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A V R U P A  B İ R L İ Ğ İ ’ N D E  K O M İ T E  P R O S E D Ü R Ü :  

K O M İ T O L O J İ  

 

Komitoloji nedir? 

“Komitoloji” ya da “komite prosedürü”, Komisyon’un, Avrupa Parlamentosu ve Konsey (yasama 

organları) tarafından kendisine verilen yürütme yetkilerini, bu amaçla kurulmuş çeşitli komitelerle 

işbirliği içinde hayata geçirmesi sürecine verilen isimdir. AB müktesebatının uygulamaya yönelik 

bölümünün hemen hemen tamamı Komisyon tarafından kabul edilen uygulama/yürütme düzenlemeleri 

şeklinde kanunlaşmaktadır. Komisyon, bu süreç içinde, üye ülke temsilcilerinden oluşan ve Komisyon 

yetkililerinin başkanlık ettiği komiteler ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Şeffaflığın temin 

edilmesinde büyük önem taşıyan Komite prosedürünün yasal çerçevesini belirleyen en son karar 1999 

yılında kabul edilen “Komitoloji Kararı”dır. 

 

Komitoloji’nin Kısa Tarihi 

Roma Antlaşması’nın 202. maddesi uyarınca, Konsey Komisyon’a, Konsey tarafından belirlenen yasal 

düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin yetki verebilir ya da bu yetkiyi kendisi kullanabilir. Ancak, 

uygulamaya yönelik düzenlemeler genellikle teknik uzmanlık gerektirdiği için Komisyon’un sistem 

içindeki rolü büyük önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, Komitoloji, yasal düzenlemelerin 

uygulanması için gerekli olan teknik konuların yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamaktadır. Bu 

bağlamda, ilk komiteler, Konsey’in tarım politikasındaki uygulamaya yönelik düzenlemeleri belirleyecek 

uzmanlık birikimi olmaması nedeniyle, 1962 yılında kurulmuştur. Ancak, Konsey, Komisyon’a 

yürütmeye ilişkin yetki verirken, yasama üzerindeki kontrolünü kaybetmek istememiş, geçici komiteler 

oluşturulmasını tercih etmiştir.  

 

Tek Senet, Antlaşma’nın 202. maddesini genişletmiştir. Bunun ardından, Konsey 1987 yılında, 

Komisyon’a aktarılan uygulama yetkilerinin yerine getirilmesi için komite çeşitlerini ve prosedürlerini 

belirleyen “Komitoloji Kararı”nı kabul etmiştir. Bu Karar, Haziran 1999’da yeni “Komitoloji Kararı”yla 

değiştirilmiştir. 

 

AB Komisyonu’nun 2001 yılında, tüm seviyelerde daha demokratik bir yönetimi temin etmek amacıyla 

yayımladığı Avrupa Yönetişimi’ne ilişkin Beyaz Kitap’ta ve takip eden dokümanlarda, 1999 yılında 

yayımlanan “Komitoloji Kararı”nın geliştirilmesi önerilmiştir. Buna göre, yeni bir Komitoloji sistemi 

oluşturulması ve kurumların uygulamaya ilişkin yetkilerinin dağılımının antlaşmalarda yapılacak 

değişiklikle belirlenmesi planlanmıştır. 

 

Komiteler Nasıl Çalışmaktadır? 

Yasama organları tarafından Topluluğun ikincil hukuku altında Komisyon’a yardımcı olmaları amacıyla 

oluşturulan komiteler, “Komitoloji Kararı”nda belirlenen prosedürlere göre faaliyet göstermektedir. 

Komiteler, tüm önemli politika alanlarındaki uygulamaya yönelik düzenlemelerin kabul sürecinde yer 

almaktadır. 

