Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi

taraf ndan yapt lm

Kat m Öncesi Yard m Arac (IPA) Olu turan 1085/2006 say
tarihli KONSEY TÜZÜ Ü (EC)

r

ve 17 Temmuz 2006

(OJ L210, 31/07/2006 s.82-93)
AVRUPA B RL

KONSEY ,

Avrupa Toplulu unu kuran Antla ma ve özellikle de bu Antla man n 181a Maddesini,
Komisyon teklifini,
Avrupa Parlamentosu görü ünü1,
Bölgeler Komitesi görü ünü2 göz önünde bulundurarak,
IDAK HUSUSLARI D KKATE ALARAK:
(1) Toplulu un D Yard m etkinli inin artt lmas amac yla yeni bir programlama ve yard m
sa lama çerçevesi öngörülmü tür. Mevcut araç Avrupa D Yard m politikalar do rudan
destekleyen genel araçlardan bir tanesini olu turur.
(2) Avrupa Birli i Antla mas Madde 49’da özgürlük, demokrasi, insan haklar ve temel
özgürlüklere sayg ve hukukun üstünlü üne uyan herhangi bir Avrupa Devletinin, Birlik üyesi
olmak üzere ba vurabilece i belirtilir.
(3) Türkiye Cumhuriyeti’nin üyelik ba vurusu 1999 y nda Helsinki’de Avrupa Konseyi
taraf ndan kabul edilmi tir. 2002 y ndan bu yana Türkiye’ye kat m öncesi yard m
sa lanmaktad r. 16-17 Aral k 2004 tarihlerinde Brüksel’de Avrupa Konseyi Türkiye ile
kat m müzakerelerinin ba lamas tavsiyesinde bulunmu tur.
(4) 20 Haziran 2000’de Santa Maria da Feira’da düzenlenen toplant da Avrupa Konseyi, Bat
Balkan ülkelerinin potansiyel Avrupa Birli i üyelik adaylar oldu unu vurgulam r.
(5) 19–20 Haziran 2003’te Selanik’te düzenlenen toplant da Avrupa Konseyi, Aral k 2002’de
düzenlenen Kopenhag toplant lar ile Mart 2003’te düzenlenen Brüksel toplant lar nda al nan
kararlar hat rlatarak, Bat Balkan ülkelerinin gerekli kriterleri kar lamalar halinde Avrupa
Birli inin bir parças olacaklar belirterek bu ülkelerin Avrupa perspektifini tam ve etkin bir
biçimde destekleme kararl
tekrarlam r.
(6) Selanik Avrupa Konseyi 2003’te de stikrar ve Ortakl k Sürecinin Bat Balkan ülkelerinin
kat ma giden Avrupa sürecine ili kin genel bir çerçeve olu turdu u belirtilmi tir.
(7) Selanik Avrupa Konsey Kararlar na ili kin ilke karar nda Avrupa Parlamentosu, Bat
Balkan ülkelerinin kat m yolunda ilerledi ini tan
, ancak ayn zamanda her ülkenin kendi
özellikleri
nda de erlendirilmesi gerekti inde srar etmi tir.
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6 Temmuz 2006’da bildirilen görü (henüz Resmi Gazete’de yay mlanmam
OJ C231, 20.9.2005, s.67.

r).

(8) Dolay yla, Bat Balkan ülkelerinin tümü potansiyel aday ülke olarak dü ünülebilir; ancak
aday ülke ile potansiyel aday ülke aras nda net bir ayr m yap lmal r.
(9) 17–18 Haziran 2004 tarihinde Brüksel Avrupa Konseyi H rvatistan ile kat m
müzakerelerinin ba lamas tavsiye etmi tir.
(10) 15–16 Aral k 2004 tarihinde Brüksel Avrupa Konseyi eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyetine aday ülke statüsünün verilmesi karar alm r.
(11) Ayr ca, 16 ve 17 Aral k 2004’te Brüksel Avrupa Konseyi kat m müzakerelerine paralel
olarak Avrupa Birli i’nin her bir aday ülke ile yo un siyasi ve kültürel diyalog olu turmas
tavsiye etmi tir.
(12) Topluluk yard
n tutarl
ve uyumunun sa lanmas amac yla potansiyel aday
ülkelerin yan s ra aday ülkelere de sa lanan deste in, 2666/2000 say ve 5 Aral k 2000
tarihli Arnavutluk, Bosna-Hersek, H rvatistan, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti’ne yap lacak yard m konulu Konsey Tüzü ünün (EC)3
yan s ra daha önceki kat m öncesi araçlardan al nan derslerden yararlan larak tutarl k
çerçevesinde verilmesi gerekir. Söz konusu yard m, AT Antla mas n 181a Maddesine
uygun olarak Toplulu un kalk nma politikas ile uyum içerisinde olmal r.
(13) Potansiyel aday ülkelerin yan s ra aday ülkelere de sa lanacak yard m, bu ülkeleri
demokratik kurumlar
ve hukukun üstünlü ünü güçlendirme, kamu idaresi reformunu
gerçekle tirme, ekonomik reformlar gerçekle tirme, az nl k haklar n yan s ra insan
haklar
gözetme, cinsiyet e itli ini te vik etme, sivil toplumun geli imini destekleme,
uzla ma ve yeniden yap land rman n yan s ra bölgesel i birli ini geli tirmeye yönelik
çabalar desteklemeli ve bu ülkelerde sürdürülebilir kalk nma ile yoksullu un azalt lmas na
katk sa lamal ; ayr ca, kurumsalla maya yönelik çe itli tedbirleri desteklemeyi
hedeflemelidir.
(14) Aday ülkelere yönelik yard m, ayr ca müktesebat n bütünüyle benimsenmesi ve
uygulanmas özellikle de aday ülkenin Toplulu un tar m ve uyum politikas uygulamaya
haz rlanmas hedeflemelidir.
(15) Potansiyel aday ülkelere yönelik yard m özellikle bölgesel, insan kaynaklar ve k rsal
kalk nmaya yönelik idari kapasitenin geli tirilmesini hedefleyen yat m projelerine deste in
yan s ra müktesebata uyumu da kapsayabilir.
(16) Yard m, kat m öncesi sürecin stratejik önceliklerinin yan s ra stikrar ve Ortakl k
Süreci önceliklerini de yans tan kapsaml bir çok-y ll strateji temelinde sa lanmal r.
(17) Bu stratejinin mali bölümü ile yard m sa lanabilmesi için Bütçe Otoritesinin imtiyazlar
sakl kalmak kayd yla, Komisyon y ll k geni leme paketinin bütüncül bir parças olarak çok
ll gösterge niteli inde mali çerçevesi vas tas yla önümüzdeki üç y la ili kin teklif olarak
sunulacak mali ödenek hedeflerini sunar.
(18) Geçi Yard
ve Kurumsal Yap lanma ile S r Ötesi birli i Bile enleri, bunlar
aras nda bölgesel i birli inin te vik edilmesinin yan s ra AB hedefi do rultusunda geçi ve
yak nla ma sürecinde yard m sa lamak amac yla tüm yararlan ülkelerin eri imine aç k
olmal r.
(19) Bölgesel Kalk nma Bile eni, nsan Kaynaklar n Geli imi Bile eni ve K rsal Kalk nma
Bile eni özellikle Toplulu un uyum ve k rsal kalk nma politikalar n uygulanmas amac yla
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OJ L306, 7.12.2000, s.1. En son 2112/2005 say

