõlõn ikinci yarõsõnda
yürürlüğe girmesi halinde, bütçe yõlõ bir sonraki yõlõn 31 Aralõğõna kadar
devam eder.
2. Birinci mali yõla ilişkin bütçe yapõlõncaya kadar Üye Devletler Topluluğa
faizsiz avans verirler; bu avanslar devletlerin bütçenin uygulanmasõyla ilgili
mali katkõlarõndan düşülür.
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3. 212. Maddede öngörülen memurlarõn statüsü ve Topluluğun diğer
görevlilerine uygulanacak Personel Rejimi belirleninceye kadar her kurum
ihtiyacõ olan personeli alõr ve bu amaçla sõnõrlõ süreli sözleşmeler yapar.
Her kurum, görevlilere tahsis edilecek kadro sayõsõ ve dağõlõmõ ile maaşlarõna
ilişkin sorunlarõ Konseyle birlikte inceler.

Kesim II
Antlaşmanõn ilk uygulama hükümleri
Madde 215
1. İşbu Antlaşmanõn V numaralõ Ekinde yer alan ve Konseyce oybirliği ile farklõ
bir karar alõnmadõkça maliyeti 215 milyon AÖB* hesap birimini aşmayacak
bir ilk araştõrma ve eğitim programõnõn bu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş
tarihini izleyen beş yõl içinde uygulanõr.
2. Bu programõn uygulanmasõ için gerekli harcamalarõn dağõlõmõ, V numaralõ
Ekte, ana bölümler halinde genel hatlarõyla gösterilmiştir.
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, nitelikli çoğunlukla bu programda
değişiklik yapabilir.
Madde 216
Komisyonun,

*

9.

