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1/83 Sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ

Ankara Anlaşmasõna ek Katma Protokolun 2’inci ve 3’üncü Maddelerinin uygulanmasõ
ile ilgili idari işbirliği metotlarõna ilişkin 5/72 sayõlõ Karar'daki para birimini ECU
olarak değiştiren 25 Nisan 1983 tarih ve 1/83 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI
ORTAKLIK KONSEYİ,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasõnda bir ortaklõk kuran Anlaşmayõ göz önünde
bulundurarak,
Söz konusu Anlaşmanõn Katma protokolunu ve özellikle onun 4’üncü Maddesini göz önünde
bulundurarak,
Ankara Anlaşmasõna ek Katma Protokolun 2’nci ve 3’üncü Maddelerinin uygulanmasõ ile
ilgili idari iş birliği metotlarõna ilişkin 5/72 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõnõn 10(a)
Maddesindeki para biriminin1, 1/78 sayõlõ Karar ile değiştirilen son şekli ile2 mevcut
uluslararasõ para durumuna artõk uymadõğõnõ dikkate alarak; bu nedenle, ticari amaçlõ
olmamak şartõyla, seyahat edenlerin beraberlerinde getirdikleri veya bagaj olarak geçen bir
A.TR.1 veya A.TR.3 dolaşõm sertifikasõ ibrazõnõ gerektirmeyen gümrüğe tabi eşyalar için
aşağõdaki miktarõn tespit edilmesi amacõyla yeni bir değerin kabulünün gerekli olduğunu
dikkate alarak;
Avrupa Topluluklarõnõn 1 Ocak 1981'den itibaren ECU'yü kullanmaya başladõğõnõ dikkate
alarak3;
ECU'nün ortak bir temel birim olarak kullanõlmasõ gerektiğini dikkate alarak;
İdari kolaylõğõn temin edilebilmesi için, para biriminin en az iki yõllõk süreler için
değiştirilmemesi gerektiğini dikkate alarak;
5/72 sayõlõ Kararõn 10 (a) Maddesi hükümlerinin uygun şekilde düzeltilmesi gerektiğini
dikkate alarak,
AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR:
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ECU, 3180/78/AET sayõlõ Tüzük ile belirlendiği şekilde üye devletler para birimlerinin belirlenen
miktarlarõnõn toplamõndan oluşur. Bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihteki miktarlar aşağõdaki gibidir:
0,828 Alman markõ
0,0885 İngiliz Sterlini
1,15 Fransõz Frangõ
109 İtalyan lireti
0,286 Hollanda Florini
3,66 Belçika Frangõ
0,14 Lüksemburg Frangõ
0,217 Danimarka Kronu
0,00759 İrlanda Paundu
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Madde 1
5/72 sayõlõ Kararõn 10 (a) Maddesinde:
1. "200 para birimi" olan miktar, "325 ECU" olarak değiştirilecektir;
2. Aşağõdaki ibare eklenecektir:
"30 Nisan 1985 tarihine kadar ve o gün de dahil olmak üzere, belli bir ülkenin ulusal para
biriminde ECU'nün değeri 1 Ekim 1982 tarihinde olduğu gibi hesaplanacaktõr.
Ondan sonra birbirini takibeden iki yõllõk dönemler için, bir önceki iki yõllõk dönemin Ekim
ayõnõn ilk iş günündeki değer gibi, ECU'nün o ulusal para birimine eşit olacaktõr.
İhracatçõ ülkenin, bu Maddede ifade edilen miktara eşit olan ulusal para birimi miktarõ,
ihracatçõ ülke tarafõndan belirlenir ve Gümrük İşbirliği Komitesine en geç yürürlüğe
girmesinden bir ay önce bildirilir.
Bu miktarõn, ithalatçõ ülke tarafõndan belirlenen miktara tekabül eden miktardan fazla olmasõ
halinde, ithalatçõ ülke, eğer mal ihracatçõ ülkenin para biriminde faturalandõrõlmõş ise kabul
eder.
Mallarõn, Topluluk üye devletlerinden herhangi birinin para biriminde faturalandõrõlmõş
olmasõ halinde, ithalatçõ ülke, ilgili devlet tarafõndan bildirilen miktarõ kabul eder."

Madde 2
Bu Karar, 1 Mayõs 1983 tarihinde yürürlüğe girer.

Brüksel, 25 Nisan 1983

Ortaklõk Konseyi adõna
Başkan
C. KESKİN
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