Tüzük (EC) ile de

ik Tüzük (OJ L344, 27.12.2005, s.23).

yaln zca kat m sonras na haz rlanabilmek için fonlar n adem-i merkeziyet esas na ba
olarak idare etmek üzere akredite aday ülkenin eri imine aç kt r.
(20) Fonlar n adem-i merkezi idaresi için akredite edilmemi olan potansiyel aday ülkeler ve
aday ülkeler ise Bölgesel Kalk nma Bile eni, nsan Kaynaklar n Geli imi Bile eni ve K rsal
Kalk nma Bile eni alt nda yer alan benzer tedbir ve faaliyetler için Geçi Yard
ve
Kurumsal Yap lanma kapsam nda uygun ülkelerdir.
(21) Avrupa Topluluklar genel bütçesine uygulanan Mali Tüzü e ili kin 1605/2002 say ve
25 Haziran 2002 tarihli Konsey Tüzü ünde4 (EC, Euratom) yer alan D Yard m ilkelerine
uygun olarak adem-i merkezi yönetim, e le tirme ve TAIEX (Teknik Yard m Bilgi De im
Arac ) gibi kat m öncesi süreçte yararl yap lardan faydalan larak ancak Avrupa Birli inin
s rlar nda s r ötesi programlar için ortak yönetim vas tas yla Üye Devlet yoluyla
uygulama gibi yenilikçi yakla mlara da olanak tan narak yard m sa lan r. Deneyime sahip
Üye Devletten i bu Tüzü ün yararlan lar na müktesebat n uygulanmas na ili kin bilgi ve
uzmanl k aktar
özellikle bu ba lamda son derece yararl r.
(22) Bu Tüzü ün uygulanmas için gerekli faaliyetler, bütçe aç ndan önemli etkilere sahip
programlar n uygulanmas na ili kin yönetim tedbirleridir. Komisyona verilen yetkilerin
uygulanmas na ili kin prosedürlerin ortaya konuldu u 1999/468/EC say ve 28 Haziran 1999
tarihli Konsey Karar na5 uygun olarak dari Komiteye çok y ll gösterge niteli inde planlama
belgelerinin sunulmas yla bu tedbirler benimsenir.
(23) Geçi Yard
ve Kurumsal Yap lanma ve S r Ötesi birli i Bile eni kapsam nda
yard mlar n uygulanmas na ili kin yatay ve ülke ba na y ll k veya çok y ll programlar,
1999/468/EC Karar na uygun olarak bir dari Komiteye sunulur.
(24) Bölgesel Kalk nma Bile eni, nsan Kaynaklar n Geli imi Bile eni ve K rsal Kalk nma
Bile eninin uygulanmas na yönelik çok y ll programlar, 1999/468/EC Karara uygun olarak
bir dari Komiteye sunulur. Bu faaliyetler Yap sal Fon ve K rsal Kalk nma uygulamalar na
uyumla
laca ndan, Yap sal Fonlar ve K rsal Kalk nma için mevcut Komitelerden
mümkün oldu unca yararlan lmal r.
(25) Komisyonun bu Tüzü ü merkeziyetçi yönetimle uygulad
durumlarda özellikle
müktesebat ilke ve standartlar uygulamak suretiyle Toplulu un mali ç karlar n korunmas
için büyük özen gösterir; Komisyon i bu Tüzü ü di er yönetim türleri ile uygulad nda
Toplulu un mali ç karlar , yeterli güvencenin öngörüldü ü uygun anla malar yoluyla
korunur.
(26) Arz men eine ili kin ilkelerin yan s ra ihalelere ve hibe sözle melerine kat m
uygunlu unu belirleyen ilkeler, yard n serbest b rak lmas ancak bu alandaki yeni
geli melere uyma esnekli inin gösterilmesi do rultusunda Avrupa Birli indeki yeni
geli melere uygun olarak ortaya konulur.
(27) Bir yararlan ülkenin Avrupa Birli ini kuran ilkeleri ihlal etmesi veya Kopenhag
kriterleri ile Avrupa veya Kat m Ortakl nda öngörülen öncelikler kar nda yetersiz
ilerleme göstermesi halinde Konsey, Komisyon teklifine dayal olarak gerekli tedbirleri
alacak konumda olmal r. Avrupa Parlamentosuna tam ve acil bilgilendirme yap lmal r.
(28) Bu Tüzükte belirtildi i ekilde yararlan ülkenin statüsü hakk nda sadele tirilmi bir
prosedür izlenerek Konseyin bu Tüzü ü de tirmesine hükmen olanak tan r.
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(29) Di er bölgesel D Yard m Araçlar kapsam nda yararlan durumunda bulunan Ülkeler
kar kl k esas na ba olarak sözkonusu faaliyetin bölgesel, s r ötesi, uluslarüstü veya
küresel olmas na dayal bir katma de er getirmesi halinde bu Tüzük kapsam nda yer alan
faaliyetlere kat labilmelidir.
(30) Yararlan ülkelerin kademeli olarak müktesebat da dahil olmak üzere Avrupa Birli i
standart ve politikalar na uyumla
lmas konulu bu Tüzü ün hedefleri Üye Devletler
düzeyinde yeterince elde edilemeyece i ve Topluluk düzeyinde daha iyi elde edilece i için
AT Antla mas Madde 5’te belirtildi i ekilde yard mc olma ilkesine uygun tedbirleri
alabilir. Madde 1’de belirtildi i ekilde oransall k ilkesine uygun olarak bu Tüzük bu hedefe
ula mak için gerekli görülen hususlar n d na ç kmaz.
(31) AT Antla mas Madde 181a’da üçüncü ülkeler ile ekonomik, mali ve teknik i birli i
alan nda öngörülen tedbirlerin Üye Devletler taraf ndan yürütülen çal malar tamamlay
olmas gereklili inin öngörüldü ünü dikkate alarak Komisyon ve Üye Devletler özellikle
yard m döngüsünün farkl a amalar boyunca düzenli isti areler ve s kl kla ilgili bilginin
de imi yoluyla Topluluk ile Üye Devletler aras nda d yard m alan nda operasyonel
koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik AB 2001 ilkelerine uygun olarak koordinasyon,
tutarl k ve yard m bütünlü ünü temin etmeyi taahhüt etmi lerdir.
(32) Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyonun bütçe disiplini ve güçlü mali yönetim
konulu 17 May s 2006 tarihli Kurumlararas Anla mas 6 paragraf 38’de yer alan mali referans
tutar , AT Antla mas nda tan mlanan bütçe otoritelerinin yetkilerini etkilemeksizin arac n tüm
süresi için bu Tüzü e dahildir.
(33) Topluluk kat m öncesi yard na ili kin yeni sistem gere i Macaristan ve Polonya Halk
Cumhuriyetine ekonomik yard m konulu 3906/89 say ve 18 Aral k 1989 tarihli Konsey
Tüzü ü7 (EEC), PHARE program çerçevesinde s r ötesi i birli i program n
uygulanmas na ili kin 2760/98 say ve 18 Aral k 1998 tarihli Komisyon Tüzü ü8 (EC),
kat m öncesi strateji çerçevesinde ba vuru sahibi ülkelere yap lacak yard n
koordinasyonunun sa lanmas na ili kin 1266/1999 say ve 21 Haziran 1999 tarihli Konsey
Tüzü ü9 (EC), Kat m öncesi araç ve yap sal politikalar olu turan 1267/1999 say ve 21
Haziran 1999 tarihli Konsey Tüzü ü10 (EC), kat m öncesi dönemde orta ve do u Avrupal
ba vuru sahibi ülkelerin tar m ve k rsal kalk nma konular nda kat m öncesi destek
almalar na ili kin 1268/1999 say ve 21 Haziran 1999 tarihli Konsey Tüzü ü11 (EC), K br s
ve Malta’n n kat m öncesi strateji çerçevesinde operasyon uygulamalar na ili kin 555/2000
say ve 13 Mart 2000 tarihli Konsey Tüzü ü12 (EC), Türkiye’ye kat m öncesi mali yard m
konulu 2500/2001 say ve 17 Aral k 2001 tarihli Konsey Tüzü ü13 (EC) ve Topluluk d
kaynaklar na eri im konulu 2112/2005 say ve 21 Kas m 2005 tarihli Konsey Tüzü ünün
(EC) feshedilmesi gerekmi tir. Ayn ekilde, i bu Tüzük 31 Aral k 2006 tarihinde süresi dolan
2666/2000 (EC) say Tüzü ün yerine geçer.
BU TÜZÜ Ü KABUL ETM

