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Ortaklõğõn Geliştirilmesine ilişkin 19 Eylül 1980 tarihli 1/80 sayõlõ ORTAKLIK
KONSEYİ KARARI

ORTAKLIK KONSEYİ,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasõnda bir Ortaklõk yaratan Anlaşmayõ göz önünde
bulundurarak,
Ortaklõğõn canlandõrõlmasõ ve geliştirilmesinin, 5 Şubat 1980’de kararlaştõrõldõğõ üzere,
Ortaklõğõn tüm güncel sorunlarõnõ kapsamasõ ve bu sorunlarõn çözümlerinin araştõrõlmasõnda,
Topluluk ve Türkiye arasõndaki ortaklõk bağlarõnõn özel durumunun hesaba katõlmasõ
gerektiğini dikkate alarak;
Tarõm alanõnda, Topluluğa ithal edilen Türk ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin
kaldõrõlmasõnõn arzu edilen sonucu elde etmeyi ve Türkiye’nin Topluluğun genişlemesinin
etkileri ile ilgili kaygõlarõnõ hafifletmeyi sağlayacağõnõ; tarõm ürünlerinin serbest dolaşõmõnõn
gerçekleşmesi için gerekli ön koşul olan Katma Protokolun 33’üncü maddesindeki
hükümlerin uygulamaya konmasõnõn ayrõca gerektiğini; getirilen düzenlemelerin Topluluğun
ortak tarõm politikasõ ilkelerine ve mekanizmalarõna riayet edilerek uygulanma zorunluluğunu
dikkate alarak;
Sosyal alanda, Taraflardan herbirinin uluslararasõ yükümlülükleri çerçevesinde, yukarõdaki
mülahazalarõn, işçilerin ve aile bireylerinin tâbi olduğu rejimi, 2/76 sayõlõ Ortaklõk Konseyi
Kararõ ile getirilen düzenlemelerin ilerisine götürmeyi gerekli kõlacağõnõ; öte yandan sosyal
güvenliğe ve genç işçilerin değişimine ilişkin hükümlerin uygulanmasõ gerektiğini dikkate
alarak;
Ortaklõğõn gelişmesinin, Ortaklõk Anlaşmasõnõn hedeflerini, özellikle Türkiye’nin değişik
sektörlerdeki ekonomik kalkõnmasõna Topluluk desteği sağlamak yoluyla, gerçekleştirmeyi
kolaylaştõracak ekonomik, teknik ve mali iş birliğinin tesisini gerekli kõlacağõnõ dikkate
alarak,

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR :

Madde 1
Topluluk ve Türkiye arasõndaki Ortaklõğõn, 5 Şubat 1980 tarihli Ortaklõk Konseyi’nin
öngördüğü alanlarda, yeniden canlanmasõnõ ve gelişmesini sağlamayõ hedefleyen tedbirler
aşağõdaki bölümlerde yer almõştõr.
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BÖLÜM I
TARIM
Madde 2
1.

Topluluk, ortak tarõm politikasõ kapsamõna giren Türkiye menşeli ürünlerin Topluluğa
ithalatõnda uygulanan gümrük vergilerinin, altõ yõllõk bir süre içinde tedrici olarak
kaldõrõlmasõ için gerekli tedbirleri alõr.

2.

Yukarõda anõlan gümrük vergilerinin kaldõrõlmasõ için gerekli takvim, düzenlemeler ve
şartlar 3’üncü ve 4’üncü maddelerde hükme bağlanmõştõr.

Madde 3
1. Gümrük vergisi uygulanabilen ürünlerde :
a.

% 2 veya daha düşük vergiler 1 Ocak 1981 tarihinde kaldõrõlõr.

b.

% 2’den yüksek vergilerin kaldõrõlmasõ aşağõdaki takvime göre dört kademede
yapõlõr.