• Danışma komiteleri (Advisory Committees): Komisyon’un hazırladığı taslak düzenlemeyi 

takiben, Komite, öngörülen süre zarfında, basit çoğunluk ile benimsediği görüşü Komisyon’a 

sunar. Danışma Komitelerinin sunduğu görüşler bağlayıcı değildir. Dolayısıyla, görüşün 
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olumsuz olması ya da komitenin görüş vermemesi halinde Komisyon, kendi iradesiyle hareket 

etmekte özgürdür. Danışma Komitesinin olumlu görüş bildirmesi halinde ise Komisyon, komite 

görüşünü kabul eder. Ancak, Komisyon’un, sunulan görüşü azami ölçüde dikkate alması ve 

görüşten ne şekilde faydalanıldığını komiteye bildirmesi öngörülmüştür. Bu prosedür, genellikle 

çok hassas olmayan politika alanları için kullanılmaktadır. 

 

• İdari komiteler (Management Committees): Komite, nitelikli çoğunluk ile benimsediği 

görüşü Komisyon’a sunar. Komisyon’un taslak düzenlemesinin komitenin görüşü ile tutarlı 

olmaması halinde, Komisyon düzenlemeyi Konsey’e gönderir. Kararının tutarlı olması haline ise 

Komisyon karar verir. Konsey, nitelikli çoğunluk ile farklı bir karar alabilir. Konsey’in farklı bir 

karar almaması ya da itiraz etmemesi halinde, Komisyon taslak düzenlemeyi kabul eder. İdari 

komitenin görüş vermemesi durumunda ise, olumlu görüş verdiği kabul edilir. Bu prosedür, 

Ortak Tarım Politikası’nın, Balıkçılığın ve Topluluk Programlarının idaresinde kullanılmaktadır. 

 

• Düzenleyici komiteler (Regulatory Committees): Komisyon’un uygulamaya yönelik bir 

düzenlemeyi kabul edebilmesi için, nitelikli oy çokluğu ile karar alan düzenleyici komitenin 

onayını alması gerekmektedir. Onayın olmaması halinde, taslak düzenleme Konsey’e gönderilir 

ve Parlamento bilgilendirilir. Konsey’in nitelikli oy çokluğu ile farklı bir karar alması 

mümkündür. Konsey’in farklı bir karar almaması ya da itiraz etmemesi halinde, Komisyon 

taslak düzenlemeyi kabul eder. Düzenleyici komitenin görüş bildirmemesi, olumsuz görüş 

olarak değerlendirilir. Bu prosedür, kişilerin, hayvanların ve bitkilerin sağlığının ve güvenliğinin 

korunmasına ve temel yasal araçların esas olmayan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin 

düzenlemelere uygulanmaktadır. 

 

Avrupa Parlamentosu’nun Rolü 

 

1999 “Komitoloji Kararı” uyarınca, Avrupa Parlamentosu’nun “denetim hakkı” bulunmaktadır. Buna 

göre, Avrupa Parlamentosu, önerilen düzenlemeyi, aktarılan yetkileri aştığı gerekçesiyle onaylamadığını 

bildirebilir. Ancak, komitoloji prosedürü altında kabul edilen her yasal belge Parlamento’ya 

sunulmamaktadır. Parlamento’nun denetim hakkını kullanabildiği belgeler arasında; komitelerin taslak 

toplantı gündemleri, toplantıların özet tutanakları ile komite toplantılarında yer alan üye temsilcilerinin 

listesi ve oylama sonuçları gibi belgeler bulunmaktadır. Parlamento’ya sunulan belgeler, Parlamento ve 

Komisyon arasındaki “kurumlararası anlaşma” ile belirlenmiştir.  