R:
BA LIK I
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GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Yararlan

lar ve genel amaç

Topluluk EK I ve II’de liste halinde sunulan ülkelere, üyelik amac na yönelik olarak
müktesebat da dahil olmak üzere AB standart ve politikalar yla kademeli uyumla rma
sürecinde yard m sa lar.
Madde 2
Kapsam
1. Ek I ve II’de liste halinde sunulan yararlan
desteklemesi hedeflenir:
(a) hukukun
güçlendirilmesi;

üstünlü ü

ve

ülkelere yap lacak yard

uygulanmas

n

yan

s ra

na

demokratik

daki alanlar
kurumlar n

(b) insan haklar n ve temel özgürlüklerin desteklenmesi ve korunmas , az nl k haklar na
sayg gösterilmesi, cinsiyet e itli inin ve ayr mc ktan uzakla man n desteklenmesi;
(c) 1605/2002 say (EC, Euratom) Tüzükte ortaya konulan ilkelere uygun olarak
yararlan
ülkeye yap lan yard m yönetiminin adem-i merkeziyetini sa layan sistemin
olu turulmas da dahil olmak üzere kamu yönetimi reformu;
(d) ekonomik reform;
(e) sivil toplumun geli tirilmesi;
(f) sosyal içerme;
(g) uzla ma, güven artt
(h) bölgesel ve s

önlemler ve yeniden yap land rma;

r ötesi i birli i.

2. Ek I’de liste halinde verilen ülkelere yap lacak yard
hedeflenir:

na

daki alanlar da desteklemesi

(a) müktesebat n benimsenmesi ve uygulanmas ;
(b) Toplulu un ortak tar m ve uyum politikalar
politika geli tirmenin desteklenmesi.

n uygulanmas na haz rl

3. Ek II’de liste halinde sunulan ülkelere sa lanacak yard
desteklemesi hedeflenir:

n a

n yan s ra

daki alanlar da

(a) müktesebata kademeli uyumla rma;
(b) özellikle bölgesel, insan kaynaklar ve k rsal kalk nma alanlar olmak üzere altyap ve
yat m ile ilgili faaliyetlerin kar kl k ilkesine ba sosyal, ekonomik ve co rafi geli imi.
Madde 3
Bile enler
1. Yard m a

daki bile enlere uygun olarak programlan r ve uygulan r:

(a) Geçi Yard
(b) S

ve Kurumsal Yap lanma;

r Ötesi birli i;

(c) Bölgesel Kalk nma;

(d) nsan Kaynaklar

n Geli imi;

(e) K rsal Kalk nma.
2. Komisyon farkl bile enler alt nda hibe edilen yard mlar aras nda koordinasyon ve
tutarl
sa lar.
3. Komisyon, 1999/468/EC say Karar n 4 ve 7. Maddesi’nde ortaya konulan prosedüre
uygun olarak bu Tüzü ün uygulanmas na ili kin ilkeleri kabul eder. Bunun için Komisyon,
Madde 14(1)’de belirtilen IPA Komitesi taraf ndan desteklenir.
1999/468/EC say