Takvim

İndirim oranõ

1.1.1981’den itibaren

% 30

1.1.1983’den itibaren

% 60

1.1.1985’den itibaren

% 80

1.1.1987’den itibaren

% 100

c.

Tarife indirimi sürecinin herhangi bir aşamasõnda, % 2 veya daha düşük bir
seviyeye ulaşan vergiler kaldõrõlõr.

2.

Topluluk mevzuatõnõn, bir ithalat fiyatõna uyulmasõnõ öngördüğü ürünlerde, tercihli
tarifenin uygulanmasõ, söz konusu fiyata uyulmasõna bağlõdõr.

3.

Ekte yer alan ürünlerde yapõlacak gümrük vergileri indirimi, iki tarafõn çõkarlarõ göz
önünde tutularak, miktarlara veya mevsimlik takvimlere ilişkin şartlarõ da içerir.
Bu fõkranõn uygulanmasõ için gerekli düzenlemeler, Topluluk ile Türkiye arasõnda
yapõlacak mektup teatisi ile belirlenir.
Akit taraflardan birinin isteği üzerine, bu hükümlerin işleyişi konusunda Ortaklõk
Konseyinde danõşmalar yapõlõr.
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4.

Türkiye’den ithal edilen mallara Topluluğun fiilen uyguladõğõ gümrük vergilerinin
tedricen kaldõrõlmasõ, Topluluğun ortak tarõm politikasõnõn ilke ve mekanizmalarõna
halel getirmez.
Madde 4

1.

Topluluk tarafõndan, 2’nci ve 3’üncü maddelerde öngörüldüğü şekilde gümrük
vergilerinin kaldõrõlmasõ, Türkiye’nin Katma Protokolün 43 ilâ 47’nci maddelerinde
belirtilen normal rekabet şartlarõna uymasõna bağlõdõr. Belirli bir ürün bakõmõndan, söz
konusu maddelerde yer alan ilkelerle bağdaşmayan, damping, yardõm veya tedbirin
tespit edilmesi halinde, aynõ maddelerde öngörülen diğer tedbirler saklõ kalmak üzere,
damping, yardõm veya diğer tedbirlerin uygulamasõ sona erene kadar, Topluluk söz
konusu ürünün ithalatõnda indirimsiz gümrük vergisi uygulayabilir.

2.

Topluluk piyasasõnõn, gümrük indirimi uygulanan Türk ihraç ürünlerinin miktarõ veya
fiyatõndan dolayõ olumsuz etkilenmesi veya etkilenme tehlikesiyle karşõlaşmasõ
durumunda, Ortaklõk Konseyinde en kõsa sürede danõşmalarda bulunulur; bu durum,
aciliyet halinde, Topluluk kurallarõnõn öngördüğü tedbirlerin uygulanmasõnõ engellemez.
Madde 5

1.

Katma Protokolun 33’üncü maddesinin uygulanmasõnõ kolaylaştõrmak üzere, Topluluk
ve Türkiye :
a.

Ortaklaşa bir Topluluk tarõmsal mevzuatõnõ inceleme programõ hazõrlar;

b.

Türkiye tarõmsal ekonomisi ve mevzuatõ ile Türkiye pazar ve fiyat sisteminin
derinlemesine bir analizini ve bunlarõn yürürlükteki Topluluk sistemi ile
karşõlaştõrõlmasõnõ gerçekleştirir;

c.

Türkiye’nin Topluluk sistemini tedrici olarak uygulayacak duruma gelmesi için,
kendi sistemini Topluluk sistemiyle uyumlu hale getirmeye hazõr olduğu tarõmsal
sektörleri saptar;

d.

Uyum süreci ilerledikçe, ilgili sektörde tarõmsal ürünlerin serbest dolaşõmõnõn
gerçekleşmesini sağlayan şartlarõ, özellikle Topluluk sisteminin uygulanmasõnõ ve
fiyat eşitliğini dikkate alõr.

2.