 

Komite dokümanları, AB vatandaşlarının kullanımına açıktır. Şeffaflığın temin edilmesi açısından önem 

taşıyan bu uygulama kapsamında Komisyon, 2000 yılından bu yana komite faaliyetlerine ilişkin yıllık 

rapor yayımlamaktadır ve komite dokümanlarına ilişkin kayıt sistemi geliştirilmiştir. Komite toplantı 

gündemlerinin, uygulamaya yönelik taslak düzenlemelerin, toplantıların özet tutanaklarının ve 

komitelerdeki oylama sonuçlarının yer aldığı kayıt sayfasına şu adresten ulaşılabilir: 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regcomito/registre.cfm?CL=en 
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KOMİTELERE ADAY ÜLKELERİN KATILIMI 

 

Komisyon tarafından Konsey’e sunulan, 5. genişleme kapsamındaki aday ülkelerin teknik komitelere 

katılım ilkelerini belirleyen Tebliğ’de1 dört çeşit komite ya da çalışma grubuna atıfta bulunulmuştur.2 Bu 

komite ya da çalışma gruplarının temel özellikleri ve aday ülkelerin katılımına ilişkin kriterler aşağıdaki 

gibidir: 

 

1. Topluluk programlarını yöneten “Komite prosedürü” komiteleri (İdari Komiteler) 

 

Uygulama: 

Aday ülke temsilcileri bu komitelerin toplantılarına gözlemci statüsünde ve kendilerini ilgilendiren 

hususlar görüşüldüğü takdirde davet üzerine katılabilmektedir. Komisyon, aday ülkelerin katıldığı ve 

mali katkıda bulunduğu programlar için geçerli olan bu uygulamayı Ortaklık Konseyi kararları 

doğrultusunda yerine getirmektedir.  

 

2. Topluluk programları çerçevesinin dışında yer alan “Komite prosedürü” komiteleri 

 

İlgili komiteye aday ülke temsilcilerinin katılımı, ilgili ülke tarafından müktesebatın katılım öncesinde 

tam olarak uygulanması şartıyla gerçekleşmektedir. Nitekim, Komisyon tebliği şu şekildedir: “Ortaklık 

Konseyi tarafından ilgili alandaki müktesebatın tümünü yerine getirdiği kabul edilen ülkeye yönelik, 

müktesebatın gelişimine katılmasını sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeler öngörülmektedir. Aday 

ülkenin sadece müktesebatı aktarmakla kalmayıp tam olarak uygulayıp uygulamadığı Ortaklık Konseyi 

tarafından tespit edilecektir.” Ortaklık Konseyi, bu amaca yönelik oluşturulan kriterleri temel alarak, 

aday ülkelerin komitelere katılım durumunu belirlemektedir. 

 

Uygulama: 

Ortaklık Konseyi, 5. genişleme kapsamındaki herhangi bir aday ülkenin müktesebatı tam olarak 

uyguladığı bir örnekle karşılaşmadığı için, aday ülkelerin bu komitelere katılımı gündeme gelmemiştir. 

Söz konusu ülkelerin komitoloji prosedürüne katılımı, ancak 1 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen 

üyelikle birlikte mümkün olmuştur.  

 

Bu uygulamanın adaylık sürecinde gerçekleşebilmesi için, Komisyon’un ilgili bölümleri, müktesebatın 

aktarımını değil tam uygulanmasını tespit etmeleri halinde, Konsey’e öneri götürür. Bu düzenlemeler, 

ancak Avrupa Konseyi tarafından onaylandıktan sonra Topluluk ve ilgili ülke arasında oluşturulan 

Ortaklık Konseyi tarafından resmileştirilebilir. 

                                                 
1 Aday Ülkelerin Topluluk Programları, Kuruluşları ve Komitelerine Katılımına İlişkin İlkeleri Belirleyen Tebliğ- [COM (1999) 710]. 
2 Atıfta bulunulan dört çeşit komite ya da  çalışma grubundan, sadece yukarıda bahsedilen iki madde altındaki komiteler 
komitoloji prosedürü kapsamına girmektedir. Bu nedenle, yukarıdaki iki madde ele alınmaktadır.  
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TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TEKNİK KOMİTELER ve KATILIM TALEP EDİLEN YENİ TEKNİK 

KOMİTELER3 

 

Türkiye’nin AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren teknik komitelere katılımı, taraflar arasında 

tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Bunun başlıca nedeni, AB’nin özellikle teknik mevzuat ve üçüncü 

ülkelerle imzaladığı ticari anlaşmalar kapsamındaki düzenleme ve uygulamalarının, Gümrük Birliği 

nedeniyle Türkiye açısından da bağlayıcı sonuçlar yaratmasıdır. Dolayısıyla, bu alandaki koordinasyon 

ve işbirliğini artıracak danışma mekanizmalarının tesis edilmesi ve etkili bir şekilde kullanılması Türkiye 

açısından önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye kendisini bağlayan düzenleme ve 

uygulamaların belirlenme aşamasında mümkün olan en etkili şekilde yer almayı talep etmektedir. 