Karar Madde 4(3)’te belirtilen süre iki ay olarak belirlenir.
Madde 4
Yard

n Siyasi Çerçevesi

Bu Tüzük kapsam nda sa lanan yard m, Avrupa ve Kat m Ortakl klar nda tan mlanan genel
kat m öncesi politika çerçevesine uygun olarak ve Komisyonun Geni leme paketinde yer
alan Raporlar ile Strateji Belgesi dikkate al narak sa lan r.
Madde 5
Önerilen gösterge niteli inde mali tahsisatlara ili kin bilgi
1. Madde 6’da yer alan stratejik planlaman n desteklenmesi aç ndan Komisyon y ll k olarak,
Avrupa Parlamentosu ve Konseye Avrupa Ortakl klar , Kat m Ortakl klar , Raporlar ve
Strateji Belgesinin yan s ra mali çerçeveyi de göz önünde bulundurarak çok y ll gösterge
niteli inde mali çerçeve eklinde gelecek üç y l için önerilen mali da mlara ili kin niyetini
sunar.
2. Söz konusu çok y ll gösterge niteli inde mali çerçevede Komisyonun ülke faaliyetleri ve
çok ülkeli faaliyetlerinin bile enlerine ayr lm fon da m niyetleri yer al r. Bu durum,
ihtiyaç de erlendirmesi, hazmetme kapasitesi, artl klar ve yönetim kapasitesinin
gözetilmesi gibi unsurlar n da dahil oldu u bir dizi hedef ve effafl k kriterleri temelinde ele
al r. stikrar Arac n temelini te kil eden Tüzük çerçevesinde benimsenen istisnai yard m
tedbirleri veya geçici müdahale programlar da dikkate al r.
3. Çok y ll gösterge niteli inde mali çerçeve üç y ll k planlama kapsam nda yer almakla
beraber Komisyonun y ll k Geni leme paketine dahil edilir.
Madde 6
Yard

n planlanmas

1. bu Tüzük kapsam nda yer alan yard m, ulusal yetkililer ile yak n isti are halinde ülke
taraf ndan olu turulan çok y ll gösterge niteli inde planlama belgelerine dayal olarak ulusal
stratejileri desteklemek ve ilgili ülkenin kat
ve müdahil olma durumunu güvence alt na
almak amac yla sa lan r. Sivil toplum ve di er payda lar da gerek duyuldu unda
görevlendirilebilir. Di er yard m programlar da göz önünde bulundurulur.
2. Ek I’de liste halinde sunulan ülkelere sa lanacak yard m özellikle Kat m Ortakl klar na
dayal olarak sa lan r. Yard m, ülkelerdeki öncelikler ile düzenli durum de erlendirmeleriyle
ortaya ç kan genel stratejiyi kapsar. Kat m haz rl klar nda bunlar dikkate al nmaktad r.
Yard m, Haziran 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Konseyinde belirlenen kriterler ile bölgesel
birli inin yan s ra müktesebat n benimsenmesi ve uygulanmas nda kaydedilen ilerleme
nda planlan r.
3. Ek II’de liste halinde sunulan ülkelere sa lanacak yard m özellikle Avrupa Ortakl klar na
dayal r. Yard m, ülkelerdeki öncelikler ile düzenli durum de erlendirmeleriyle ortaya ç kan

genel stratejiyi ve Avrupa Birli ine daha fazla entegrasyon sa lanmas na yönelik haz rl klar n
nelere odaklanmas gerekti ini kapsar. Yard m, Haziran 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Birli i
Konseyinde belirlenen kriterler ile bölgesel i birli inin yan s ra bölgesel i birli i de dahil
olmak üzere istikrar ve ortakl k anla malar n uygulanmas nda kaydedilen ilerleme
nda
planlan r.
4. Çok y ll gösterge niteli inde planlama belgelerinde, çok y ll gösterge niteli inde mali
çerçevede önerilen ülke ve bile ene göre gösterge niteli inde da m dikkate al narak her bir
bile en içindeki temel önceliklere yönelik gösterge tahsisatlar sunulur. Ayr ca gerekti inde
çok ülkeli programlar ve yatay giri imler için sa lanan fonlar da belirler.
5. Çok y ll gösterge niteli inde planlama belgeleri üç y ll k perspektifte haz rlan r. Bunlar
ll k olarak gözden geçirilir.
6. Komisyon Madde 14(2)(a)’da ortaya konulan prosedüre uygun olarak çok y ll gösterge
niteli inde planlama belgeleri ve y ll k gözden geçirmeleri kabul eder.
Madde 7
Programlama
1. bu Tüzük kapsam nda yer alan yard m çok y ll veya y ll k programlar yoluyla ülke veya
bile en esas na dayal veya gerekti inde çok y ll gösterge niteli inde planlama belgelerinde
belirtilen önceliklere uygun olarak birkaç ülkeye veya kapsam na göre sa lan r.
2. Programlarda izlenen hedefler, müdahale alanlar , beklenen sonuçlar, yönetim prosedürleri
ve planlanan finansman n toplam tutar belirtilir. Ayr ca, programlar finansman sa lanacak
operasyon türlerinin k sa tan
, her bir operasyon türü için tahsis edilecek tutarlar n
göstergesini ve gösterge niteli inde bir uygulama zaman çizelgesini içerir. Gerekirse geçmi
yard mlardan ç kar lan derslerin sonuçlar
içerir. Hedefler özgün, ili kili ve ölçülebilir
olmal , zamana ba lanm k yas kriterleri içermelidir.
3. Komisyon çok y ll ve y ll k programlar ile bunlara ili kin gözden geçirmeleri Madde
14(2)’de yer alan prosedürlere uygun olarak kabul eder.
BA LIK II
BEL RL B LE ENLERE

N KURALLAR

Madde 8
Geçi Yard

ve Kurumsal Yap lanma Bile eni

1. Geçi Yard
ve Kurumsal Yap lanma Bile eni Madde 2’de yer alan hedeflerin elde
edilmesinde Ek I ve II’de liste halinde sunulan ülkelere yard m sa lar.
2. Kapasite ve kurumsal yap lanman n finansman n yan s ra Madde 9-12 kapsam na
al nmam olsa dahi yat m amac yla da kar kl k esas na ba olarak kullan labilir.
3. Bu bile en alt nda yer alan yard m ile, Ek I ve II’de liste halinde sunulan ülkelerin de
Topluluk programlar ve kurulu lar na kat
desteklenebilir. Ayr ca, bölgesel ve yatay
programlar için de yard m sa lanabilir.
Madde 9
r Ötesi birli i Bile eni
1. S r ötesi i birli i bile eni s r ötesinde Ek I ve II’de liste halinde sunulan ülkelere ve
gerekli ise bu ülkeler aras nda ve bu ülkeler ile Üye Devletler aras nda uluslarüstü ve bölgeler
aras i birli i hususunda destek sa layabilir.