Tarõm politikasõnõn oluşturulmasõ veya daha sonraki gelişimi sõrasõnda, Topluluk, Türk
tarõmõnõn çõkarlarõnõ göz önünde bulundurur. Taraflar arasõnda, bu amaca katkõda
bulunan her tür bilgiyi birbirlerine aktarmalarõnõ sağlayacak uygun bir danõşma
mekanizmasõ kurulabilir.

3.

1’inci fõkranõn uygulanmasõ için, Ortaklõk Komitesi ad hoc bir Çalõşma Grubunun
kendisine yardõmcõ olmasõnõ istemeye yetkilidir.
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BÖLÜM II
SOSYAL HÜKÜMLER
KESİM I
İstihdam ve işçilerin serbest dolaşõmõna ilişkin sorunlar
Madde 6
1.

Aile bireylerinin serbestçe işe girmelerine ilişkin 7’nci madde hükümleri saklõ kalmak
kaydõyla, bir üye devletin işgücü piyasasõna yasal olarak dahil bulunan bir Türk işçisi :
-

O üye devlette bir yõllõk yasal çalõşmadan sonra, eğer iş mevcut ise, aynõ işverenin
yanõnda çalõşma iznini yeniletme hakkõna sahiptir;

-

O üye devlette, üç yõllõk yasal işten sonra ve Topluluk üye devletleri işçilerine
tanõnan öncelik saklõ kalmak kaydõyla, dilediği bir işveren yanõnda, ancak aynõ
meslek için, o üye devletin iş bulma kurumlarõna kayõtlõ ve normal şartlarda
yapõlmõş bir iş teklifine başvurma hakkõna sahiptir;

-

O üye devlette, dört yõllõk yasal çalõşmadan sonra, dilediği bütün ücretli işlere
serbestçe girme hakkõna sahiptir.

2.

Yõllõk izinler ile analõk, iş kazasõ veya kõsa süreli hastalõk nedenlerinden kaynaklanan
devamsõzlõklar, yasal çalõşma süreleri olarak kabul edilir. Yetkili makamlar tarafõndan
usulüne uygun biçimde belgelenmiş iradi olmayan işsizlik süreleri ile hastalõktan
kaynaklanan uzun süreli devamsõzlõklar, yasal çalõşma süresine dahil edilmemekle
birlikte, daha önceki çalõşma süresinde kazanõlmõş haklarõ da etkilemez.

3.

1’inci ve 2’nci fõkralarõn uygulama usulleri, ulusal mevzuatlar uyarõnca tespit edilir.
Madde 7

Bir üye devletin işgücü piyasasõna yasal olarak dahil bulunan bir Türk işçisinin onunla birlikte
oturma hakkõna sahip bulunan aile bireyleri :
-

O üye devlette üç yõl ikamet ettikten sonra, – Topluluk üye devletleri işçilerine tanõnan
öncelik saklõ kalmak kaydõyla – her türlü işe başvurmak hakkõna sahiptirler;

-

O üye devlette beş yõl ikamet ettikten sonra, diledikleri bütün ücretli işlere serbestçe girme
hakkõna sahiptirler.

Ev sahibi ülkede mesleki bir eğitim programõnõ tamamlayan Türk işçi çocuklarõ, bu üye
devletteki oturma sürelerine bakõlmaksõzõn, anne veya babasõndan birinin ilgili üye devlette en
az üç yõldõr yasal olarak çalõşõyor olmasõ kaydõyla, söz konusu üye devlette, her türlü işe
başvurabilir.
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Madde 8
1.

Toplulukta bir iş teklifini, üye devletlerin işgücü piyasasõnda mevcut bulunan işgücüne
yapõlan çağrõ ile karşõlamak mümkün olmaz ve üye devletler bunu karşõlamak için kendi
kanun, tüzük veya idari tasarruf hükümleri çerçevesinde, Topluluk üyesi devletler
vatandaşlarõ dõşõndaki işçilere çağrõda bulunmaya karar verirlerse, bu konuda önceliği
Türk işçilerine tanõmaya gayret gösterirler.