Maddede

öngörülen

üniversite

statüsündeki

AÖB: Avrupa Ödemeler Birimi (EPU)
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eğitim kurumunun işleyişiyle ilgili önerileri, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş
tarihini izleyen bir yõl içinde Konseye gönderilir.
Madde 217
Bilgilerin açõklanmasõ ile ilgili olarak, 24. Maddede öngörülen güvenlik
derecelendirmesini düzenleyen güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler, Konsey
tarafõndan, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihini izleyen altõ ay içinde kabul
edilir.
Madde 218
Temel standartlar, 31. Madde hükümlerine uygun olarak, işbu Antlaşmanõn
yürürlüğe giriş tarihini izleyen bir yõl içinde tespit edilir.
Madde 219
Üye Devletler topraklarõnda, iyon yayõcõ radyasyondan kaynaklanan
tehlikelere karşõ halk ve işçi sağlõğõnõn korunmasõnõ sağlamaya yönelik yasa,
tüzük ve idari düzenleme hükümleri bu Devletler tarafõndan, 33. Madde
hükümlerine uygun olarak işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihini izleyen üç ay
içinde Komisyona bildirilir.
Madde 220
Komisyonun, Ajansõn 54. Maddede öngörülen statüsüyle ilgili önerileri,
işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihini izleyen üç ay içinde Konseye gönderilir.
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K e s i m III
Geçiş dönemine ilişkin hükümler
Madde 221
Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihinden önceki patentlere, bunlarla ilgili
geçici koruma belgelerine, kullanõm modellerine ve patent ve model taleplerine,
14 ila 23. Madde hükümleri ile 25 ila 28. Madde hükümleri, aşağõdaki şartlar
dahilinde uygulanõr:
1. 17. Maddenin 2 numaralõ paragrafõnda öngörülen sürenin uygulanmasõnda,
Antlaşmanõn yürürlüğe girmesiyle ortaya çõkan yeni durum hak sahibi lehine
dikkate alõnõr.
2. Gizlilik kapsamõna girmeyen bir buluşun bildirilmesiyle ilgili olarak, 16.
Maddede öngörülen üç ve on sekiz aylõk sürelerden birinin ya da her ikisinin
Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihten önce sona ermesi halinde, bu tarihten
itibaren altõ aylõk yeni bir süre işlemeye başlar.
Bu sürelerden biri veya ikisi Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte henüz sona
ermemişse, normal bitiş tarihinden itibaren altõ ay uzatõlõr.
3. Bu hükümler, yeni sürelerin ya da henüz sona ermemiş sürelerin
uzatõlmasõnda uzatmanõn başlangõç tarihi olarak 24. Maddede öngörülen
güvenlik tüzüğünün yürürlüğe giriş tarihinin kabul edilmesi kaydõyla, gizlilik
kapsamõna giren bir buluşun 16. Madde ile 25. Maddenin 1 numaralõ
paragrafõ uyarõnca bildirilmesi konusuna ilişkin olarak da uygulanõr.
Madde 222
Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihi ile Ajansõn Komisyonca belirlenen
göreve
başlama
tarihi
arasõndaki
dönem
süresince,
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maden filizlerinin, hammaddelerin veya özel fisyon maddelerinin tedariki ile
ilgili anlaşma ve sözleşmeler Komisyonun önceden onayõ alõnarak yapõlõr veya
yenilenir.
Komisyon, işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnõ tehlikeye düşüreceği kanõsõnda
olduğu anlaşma ve sözleşmelerin yapõlmasõnõ veya yenilenmesini onaylamayõ
reddetmek zorundadõr. Komisyon vereceği onayõ, özellikle, bu anlaşma ve
sözleşmelere, uygulanmalarõ sõrasõnda Ajansõn katõlmasõna imkan verecek
hükümlerin konulmasõ şartõna bağlayabilir.
Madde 223
60. Maddenin istisnasõ olarak ve daha önce başlanmõş inceleme ve
çalõşmalarõ dikkate almak bakõmõndan, bir Üye Devletin topraklarõnda kurulmuş
ve işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihini izleyen yedi yõllõk bir sürenin
bitiminden önce kritik duruma düşebilecek reaktörlerin malzeme ihtiyaçlarõnõn
karşõlanmasõ, yine aynõ tarihi izleyen azami 10 yõllõk bir dönem süresince, hem bu
Devlet topraklarõndan çõkan maden filizi ve hammadde kaynaklarõnõ, hem de işbu
Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihinden önce akdedilmiş ve 105. Madde
hükümlerine uygun olarak Komisyona bildirilmiş ikili bir anlaşmaya konu olmuş
hammaddeleri veya özel fisyon maddelerini kapsayabilecek bir öncelikten
yararlanõr.
Bu öncelik, aynõ on yõllõk dönem içinde, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş
tarihini izleyen yedi yõllõk bir sürenin bitiminden önce, Ortak Teşebbüs
niteliğinde olsun ya da olmasõn bir Üye Devletin topraklarõnda faaliyete giren her
izotop ayõrma fabrikasõnõn malzeme ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ için de geçerlidir.
Ajans, öncelik hakkõnõn uygulanmasõ için gerekli şartlarõn yerine
getirildiğinin Komisyonca doğrulanmasõndan sonra gerekli sözleşmeleri yapar.
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Nihai hükümler
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Madde 224
İşbu Antlaşma, kendi anayasal kurallarõna uygun olarak yüksek Akit
Taraflarca onaylanõr. Onay belgeleri İtalya Cumhuriyeti Hükümetine tevdi edilir.
İşbu Antlaşma, bu formaliteyi en son yerine getirecek Akit Devletin onay
belgesini teslim etmesini izleyen ayõn ilk günü yürürlüğe girer. Ancak bu onay
belgesinin bir ayõn ikinci yarõsõnda teslim edilmesi halinde, Antlaşmanõn
yürürlüğe girişi teslim tarihini izleyen ikinci ayõn ilk gününe ertelenir.
Madde 225
Tek nüsha olarak Hollanda'ca, Fransõzca, Almanca ve İtalyanca olarak
kaleme alõnan, dört metni de aynõ ölçüde geçerli olan bu Antlaşma, İtalya
Cumhuriyeti Hükümeti arşivlerinde muhafaza edilerek birer onaylõ sureti
Antlaşmaya imza koyan diğer Devletler hükümetlerine gönderilir.
DOĞRULUĞUNU ONAYLAYARAK aşağõda adlarõ yazõlõ tam yetkili
temsilciler işbu Antlaşmayõ imzalamõşlardõr.
Roma'da bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Mart ayõnõn yirmi beşinci günü
yapõlmõştõr.
P.H SPAAK

J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS
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http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf
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