2. Bu tür i birli inde iyi kom uluk ili kileri, istikrar, güvenlik ve refah n ilgili bütün ülkelerin
ortak ç kar gözetilerek desteklenmesi ve ülkelerin uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir
geli iminin desteklenmesi hedefi benimsenir.
3. Üye Devletler ile s r ötesi i birli i durumunda, Avrupa Bölgesel Kalk nma Fonu ve i bu
Tüzü ün mali katk lar na esas olan kurallar, Avrupa Bölgesel Kalk nma Fonu, Avrupa Sosyal
Fonu ve Uyum Fonuna14 ili kin genel hükümlerin ortaya konuldu u 1083/2006 say ve 11
Temmuz 2006 tarihli Konsey Tüzü ü (EC) Madde 21’de yer alan ilgili hükümlerdir.
4. birli i, s r ötesi, uluslarüstü ve bölgeleraras i birli i için di er Topluluk araçlar yla
koordinasyon halinde yürütülür. Üye Devletler ile s r ötesi i birli i durumunda, bu bile en
ilgili s r veya s rlar dahilinde yer alan kara veya deniz bölgelerini kapsar.
5. Bu Madde amaçlar na uygun olarak, bu bile en, di er kullan m yerlerinin yan s ra, yat m
için oldu u kadar kapasite ve kurumsal geli imin finansman için de kullan labilir.
Madde 10
Bölgesel Kalk nma Bile eni
1. Bölgesel Kalk nma Bile eni, Ek I’de liste halinde sunulan ülkeleri, özellikle Avrupa
Bölgesel Kalk nma Fonu ve Uyum Fonuna haz rl k olmak üzere politika geli tirmenin yan
ra Topluluk uyum politikas n uygulanmas ve yönetimine haz rl k konusunda da destekler.
2. Özellikle Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 5 Temmuz 2006 tarihli (EC) 1080/2006 say
ve Avrupa Bölgesel Kalk nma Fonu konulu Tüzü ünde15 ve Uyum Fonunu olu turan
1084/2006 say ve 11 Temmuz 2006 tarihli Konsey Tüzü ünde16 (EC) yer alan faaliyet
türlerinin finansman na katk da bulunabilir.
Madde 11
nsan Kaynaklar

n Geli imi Bile eni

1. nsan Kaynaklar n Geli imi Bile eninde, Ek I’de liste halinde sunulan ülkeler, politika
geli tirmenin yan s ra özellikle Avrupa Sosyal Fonuna haz rl k olmak üzere Toplulu un
uyum politikas n uygulanmas ve yönetimi konusunda destek sa lan r.
2. Özellikle de Avrupa Sosyal Fonu konulu 1081/2006 say ve 5 Temmuz 2006 tarihli
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzü ü17 (EC) kapsam nda yer alan faaliyet türlerinin
finansman na katk sa lanabilir.
Madde 12
rsal Kalk nma Bile eni
1. K rsal Kalk nma Bile eni Ek I’de liste halinde sunulan ülkeleri politika geli tirmenin yan
ra Toplulu un ortak tar m politikas n uygulanmas ve yönetimine haz rl k konusunda da
destekler. Özellikle tar m sektörü ile k rsal alanlar n sürdürülebilir uyumla rmas na ve aday
ülkelerin Ortak Tar m Politikas ve ilgili politikalara ili kin müktesebat n uygulanmas na
katk da bulunur.
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2. Özellikle de Avrupa K rsal Kalk nmaya Yönelik Tar m Fonuna destek (EAFRD) konulu,
1698/2005 say ve 20 Eylül 2005 tarihli Tüzük 18 (EC) kapsam nda yer alan faaliyet türlerine
ili kin finansmana katk da bulunulabilir.
BA LIK III
YÖNET M VE UYGULAMA
Madde 13
Yard

n yönetilmesi, raporlama

1. Komisyon Madde 14’te belirtilen prosedürlere uygun olarak ve Madde 3(3)’te belirtilen
ilkeleri uygulayarak i bu Tüzü ün uygulanmas ile yükümlüdür.
2. bu Tüzük kapsam nda yer alan faaliyetler 1605/2002 say Tüzü e (EC, Euratom) uygun
olarak yönetilir, izlenir, de erlendirilir ve raporland r. Topluluk finansman Komisyon ile
yararlan
ülke aras ndaki finansman anla malar , ulusal veya uluslararas kamu sektör
kurulu lar veya faaliyeti veya i e al m sözle melerini yürütmekle yükümlü gerçek veya yasal
ki iler ile yap lan sat n alma anla malar veya hibe sözle meleri eklinde gerçekle tirilebilir.
bu Tüzük Madde 9’a uygun olarak Üye Devletler ile yürütülecek s r ötesi programlar
durumunda i bu Tüzük Madde 9’a uygun olarak uygulama görevleri Üye Devletlere
devredilebilir; bu durumda yürütme 1605/2002 say
Tüzü ün (EC, Euratom) ilgili
maddelerine uygun olarak ortak yönetim yoluyla gerçekle tirilir. Ortak yönetimin
uygulanmas halinde yönetim otoritesi 1083/2006 say Tüzükte (EC) ortaya konulan ilke ve
esaslara uygun olarak faaliyet gösterir.
3. Komisyon, di er yard m sa lay lardan gelen fonlar da sözkonusu yard m sa lay lar ile
birlikte faaliyet göstermek amac yla 1605/2002 say Tüzük (EC, Euratom) Madde 18’e
uygun olarak temellük edilen gelir olarak alabilir veya yönetebilir.
4. Gerekçelerin gere ince sa land
durumlarda, Komisyon 1605/2002 say Tüzük (EC,
Euratom) Madde 54’e uygun olarak sözkonusu Tüzük Madde 54(2)’de liste halinde sunulan
kurulu lara özellikle bütçe uygulamas görevleri olmak üzere kamu idare yükümlülüklerini
devretme karar alabilir. Sözkonusu Tüzük Madde 54(2)(c)’de tan mlanan kurulu lar n
tan nm
uluslararas konumu bulunmas , uluslararas tan nm
yönetim ve kontrol
sistemlerine uygun olmalar ve bir kamu idaresi taraf ndan denetlenmeleri halinde kamu
otoritesi görevleri bu kurulu lara tevdi edilebilir.
5. Bir mali y ldan uzun süreli faaliyetlere ili kin bütçe taahhütleri birkaç sene boyunca senelik
taksitlere bölünebilir.
6. Komisyon her y l Avrupa Parlamentosu ile Konseye i bu Tüzük kapsam nda yer alan
Komisyon yard
n uygulanmas na ili kin bir rapor gönderir. Bu raporda ilgili y l boyunca
finanse edilen faaliyetlere ve izleme çal malar n bulgular na ili kin bilgi yer al r ve ilgili
raporda, yard m uygulamas nda elde edilen sonuçlar n de erlendirmesine yer verilir.
Madde 14
Komiteler
1. Üye Devlet temsilcilerinden olu an ve Komisyon temsilcisi ba kanl nda bir IPA Komitesi
olu turulur. Komite, özellikle Madde 3(2) gere i farkl bile enler kapsam nda hibe edilen
yard mlar aras nda koordinasyon ve tutarl k sa lanmas nda Komisyona yard mc olur.
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IPA Komitesi kendi usul kurallar

benimser.