2.

Bir üye devletin iş bulma kurumlarõ, kendilerinde kayõtlõ bulunan açõk işleri, usulüne
uygun olarak kaydedilmiş Topluluk işgücü ile dolduramadõklarõ takdirde, söz konusu
açõk işleri, işsiz olarak kayõtlõ bulunan ve o üye devletin topraklarõnda yasal olarak
ikamet eden Türk işçileri ile doldurmaya çalõşõrlar.
Madde 9

Topluluğun bir üye devletinde yasal olarak çalõşmakta bulunan ebeveyni ile birlikte o üye
devlette oturan Türk çocuklarõnõn, bu üye devletteki genel eğitim, çõraklõk eğitimi ve mesleki
eğitim kurslarõna kabul edilmelerinde, o üye devlet vatandaşlarõnõn çocuklarõ için istenen giriş
koşullarõ aranõr. Türk çocuklarõ, o üye devlette, bu alandaki ulusal mevzuat çerçevesinde
sağlanan avantajlardan yararlanabilirler.
Madde 10
1.

Topluluk üyesi devletler, işgücü piyasalarõna yasal olarak dahil bulunan Türk işçilerine,
ücret ve diğer çalõşma koşullarõ bakõmõndan, Topluluk işçilerine göre farklõlõk
içermeyen bir rejim uygularlar.

2.

6’ncõ ve 7’nci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde, 1’inci fõkrada belirtilen Türk
işçileri ve aile bireyleri, iş ararken, iş bulma kurumlarõnõn yardõmõndan, Topluluk
işçileri ile aynõ şartlar altõnda faydalanõr.
Madde 11

Türkiye’deki işgücü piyasasõna yasal olarak dahil bulunan üye devlet vatandaşlarõ ve onunla
birlikte oturma hakkõna sahip olan aile bireyleri, Türkiye’de, 6, 7, 9 ve 10’uncu maddelerde
ön görülen hak ve avantajlardan, bu maddelerde belirtilen şartlara uymak kaydõyla,
faydalanõrlar.
Madde 12
Topluluk üyesi bir devlet veya Türkiye, kendi işgücü piyasasõnda bir bölge, faaliyet kolu veya
meslek bakõmõndan, yaşam standardõnõ veya istihdam seviyesini ciddi bir şekilde tehlikeye
düşüren olumsuzluklarla karşõ karşõya kalõr veya kalma tehlikesi geçirirse, ilgili devlet
otomatikman 6 ve 7’nci madde hükümlerini uygulamaktan kaçõnabilir. İlgili devlet bu geçici
kõsõtlamayõ Ortaklõk Konseyi’ne bildirir
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Madde 13
Topluluk üye devletleri ve Türkiye, kendi topraklarõnda yasal olarak ikamet eden ve istihdam
edilen işçiler ve aile bireylerine uygulanan işe girme şartlarõna, yeni kõsõtlamalar getiremezler.
Madde 14
1.

Bu Kesim’de yer alan hükümler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlõğõ
nedenlerine dayanan kõsõtlamalar saklõ kalmak kaydõyla uygulanõr.

2.

Bu hükümler, ulusal mevzuat veya Türkiye ile Topluluk üyesi devletler arasõnda mevcut
ikili anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklere, bu mevzuat veya anlaşmalar
kendi vatandaşlarõ yararõna daha elverişli bir rejim öngördüğü ölçüde, halel getirmezler.
Madde 15

1.