Türkiye’nin AB’ye üye olmaması nedeniyle tüm teknik komitelere katılımı ve karar alma 

mekanizmalarında yer alması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle, teknik komitelere mevcut 

katılımın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

1/95 sayılı OKK’nın “Danışma ve Karar Usulleri” başlıklı II. Bölümü (madde 54-60) uyarınca, mevzuat 

hazırlık aşamasında tarafların düzenli danışmalarda bulunması, Komisyon’un mevzuat taslaklarını Türk 

tarafına iletmesi ve görüş alması, Türk uzmanların Ortak Ticaret Politikası’nın oluşturulması 

aşamasındaki çalışmalarda yer alması gerekmektedir. Buna göre, Gümrük Birliğinin işleyişi ile 

doğrudan ilgili, AB Komisyonu’na karar alma ve uygulama sürecinde yardımcı olan bazı komitelere 

Türk uzmanlarının katılımını hükme bağlamaktadır. Bu komitelerin çoğunluğu, düzenleyici komite 

niteliğindedir.  

 

Ancak, Türkiye ile AB arasında etkin bir danışma mekanizması halen tesis edilememiştir. Türk 

uzmanların AB karar alma sürecinin en önemli bileşeni durumunda olan teknik komitelere ve çalışma 

gruplarına katılımı yetersiz kalmaktadır. Bu çerçevede, Türk uzmanların katılımı gerekli görülen 

komitelerin listesi muhtelif Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) toplantıları vesilesiyle Komisyon’a 

sunulmuştur. Komisyon’un konuya ilişkin genel tutumu ise, mevzuat uyumunun tamamlanması ve 

hatta üye olunması gerektiği yönünde olmuştur. Bu nedenle, Türkiye tarafından sunulan liste 

içerisinden sınırlı sayıda komiteye Türk uzmanların katılımı uygun görülmüştür. 

 

Sonuç olarak, Türkiye açısından konunun önemi değerlendirildiğinde, mevzuat uyum, uygulama ve 

altyapı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması gerektiği görülmektedir. Zira Komisyon, Türkiye ile AB 

arasında Gümrük Birliği’nden kaynaklanan özel ilişkiyi göz önünde bulundurarak, mevzuat uyum 

çalışmaları neticesinde bazı komitelerin Türkiye’nin katılımına açılması yönünde tutum 

benimsemektedir. Ancak, tablolardan da görüldüğü üzere, Türkiye’nin katılım hakkı bulunan bazı 

komitelerde, uzmanların devam problemi bulunmaktadır. Bu, Türkiye tarafından ısrarla talep edilen 

katılım hakkının gerekçelendirilmesinde sorun yaratabilecek bir noktadır. 

                                                 
3 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ve Gümrük Müsteşarlığı 
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Tablo 1. Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) yetkililerinin halihazırda 

katılım sağladığı Gümrük Kodu Komitesi’nin ilgili alt çalışma grupları ve Gümrükler 2007 

Komitesi 

Çalışma Grupları Katılım Durumu 

Genel Gümrük Kuralları 
gerekli görülmesi halinde Gümrük Müsteşarlığı 

yetkilileri tarafından katılım sağlanmaktadır. 

Geri Ödemeler Bölümü 
gerekli görülmesi halinde Gümrük Müsteşarlığı 

yetkilileri tarafından katılım sağlanmaktadır 

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu 
DTM ve Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri katılım 

sağlamaktadır 

Muafiyet Bölümü bir süredir katılım sağlanmamaktadır. 