2. (a) Komisyon çok y ll gösterge niteli inde planlama belgelerini, bunlara ili kin i bu Tüzük
Madde 6’da belirtilen y ll k de erlendirmeleri ve 1999/468/EC say Karar n 4 ve 7.
Maddesinde ortaya konulan prosedüre uygun olarak i bu Tüzük Madde 8 ve 9’da öngörülen
yard ma ili kin programlar kabul eder. Bu hususta Komisyon IPA Komitesi taraf ndan
desteklenir.
1999/468/EC say

Karar Madde 4(3)’te ortaya konulan süre bir ay olarak belirlenir.

(b) Komisyon, 1999/468/EC say Karar n 4 ve 7. Maddesinde ortaya konulan prosedüre
uygun olarak i bu Tüzük Madde 10 kapsam nda sa lanacak yard ma ili kin programlar kabul
eder. Bu hususta Komisyon 1083/2006 say Tüzük (EC) Madde 103’te belirtilen Fonlar
Koordinasyon Komitesi taraf ndan desteklenir.
1999/468/EC say

Karar n 4(3) Maddesinde ortaya konulan süre bir ay olarak belirlenir.

(c) Komisyon, AT Antla mas Madde 147’de öngörülen Komiteye dan ktan sonra
1999/468/EC say Karar n 4 ve 7. Maddesinde ortaya konulan prosedüre uygun olarak i bu
Tüzük Madde 11 kapsam nda sa lanacak yard ma ili kin programlar kabul eder. Bu hususta,
Komisyon 1083/2006 say Tüzük (EC) Madde 103’e belirtilen Fonlar Koordinasyon
Komitesi taraf ndan desteklenir.
1999/468/EC say

Karar n 4(3) Maddesinde ortaya konulan süre bir ay olarak belirlenir.

(d) Komisyon, 1999/468/EC say Karar n 4 ve 7. Maddesi kapsam nda öngörülen prosedüre
uygun olarak i bu Tüzük Madde 12 kapsam nda sa lanacak yard ma ili kin programlar kabul
eder. Bu hususta, Komisyon 1698/2005 say Tüzük (EC) Madde 90 kapsam nda olu turulan
rsal Kalk nma Komitesi taraf ndan desteklenir.
1999/468/EC say

Karar n 4(3) Maddesinde ortaya konulan süre bir ay olarak belirlenir.

3. Çok y ll veya y ll k program kapsam nda yer almayan finansman kararlar i bu Madde
paragraf 2(a)’da öngörülen prosedüre uygun olarak benimsenir.
4. Komisyon özgün program ve faaliyetlere köklü de iklik yap lmamas ve mali unsur
konusunda 4 milyon EUR limiti uygulanarak sözkonusu program veya faaliyete ayr lan
toplam tutar n %20’sini a mamas halinde çok y ll ve y ll k programlara yap lan de iklikler
ile paragraf 3’te belirtilen kararlar kabul eder. Özgün program veya faaliyet konusunda görü
bildirmi olan Komite, de tirilen bütün kararlar konusunda bilgilendirilir.
5. Avrupa Yat m Bankas ile ilgili sorular için Bankadan bir gözlemci Komitenin
müzakerelerinde yer al r.
Madde 15
Yard m türleri
1. Bu Tüzük kapsam nda yer alan yard m, di erlerinin yan s ra, yat mlar, sat n alma
sözle meleri, faiz oran sübvansiyonlar da içeren hibeler, özel krediler, kredi teminatlar ve
mali yard m, bütçe deste i, di er bütçe yard m türleri, uluslararas mali kurumlar ile bölgesel
kalk nma bankalar n sermayelerine Toplulu un mali riskinin bu fonlar oran nda
rland lmas esas na ba
olarak yap lan katk lar finanse eder. Bütçe deste i, belirli
hedefler ve bunlara ili kin k yas kriterleri ile istisnai olmal r ve yararlan ülkenin kamu
finansman yönetiminin yeterince effaf, güvenilir ve etkili olmas ve uluslararas finansman
kurumlar taraf ndan prensip olarak onaylanm , aç kça ortaya konulan sektörel ve
makroekonomik politikalar n mevcut olmas ko uluyla sa lan r. Bütçe deste i ödemesi

hedeflerin etki ve sonuç çerçevesinde elde edilme sürecinde yeterlilik sa lanmas ko uluna
ba
r.
2. Yard m, Üye Devletler taraf ndan görevlendirilen kamu sektörü uzmanlar n müdahil
olaca idari i birli i tedbirleri vas tas yla uygulan r. Bu tür projeler Komisyon taraf ndan
ortaya konulan uygulama ilkeleri esas na ba olarak uygulan r.
3. Yard m ayr ca idari maliyetler de dahil olmak kayd yla yararlan
ülke için faaliyet
gösteren uluslararas görev, giri im veya organizasyonlara Toplulu un kat m maliyetini de
kapsayabilir.
4. Topluluk finansman prensipte Ek I ve II’de liste halinde sunulan yararlan
vergi, yükümlülük veya ceza ödemeleri için kullan lamaz.

ülkelerde

Madde 16
Destek tedbirleri
Yard m; program yönetimi ve Komisyonun program yönetimi için kullanabilece i idari ve
teknik destek ile ortaya ç kan masraf n yan s ra çal ma, toplant , enformasyon, tan m ve
bilgi al veri inin gerçekle mesini amaçlayan bili im a lar gibi hedeflerin sa lanmas için
do rudan gerekli haz rl k, takip, denetim, izleme ve de erlendirme süreçleri ile ilgili
faaliyetlerin maliyetinin üstlenilmesinde kullan labilir. Ayr ca, üçüncü ülkelerde Komisyon
delegasyonlar n program yönetimine intikal edebilmesi amac yla sa lanan idari deste in
maliyetini de kapsar.
Madde 17
Yard
1. Komisyon ve yararlan

ülkeler yard

n Uygulanmas
n uygulanmas na ili kin çerçeve anla malar yapar.

2. Yard n uygulanmas na ili kin sübvansiyon anla malar Komisyon ile yararlan
veya gerekirse ülkenin uygulama otoriteleri aras nda yap r.