Bu Kesim’deki hükümlerin ahenkli biçimde uygulanmasõnõ sağlayacak ve bu
hükümlerin, işgücü piyasalarõnda bir olumsuzluğa meydan vermeyecek şekilde
uygulandõğõnõ tespit edecek bir konumda olmak bakõmõndan, Ortaklõk Komitesi,
Topluluk ile Türkiye’deki işgücü piyasasõnõn durumu ve gelişme perspektifleri de dahil
olmak üzere, ekonomik ve sosyal durum hakkõnda sahip bulunulan karşõlõklõ bilgileri
daha ileri bir düzeye taşõmak için, düzenli görüş alõşverişinde bulunur.
Ortaklõk Komitesi, Ortaklõk Konseyi’ne faaliyetlerini içeren yõllõk bir rapor sunar.

2.

Ortaklõk Komitesi, 1’inci fõkranõn uygulanmasõ amacõyla, kendisine yardõm edecek ad
hoc bir çalõşma grubu görevlendirme konusunda yetkilidir.
Madde 16

1.

Bu Kesim’deki hükümler, 1 Aralõk 1980 tarihinden itibaren uygulanõr.

2.

Ortaklõk Konseyi, 1 Aralõk 1983’ten itibaren uygulanabilecek çözümleri ortaya koymak
için, özellikle 15’inci maddede belirtilen faaliyet raporlarõnõn õşõğõnda, bu Kesim’deki
hükümlerin uygulanma sonuçlarõnõ 1 Haziran 1983’ten itibaren inceler.
KESİM II
Sosyo-kültürel ilerleme ve genç işçilerin mübadelesi
Madde 17

Üye devletler ve Türkiye, kendi ulusal durumlarõna ve hukuk sistemlerine uygun olarak, Türk
işçileri ile aile bireylerinin sosyo-kültürel ilerlemesine elverişli etkinliklerde, özellikle
evsahibi ülkenin dilinde okuma ve yazma kurslarõ, Türk kültürü ile bağlarõn sürdürülmesi ve
mesleki eğitimden yararlanma konularõnda, iş birliği yaparlar.
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Madde 18
Ortaklõk Komitesi, kendi ülkelerinde temel eğitim görmüş genç işçilerin, hizmet içi eğitimlere
katõlmak suretiyle mesleki eğitimlerini tamamlamalarõna imkân veren her türlü faaliyetin
uygulamaya konmasõ için, üye devletler ile Türkiye’ye, Katma Protokolün 40’õncõ
maddesinde öngörülen şartlar dahilinde, Ortaklõk Konseyi tarafõndan sunulacak bir tavsiye
hazõrlar.
Ortaklõk Komitesi, bu hükmün uygulanma durumunu izler.
BÖLÜM III
EKONOMİK VE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ
Madde 19
Türkiye tarafõndan, Türkiye ile Topluluk arasõndaki mevcut ekonomik bağlarõ, geniş bir
çerçevede ve Taraflarõn karşõlõklõ çõkarlarõna uygun olarak, mümkün olduğu kadar
kuvvetlendirmek için gösterilen çabalarõ tamamlamak suretiyle Türkiye’nin kalkõnmasõna
katkõda bulunmak amacõyla, Akit Taraflar arasõnda bir iş birliği oluşturulur.
Madde 20
1.

İş birliği, özellikle Türkiye tarafõndan hazõrlanan yatõrõm projelerini hazõrlayõcõ ve
tamamlayõcõ faaliyetleri ve bilhassa, Mali Protokol çerçevesinde gerçekleştirilen
işlemleri kapsar.

2.

İş birliği, özellikle endüstri, enerji, tarõm ve eğitim alanlarõnõ kapsar. İş birliği, ayrõca,
Türkiye’nin yatõrõm projelerinin hazõrlanmasõnda teknik yardõm yapõlmasõ hususunu da
kapsar.

3.