Nihai Kullanım Bölümü bir süredir katılım sağlanmamaktadır 

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Gümrük 

Antrepoları ve Serbest Bölgeler Bölümü 

Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri tarafından katılım 

sağlanmaktadır. 

Menşe Bölümü 
Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri tarafından katılım 

sağlanmaktadır. 

Tarife Bölümü 
Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri tarafından katılım 

sağlanmaktadır. 

Tarife ve İstatistik Nomenklatürü Bölümü 
Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri tarafından katılım 

sağlanmaktadır. 

Gümrükler 2007 Komitesi 
Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri tarafından 

katılım sağlanmaktadır. 

 

Tablo 2. Türkiye tarafından katılım (Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımı) talep edilen 

teknik komiteler ve Komisyon’un cevabı 

Komite İsmi Komisyon Cevabı 

İlaç Komitesi Türkiye davet edilmiş fakat katılım sağlanmamıştır. 

Hemşirelik Eğitimine İlişkin Danışma Komitesi Söz konusu komite mevcut değildir. 

Diş Pratisyenlerinin Eğitimine İlişkin Danışma 

Komitesi 

Türkiye bu alandaki mevzuata uyum sağladıktan 

sonra katılım sağlayabilir.  

Yüksek Eğitim Diplomalarının Tanınması İçin Genel 

Sistemin Yeknesak Uygulanmasının Teşvik 

Edilmesine İlişkin Koordinasyon Grubu (birinci 

genel sistem) 

Türkiye bu alandaki mevzuata uyum sağladıktan 

sonra katılım sağlayabilir.  

Profesyonel Eğitim ve Öğretimin Tanınması İçin 

İkinci Genel Sisteme İlişkin Komite 

Türkiye bu alandaki mevzuata uyum sağladıktan 

sonra katılım sağlayabilir.  
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Tablo 3. Türkiye tarafından katılım (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımı) 

talep edilen teknik komiteler ve Komisyon’un cevabı 

Komite İsmi Komisyon Cevabı 

Üye Ülkelerin Basınçlı Aletler Hakkındaki 

Yasalarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Komite 

Türkiye gayrıresmi toplantılara davet edilmiştir. 

Girişim ve Girişimciliğe, özellikle Küçük ve Orta 

Boy İşletmelere (KOBİ) ilişkin Çok Yıllı Program’ın 

Uygulanmasına İlişkin Komite 

Türkiye davet edilmiştir ve katılım sağlamaktadır. 

KOBİ’lerin Yenilikçilik ve Katılımlarının 

Desteklenmesine İlişkin Araştırma, Teknolojik 

Gelişim ve Tanıtım İçin Program’a İlişkin Komite 

Türkiye davet edilmiştir ve katılım sağlamaktadır. 

İlgili Sektörlerdeki Ticarette Teknik Engellerin 

Kaldırılmasına İlişkin Direktiflerin Teknik Gelişime 

Uyarlanmasına İlişkin Komiteler: 

 

- Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar Türkiye davet edilmiştir ve katılım sağlamaktadır. 

-Aerosol Püskürtücü Türkiye gayrıresmi toplantılara davet edilmiştir. 

-Tarım ve Ormancılık Traktörleri Türkiye halihazırda çalışma gruplarına katılım 

sağlamaktadır. Koşullar sağlandığında düzenleyici 

(regulatory) komiteye de katılım sağlaması 

öngörülmektedir. 

-Motorlu Taşıtlar ve Römorkları Türkiye halihazırda çalışma gruplarına katılım 

sağlamaktadır. Koşullar sağlandığında düzenleyici 

(regulatory) komiteye de katılım sağlaması 

öngörülmektedir. 

-Ölçüm Aletleri ve Kontrol Metodları Türkiye gayrıresmi toplantılara davet edilmiştir. 

-Basınçlı Kaplar Türkiye gayrıresmi toplantılara davet edilmiştir. 