ülke

Madde 18
Toplulu un mali ç karlar

n korunmas

1.
bu Tüzükte öngörülen anla malarda, Avrupa Topluluklar n mali ç karlar n
korunmas na ili kin 2988/95 say ve 18 Aral k 1995 tarihli Konsey Tüzü üne19 (EC,
Euratom), doland
k ve di er usulsüzlüklere kar Avrupa Topluluklar n mali
karlar n korunmas amac yla yürütülen yerinde kontrol ve tefti lere ili kin 2185/96 say
ve 11 Kas m 1996 tarihli Konsey Tüzü üne20 (EC, Euratom) ve Avrupa Yolsuzlukla
Mücadele Ofisi (OLAF) taraf ndan yürütülen soru turmalara ili kin Avrupa Parlamentosunun
1073/1999 say ve Konseyin 25 May s 1999 tarihli Tüzü üne21 (EC) uygun olarak özellikle
doland
k, yolsuzluk ve usulsüzlük kar nda Toplulu un mali ç karlar n korunmas na
yönelik hükümler yer al r.
2. Anla malarda Komisyon ile Say tay n Topluluk yard
alan yüklenici ve
altyüklenicilerin belgeler ve yerinde kontrollere dayal olarak denetiminin gerçekle tirilmesi
konusunda yetkilendirilmesine yönelik aç k hükümler yer al r. Ayr ca 2185/96 say Tüzükte
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(EC, Euratom) öngörülen yerinde kontrol ve denetimleri yürütme konusunda Komisyonun
yetkilendirildi i de aç kça belirtilir.
3. Yard m uygulanmas ndan do an bütün sözle melerde sözle menin uygulanmas süresince
ve sonras nda ikinci paragrafta öngörüldü ü üzere Komisyon ve Say tay n haklar güvence
alt na al r.
Madde 19
Kat m ve men e ilkeleri, hibelere uygunluk
1. bu Tüzük kapsam nda finanse edilen sat n alma veya hibe sözle melerinin ihale
süreçlerine kat m, Üye Devlet, i bu Tüzü ün yararlan
olan ülke, Avrupa Kom uluk ve
Ortakl k Arac n yararlan
olan ülke veya Avrupa Ekonomik Alan na Üye Devlet
vatanda lar olan gerçek veya bu ülkelerde yerle ik yasal ki ilere aç kt r.
2. bu Tüzük kapsam nda finanse edilen sat n alma veya hibe sözle melerinin ihale sürecine
kat m birinci paragrafta belirtilen ülkelerden ba ka bir yerin vatanda olan gerçek ki iler ile
buralarda yerle ik tüzel ki ilere de bu ki ilerin d yard ma kar kl eri imlerinin bulunmas
halinde aç kt r.
Topluluk d yard na kar kl eri im belirli bir ülke veya belirli bir ülkeler bölgesine
ili kin spesifik bir karar n al nmas yla sa lan r. Bu tür bir karar Madde 14(2)(a)’da ortaya
konulan prosedüre uygun olarak Komisyon taraf ndan al r ve en az bir y l süresince
geçerlili ini korur.
Topluluk d yard na kar kl eri imin verilmesinde Topluluk ile di er yard m sa lay lar
aras nda mukayese temel al r ve sözkonusu ülkenin yard m sa lay veya yararlan ülke
oldu una bak lmaks n sektörel veya ülke düzeyinde devam eder. Bu kar kl k esas n
yard m sa layan ülkeye sunulmas na ili kin kararda nitel ve nicel unsur da dahil olmak üzere
yard m sa lay taraf ndan sa lanan yard n effafl , tutarl
ve oransall temel al r.
Yararlan ülkelerin durumu ise bu paragrafta tan mlanan süreç s ras nda isti are sa lan r.
3. bu Tüzük kapsam nda finanse edilen sat n alma veya hibe sözle melerinin ihale sürecine
kat m uluslararas kurulu lara aç kt r.
4. hale prosedüründe önerilen uzmanlar birinci ve ikinci paragrafta yer alan vatanda k
ko ulundan muaft r.
5. bu Tüzük kapsam nda finanse edilen sözle me ile sat n al nan tüm arz ve materyaller
birinci veya ikinci paragrafa uygun olarak Topluluk veya uygun ülkeden sa lan r. bu Tüzük
amaçlar do rultusunda “men e” terimi gümrük men e ilkelerine ili kin ilgili Topluluk
mevzuat nda tan mlanm r.
6. Gerekçelendirilmi istisnai durumlarda Komisyon birinci ve ikinci paragrafta belirtilen
ülkeler haricindeki ülkelerde yerle ik gerçek vatanda veya yasal ki ilerin kat
ile arz ve
materyallerin sat n al nmas durumunda be inci paragrafta belirtilen yerler haricinden
sa lanmas na izin verir. Bu durumlar mal ve hizmetlerin ilgili ülke pazarlar nda bulunmamas
veya uygunluk ilkelerinin belirli bir proje, program veya faaliyetin gerçekle tirilmesini
imkans z veya çok zor k lmas eklinde gerekçelendirilir.
7. 1605/2002 say
alabilir.

Tüzük (EC, Euratom) Madde 114’e uygun olarak gerçek ki iler hibe

8. Topluluk fonunun uluslararas bir kurulu taraf ndan uygulanan bir operasyonu kapsamas
halinde uygun sözle me prosedürlerine kat m bütün yard m sa lay lara e it muamelenin
güvence alt na al nmas na özen gösterilerek birinci ve ikinci paragraflara istinaden uygun
bulunan gerçek veya tüzel ki ilerin yan s ra ilgili kurulu un ilkelerine istinaden uygun

bulunan gerçek veya tüzel ki ilere de aç kt r. Arz, materyal ve uzmanlar hususunda da ayn
ilkeler uygulan r.
Topluluk fonunun bir Üye Devlet ile üçüncü ülke veya bölgesel i birli i taraf ndan e
finansman sa lanan bir operasyonu kapsamas halinde ikinci paragrafta tan mlanan
kar kl k ilkesine ba
olarak ilgili sözle me prosedürlerine kat m ilgili Üye Devlet,
üçüncü ülke veya bölgesel i birli inin ilkeleri kapsam nda uygun bulunan gerçek ve yasal
ki ilerin yan s ra birinci, ikinci ve üçüncü paragraflara istinaden uygun bulunan bütün gerçek
ve tüzel ki ilere de aç kt r. Arz, materyal ve uzmanlar hususunda da ayn ilkeler uygulan r.
Madde 20
Tutarl k, uygunluk ve koordinasyon
1. bu Tüzük kapsam nda finanse edilen program ve projeler AB politikalar ile uyumlu
olmal r. Bu program ve projeler Topluluk ve Üye Devletler ile yararlan ülkeler aras nda
taraf olduklar çoktarafl anla malar çerçevesindeki taahhütler gözetilerek yap r.
2. Komisyon ve Üye Devletler i bu Tüzük çerçevesinde sa lanan Topluluk yard
ile di er
iç ve d mali araçlar ve de Avrupa Yat m Bankas vas tas yla Topluluk ve Üye Devletler
taraf ndan sa lanan mali yard m aras nda tutarl k sa lar.
3. Komisyon ve Üye Devletler d yard m alan nda operasyon tutarl
güçlendirmeye
ili kin ilkelere uygun olarak yard m sa lama etkinli i ve etkilili ini artt rma ve politikalar ile
prosedürler aras nda uyum sa lama amac yla yürüttükleri yard m programlar aras nda
koordinasyon sa larlar. Koordinasyon, düzenli isti areleri ve özellikle saha düzeyinde yard m
döngüsünün farkl a amalar nda ilgili bilgi de iminin yap lmas kapsar ve Üye Devletler
ile Toplulu un programlama süreçlerinde kilit bir a amay meydana getirir.
4. Komisyon Üye Devletler ile temasta bulunarak uluslararas mali kurumlar, Birle mi
Milletler kurumlar , fonlar ve programlar ve AB d yard m sa lay lar gibi çoktarafl ve
bölgesel kurulu ve kurumlar ile etkin koordinasyon, uyum ve i birli inin sa lanmas için
gerekli tedbirleri al r.
Madde 21
Yard