Ortaklõk Konseyi, iş birliği yapõlacak başka alanlar da belirleyebilir.
Madde 21

İş birliği gerçekleştirilirken, Türkiye’nin Kalkõnma Planõ ve Programlarõndaki hedefler ve
öncelikler özellikle göz önünde tutulur.
Madde 22
Akit Taraflar, karşõlõklõ çõkarlarõna uygun ve bu Kesim’deki maddelerin amaçlarõ ile uyum
içinde bulunan iş birliği ve yatõrõm sözleşmelerinin uygulanmasõnõ teşvik eder.
Madde 23
Sanayi alanõndaki iş birliğinin amacõ, iki tarafõn karşõlõklõ çõkarlarõ göz önünde
bulundurularak, özellikle :
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-

Türkiye ekonomisinin yapõsõnõ çeşitlendirmek amacõyla, Türkiye tarafõndan başlatõlan
üretim ve ekonomik alt yapõ geliştirme çabalarõna Topluluğun katõlmasõnõ;

-

Türkiye tarafõndan ihraç edilen ürünlerin pazarlanmasõnõ ve satõşõnõn geliştirilmesini;

-

Ortaklõk Anlaşmasõnõn amaçlarõna uygun olarak, yeni ilişkilerin kurulmasõnõ
gerçekleştirecek şekilde (özellikle Türk işadamlarõ ile Topluluk üye devletleri işadamlarõnõ
bir araya getiren konsorsiyum şeklinde), Türkiye ile Topluluğun sanayi politikasõ
sorumlularõ, müteşebbisleri ve işadamlarõ arasõnda temaslarõn gerçekleştirlmesini ve
toplantõlarõn düzenlenmesini;

-

Uygun düzenlemeler yapmak suretiyle, Topluluk ve Türkiye’de bulunan firma ve
kuruluşlar arasõnda teknoloji transferinin teşvik edilmesini;

-

Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin, araştõrmalara dayanan teknik yardõm, bu
işletmelerin kurulmasõ ve gerekli yapõlar ile eğitim programlarõnõn oluşturulmasõ suretiyle,
geliştirilmesini sağlamaktõr.
Madde 24

Enerji alanõndaki iş birliğinin amacõ, özellikle aşağõdaki konulara yönelik olacaktõr:
-

Türkiye’nin doğal kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve enerji kaynaklarõnõn aranmasõ ve
işlenmesini kapsayan projelerin desteklenmesi;

-

Topluluk firmalarõnõn, Türkiye’nin programlarõna ve Türkiye’nin kaynaklarõnõn ülke
içinde işletilmesine yönelik bütün faaliyetlere katõlmalarõnõn teşvik edilmesi.
Madde 25

1.

Taraflarõn tarõmsal üretimlerinin birbirini tamamlayan özelliği dikkate alõnarak, Türkiye
ve Topluluk arasõnda tarõm alanõndaki iş birliği özellikle aşağõdaki amaçlara yönelik
olacaktõr:

-

Üretken kapasitenin ve tekniklerin iyileştirilmesi yoluyla üretimin geliştirilmesi;

-

Su kaynaklarõnõn değerlendirilmesi ve modern sulama yöntemlerinin kullanõlmasõ;

-

Aşõlama tekniklerinin yaygõnlaştõrõlmasõ ve yerel tüketimin artõrõlmasõ için belirli
ürünlerin geliştirilmesi;

-

Kõrsal kalkõnmanõn desteklenmesi ve ürünlerin pazarlanmasõ ve satõşõ için tarõmsal yapõlar
ve yöntemlerin iyileştirilmesi.

2.
-

Ortaklõk Komitesi, bu amacõn ve özellikle aşağõdaki hususlarõn gerçekleştirilmesi için
uygun yöntemleri araştõracaktõr:
Uzman ve araştõrma ekipleri değişimi ile her iki tarafõ da ilgilendiren alanlardaki
konularda sempozyumlar veya bir günlük seminerler düzenlenmesi yoluyla, her iki tarafõ
ilgilendiren sektörlerdeki bilgi değişiminin teşvik edilmesi;
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-

Tarõmsal araştõrma ve eğitim hizmetleri ile bağlantõlõ biçimde, danõşmanlõk hizmetlerini
düzenleme yöntemlerinin oluşturulmasõ;