Tekstil Ürünlerinin İsimleri ve Etiketlenmesi 

Hakkındaki Direktiflere İlişkin Komite 

Türkiye katılım talebinde bulunursa olumlu bir 

cevap alacaktır. 

Üye Ülkelerin Açık Havada Kullanılan Ekipmandan 

Çevreye Yayılan Gürültü Emisyonu Hakkındaki 

Yasalarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Komite 

Türk uzmanların temas bilgileri iletilirse gayrı 

resmi toplantılara katılım sağlanabilecektir. 

Yeni Yolcu Araçlarının Pazarlanması Bağlamında 

Yakıt Ekonomisi ve Karbondioksit Emisyonuna 

İlişkin Tüketiciye Yönelik Bilgi Hakkında Direktif’in 

Uygulanmasına İlişkin Komite 

Mevzuat uyumu hakkında daha detaylı bilgi 

sağlanması durumunda Komisyon Türk uzmanları 

davet etmeye hazırdır. 

 

Tablo 4. Türkiye tarafından katılım (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerinin katılımı) 

talep edilen teknik komiteler ve Komisyon’un cevabı 

Komite İsmi Komisyon Cevabı 

Üye Ülkelerin Yapı Malzemeleri Hakkındaki 

Yasalarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Komite 

Türkiye davet edilecektir. 
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Tablo 5. Türkiye tarafından katılım (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımı) 

talep edilen teknik komiteler ve Komisyon’un cevabı 

Komite İsmi Komisyon Cevabı 

Gübre Sektöründeki Ticarette Teknik Engellerin 

Kaldırılmasına Hakkındaki Direktifin Teknik ve 

Bilimsel Gelişime Uyarlanmasına İlişkin Komite 

Türkiye çalışma grubuna katılım sağlayabilir 

İnsan Tüketimi Amaçlı Su Hakkındaki Direktif’in 

Teknik ve Bilimsel Gelişime Uyarlanmasına İlişkin 

Komite 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

 

Tablo 6. Türkiye tarafından katılım (Çevre ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımı) talep 

edilen teknik komiteler ve Komisyon’un cevabı 

Komite İsmi Komisyon Cevabı 

Su Hakkında Topluluk Politikası Kuran Direktif’in 

Uygulanmasına İlişkin Komite 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

İçme Suyu Olarak Kullanılacak Yüzey Sularının 

Analizi ve Örneklenme Sıklığı ile Ölçüm Metodları 

Hakkındaki Direktif’in Teknik ve Bilimsel Gelişime 

Uyarlanmasına İlişkin Komite 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

Kentsel Atık Suyun Arıtılması Hakkındaki Direktif’in 

Teknik ve Bilimsel Gelişime Uyarlanmasına İlişkin 

Komite 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

Tarımsal Kaynaklardan Gelen Nitratın Neden 

Olduğu Kirliliğe Karşı Suların Korunması 

Hakkındaki Direktif’in Teknik ve Bilimsel Gelişime 

Uyarlanmasına İlişkin Komite 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Hakkındaki Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin 

Komite 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

Belirli Sıvı Yakıtlardaki Sülfür İçeriğinin Azaltılması 

Hakkındaki Direktifin Uygulanmasına İlişkin 

Danışma Komitesi 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kontrolü ve 

Üretimine İlişkin İdari Komite 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

Zararlı Atıkların İmha Edilmesine Hakkındaki 

Direktif’in Uygulanmasına İlişkin Komite 

Komisyon Türk uzmanları davet etmeye hazırdır. 

Kirliliğin Bütünleştirilmiş Şekilde Önlenmesi ve 

Kontrolü Hakkındaki Direktif’in Uygulanmasına 

İlişkin Komite 

Türkiye halihazırda davet edilmiştir. 

Tehlikeli Maddeler Sektöründeki Ticarette Teknik 

Engellerin Kaldırılması Hakkındaki Hükümlerin 

Teknik Gelişime Uyarlanmasına İlişkin Komite 

Danışma mahiyetindeki toplantılara Türk 

uzmanların katılımının düşünüleceği bildirilmiştir. 

 