n ask ya al nmas

1. Demokratik ilkeler, hukukun üstünlü ü, insan haklar , az nl k haklar ve temel
özgürlüklerin gözetilmesi i bu Tüzü ün uygulanmas ve Tüzük kapsam nda hibe
sa lanmas n temel ilkeleridir. Arnavutluk, Bosna-Hersek, H rvatistan, eski Yugoslav
Makedonya Cumhuriyeti, Karada ve Kosova dahil S rbistan’a sa lanan Topluluk yard
demokratik, ekonomik ve kurumsal reformlar n yap lmas üstlenen yararlan lar konusunda
29 Nisan 1997 tarihli Konsey Karar nda tan mlanan ilkelere ba
r.
2. Yararlan ülkenin AB ile Ortakl k çerçevesinde esas al nan ilke ve taahhütleri gözetmek
veya kat m kriterlerinin sa lanmas na yönelik ilerlemede yetersiz kalmas halinde Konsey,
Komisyon teklifi üzerinde nitelikli ço unlu u sa lamas esas na ba
olarak i bu Tüzük
çerçevesinde sa lanan yard m konusunda gerekli tedbirleri al r. Avrupa Parlamentosu bu
ba lamda al nan her karar hususunda beklemeksizin ve tam olarak bilgilendirilir.
Madde 22
De erlendirme
Komisyon hedeflerin ula lmas
ve daha sonra yap lacak operasyonlar n iyile tirilmesine
yönelik önerilerin getirilmesini sa lamak amac yla politikalar ve programlar n sonuçlar ,
etkilili ini ve programlaman n etkinli ini düzenli olarak de erlendirir. Komisyon görü ülmek

üzere Madde 14’te belirtilen Komitelere ilgili de erlendirme raporlar
program tasar
ile kaynak da
na geri bildirim sa lar.

sunar. Bu sonuçlar

BA LIK IV
GEÇ

VE N HA HÜKÜMLER
Madde 23

Yararlan

Ülkenin Statüsü

Ek II’de liste dahilinde sunulan yararlan
ülkenin AB’ye kat m hususunda adayl k
statüsüne kavu mu olmas halinde Konsey, Komisyon teklifi üzerinde nitelikli ço unlu un
sa lanmas esas na ba olarak ilgili ülkeyi Ek II ‘den Ek I’e aktar r.
Madde 24
Araç ötesi hüküm
Topluluk yard
n uyum ve etkinli ini sa lamak amac yla Komisyon Madde 14(2)(a)’da
belirtilen prosedüre uygun olarak üçüncü ülke, alan veya bölgelerin sözkonusu proje veya
program n bölgesel, s r ötesi, uluslarüstü veya küresel bir özelli inin bulunmas halinde i bu
Tüzük kapsam nda yer alan faaliyetlerden yararlanmas na karar verebilir. Bu ekilde,
Komisyon di er d mali yard m araçlar na ili kin art önlemeye çal r.
Madde 25
Geçici Hükümler
1. 3906/89 say (EEC), 2760/98 say (EC), 1266/1999 say (EC), 1267/1999 say (EC),
1268/1999 say (EC), 555/2000 say (EC), 2500/2001 say (EC) ve 2112/2005 say (EC)
Tüzükler 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlükten kalkar.
2666/2000 say Tüzü ün (EC) yan s ra bu Tüzükler, 2007’den önceki bütçe y llar n
uygulanmas na ili kin yasal karar ve taahhütler ile Bulgaristan ve Romanya’n n kat m
ko ullar na ili kin Karar n 31. Maddesi uygulamalar nda ve Avrupa Birli ini kuran
Antla malara22 yap lan de ikliklerde geçerlili ini korur.
2. 3906/89 say (EEC), 2760/98 say (EC), 1266/1999 say (EC), 1267/1999 say (EC),
1268/1999 say (EC), 555/2000 say (EC), 2666/2000 say (EC) veya 2500/2001say
(EC) Tüzüklerde ortaya konulan sistemden i bu Tüzükte ortaya konulan sisteme geçi i
kolayla racak belirli tedbirlere gerek duyulmas halinde, bu tedbirler i bu Tüzük Madde
14’te belirtilen prosedüre uygun olarak Komisyon taraf ndan benimsenir.
Madde 26
Mali referans tutar
2007–2013 döneminde i bu Tüzü ün uygulanmas na ayr lan mali referans tutar 11.468
milyon EUR’dur. Y ll k ödenekler mali çerçeve s rlar içinde bütçe otoritesi taraf ndan
onaylan r.
Madde 27
Gözden Geçirme

22
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Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseye 31 Aral k 2010 tarihinden geç olmamak
kayd yla ilk üç y lda i bu Tüzü ün uygulanmas de erlendiren raporu varsa i bu Tüzük ile
ilgili gerekli de iklikleri ortaya koyan mevzuat teklifi ile birlikte sunar.
Madde 28
Yürürlük
bu Tüzük Avrupa Birli i Resmi Gazetesinde yay mlanmas
yürürlü e girer.

müteakip ilk günden itibaren

1 Ocak 2007 ile 31 Aral k 2013 tarihleri aras nda uygulan r.
bu Tüzük tüm Üye Devletlerde bütünüyle ba lay
Brüksel’de 17 Temmuz 2006’da imzalanm

r.
EK I

- H rvatistan
- Türkiye
- Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti
EK II
- Arnavutluk
- Bosna Hersek
- Karada
- Kosova dahil S rbistan23

23

UNSCR 1244’de tan mland

ekliyle.

r ve do rudan uygulan r.