-

Tarõmsal kalkõnmanõn bölgesel kalkõnma ile bütünleştirilmesi, standardizasyon ve
üreticilerin teşkilatlanmasõ hususlarõndaki yöntemlere ilişkin projelerin uygulanmasõ.
Madde 26

İşgücü alanõnda, Türkiye ile Topluluk arasõndaki iş birliğinin amacõ özellikle :
-

Türk ekonomisi için önem taşõyan sektörlerdeki eğitim programlarõnõ, Kalkõnma
Planlarõndaki öncelikler ve yönlendirmeler göz önünde tutularak, özellikle çeşitli
disiplinlere yönelik bir pilot eğitim merkezi tesis etmek suretiyle, teşvik etmek;

-

Topluluğun bilimsel kurumlarõnda, Türk araştõrmacõlar için çok özel eğitim olanaklarõ
sağlamak;

-

Genç işçi değişimi ve eğitimini kolaylaştõran her tür faaliyeti teşvik etmektir.
Madde 27

1.

Ortaklõk Komitesi, iş birliğinin hedeflerine ulaşmak için, elde edilen sonuçlarõ düzenli
olarak inceler ve iş birliğinin genel yönünü belirleyen Ortaklõk Konseyine rapor eder.

2.

Ortaklõk Komitesi, yukarõdaki maddelerde belirtilen
gerçekleştirmeye yönelik araç ve yöntemleri araştõrõr.

alanlarda

iş

birliğini

Madde 28
1.

Topluluk, bu Kesim’de belirtilen amaçlarla uyum içinde olan ve Türkiye’nin
kalkõnmasõnõ gerçekleştirmeye katkõda bulunan projelerin finansmanõna katõlõr.

2.

IV. Mali Protokolun yürürlüğe girişinden itibaren, 1’inci fõkrada öngörülen finansmana
katõlma, söz konusu Protokol’de belirtilen çerçeve ve şartlarda gerçekleşir.
Madde 29

Akit taraflardan her biri, bu Karar hükümlerinin uygulanmasõ için gerekli ve kendi
sorumluluklarõna giren tedbirleri alõr.
Madde 30
Bu Karar, 1 Temmuz 1980 tarihinde yürürlüğe girer.
Brüksel, 19 Eylül 1980
Ortaklõk Konseyi adõna
Başkan
C. KESKİN
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Madde 3 (3)’de Belirtilen Ürünlerin Listesi
OGT Başlõk No:
07.01

08.04
08.05

08.07
y.08.09
20.02
20.06

Ürünün Tanõmõ
Taze veya dondurulmuş sebzeler:
A. Patates:
II. Turfanda patates
F. Baklagiller (kabuklu veya kabuğu ayõklanmõş):
II. Fasulye (Phaselous türü)
y.III. Diğer:
- Çalõ fasulyesi (Vicia faba major L.)
y.H. Soğan, arpacõk soğanõ ve sarmõsak:
- Soğan
y.T. Diğer:
- Patlõcan
- Kereviz
- Kabak
- Bal kabağõ
Taze veya kuru üzüm:
A. Taze:
I. Sofra üzümü
08.01 numaralõ başlõk altõnda yer almayan kabuklu yemişler
(taze veya kuru, kabuklu veya kabuğu ayõklanmõş) :
y.G. Diğer:
- Fõndõk
Taze çekirdekli meyva:
D. Erik
Diğer taze meyva:
- Kavun
- Karpuz
Sirke veya asetik asitle hazõrlanan veya muhafaza edilenler
dõşõndaki sebzeler:
C. Domates
Sair şekilde hazõrlanan veya muhafaza edilen meyva (ilâve
şeker veya alkol içersin içermesin):
B. Diğer:
II. İlâve alkol içermeyen:
c) ilâve şeker içermeyen ve paketleme sõrasõnda net
ağõrlõğõ:
1. 4.5 kg veya daha fazla olan:
y.aa) Kayõsõ
- Özü
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