AB-Birleşik Krallık Ticaret İş birliği
Anlaşması
Büyük değişikliklerle,
Yeni bir ilişki

Birleşik Krallık, 1 Ocak 2021'de AB Tek Pazar ve Gümrük Birliği'nden ve tüm AB politikalarından
ayrılacaktır. Bu onun seçimiydi. Sonuç olarak, bir AB Üye Devleti olarak sahip olduğu tüm hak ve
menfaatleri kaybedecek ve bundan sonra AB'nin uluslararası anlaşmaların kapsamına girmeyecektir.

B da hem AB hem de Birleşik Krallık'taki vatandaşları, işletmeleri, kamu idarelerini ve paydaşları
etkileyen geniş kapsamlı değişiklikler getirecektir.

AB ve Birleşik Krallık, bu aksamayı mümkün olduğu kadar sınırlandırmak amacıyla, geçtiğimiz yılı,
Birleşik Krallık'ın üçüncü bir ülke olması nedeniyle gelecekteki ilişkilerini yönetmek için yeni bir
"Ticaret ve İş birliği Anlaşması"nın şartlarını müzakere ederek geçirdiler.

24 Aralık 2020 tarihinde müzakereciler seviyesinde prensipte bir anlaşmaya varılmıştır. Her iki taraf
da, 1 Ocak 2021'den itibaren geçici başvurusuna ilişkin olarak, ilgili kural ve usulleri doğrultusunda
Anlaşmanın imzalanması ve onaylanmasıyla ilerleyecektir.

1 Ocak 2021'de ne değişecek?
Yeni AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İş birliği Anlaşması yürürlükte olsa bile, 1 Ocak 2021'de büyük
değişiklikler olacak. O tarihte Birleşik Krallık, AB Tek Pazar ve Gümrük Birliği'nin yanı sıra tüm AB
politikaları ve uluslararası anlaşmalardan ayrılacaktır. AB ile kişilerin, malların, hizmetlerin ve
sermayenin serbest dolaşımına son verecektir.

AB ve Birleşik Krallık, iki farklı düzenleyici ve yasal alan olmak üzere iki ayrı pazar oluşturacak. Bu, mal
ve hizmet ticaretinin önündeki engelleri yeniden oluşturacak
ve on yıllardır var olmayan sınır ötesi hareketlilik ve borsalar oluşturacak ve her iki yönde de kamu
idarelerini, işletmeleri, vatandaşları ve paydaşları etkileyecektir.

Komisyon, bu kaçınılmaz değişikliklere hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla, 9 Temmuz 2020
tarihinde kabul edilen ve burada bulunan 90 kadar sektörel bildirimin de yer aldığı "Hazırlık
İletişimi"nde kapsamlı bir rehberlik yayınlamıştır.

Aralık 2020
1 Ocak 2021'deki kaçınılmaz değişiklik örnekleri:

•
İnsanların serbest dolaşımı sona erecektir: Birleşik Krallık vatandaşları artık AB'de çalışma,
eğitim, iş kurma veya yaşama özgürlüğüne sahip olmayacaktır. AB'de uzun süreli konaklamalar için
vizeye ihtiyaçları olacaktır. Sınır kontrolleri uygulanacak, pasaportların damgalanması gerekecek ve
AB evcil hayvan pasaportları artık Birleşik Krallık'ta ikamet edenler için geçerli olmayacaktır.

•
Malların serbest dolaşımı sona erecektir: Gümrük denetlemeleri ve kontrolleri, Birleşik
Krallık'ın AB'ye giren tüm ihracatları için geçerli olacaktır. Birleşik Krallık'taki tarımsal gıda
sevkiyatlarının sağlık sertifikaları olması ve Üye Devletlerin sınır denetim noktalarında sağlık ve bitki
sağlığı kontrollerinden geçmesi gerekecektir. Bu, Birleşik Krallık'taki işletmelere zaman ve parasına
mal olacak.

•
Hizmetlerin serbest dolaşımı sona erecektir: Birleşik Krallık hizmet sağlayıcıları menşei ülkesi
ilkesinden artık yararlanamayacaktır. Her bir Üye Devletin değişen kurallarına uymak veya bugün
olduğu gibi faaliyetlerine devam etmek istiyorlarsa, AB'ye taşınmak zorunda kalacaklardır. Mesleki
yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınması, söz konusu olmayacaktır. Birleşik Krallık'taki finans hizmetleri
firmaları, finansal hizmet pasaportlarını kaybedecektir.

Yeni AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İş birliği Anlaşması:
Ne kararlaştırıldı?

24 Aralık 2020'de, AB ve Birleşik Krallık müzakerecileri, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla birlikte
ilişkilerini düzenlemek üzere yeni bir "Ticaret ve İş birliği Anlaşması" metni üzerinde "prensip olarak
anlaşmaya" vardılar. Her iki taraf da, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu
Anlaşmanın kendi kural ve usulleri doğrultusunda imzalanması ve onaylanması hususunda ilerleme
kaydetmesi gerekmektedir.

Yeni AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İş birliği Anlaşması, Birleşik Krallık AB üyesiyken var olan iş birliği
düzeyiyle hiçbir şekilde uyuşmasa da, geleneksel serbest ticaret anlaşmalarının çok ötesine geçerek
uzun zamandır devam eden dostluğumuzun ve işbirliğimizin devamı için sağlam bir zemin
sağlamaktadır.

Aşağıdakileri içerir:
1. benzeri görülmemiş bir serbest ticaret anlaşması
2. ekonomik, sosyal, çevresel ve balıkçılık konularında iddialı iş birliği,
3. vatandaşların güvenliği için yakın bir ortaklık,
4. kapsamlı bir yönetim çerçevesi.
Anlaşma, Birleşik Krallık'ın AB'nin ortak kurallar, denetim ve yaptırım mekanizmalarından oluşan
ekosistemini terk ettiği ve böylece üyeliğin veya Tek Pazarın faydalarından artık yararlanamayacağı
gerçeğini yansıtmaktadır.
Her bir taraf için hak ve yükümlülükler sunarken, bunların düzenleyici ve karar verme özerkliğine tam
olarak saygı gösterir.
Birleşik Krallık’ın talebi üzerine, Siyasi Bildirge’de öngörülmesine rağmen, Anlaşma dış politika, dış
güvenlik ve savunma konularında iş birliğini kapsamamaktadır.
Buna ek olarak, Anlaşma, finansal hizmetlere ilişkin eşdeğerlerle ilgili herhangi bir kararı kapsamaz.
Ayrıca, Birleşik Krallık'taki veri koruma rejiminin yeterliliği veya sağlık ve bitki sağlığı rejiminin AB'ye
gıda ürünleri ihraç etmesine izin verilen üçüncü bir ülke olarak listelenmesi amacıyla
değerlendirilmesi ile ilgili olası kararları da kapsamaz. Bunlar AB'nin tek taraflı kararlarıdır ve öyle
kalacaktır ve müzakerelere tabi değildir.
Bir anlaşma, iş birliğinin 4 temel şartları
Yeni AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İş birliği Anlaşması
Potansiyel AB
Ticaret, ekonomik, sosyal, çevresel ve balıkçılık
Vatandaşların güvenliği
Tek taraflı önlemleri
Müzakereye
Serbest, Adil ve
Sürdürülebilir Ticaret
Gümrük ve düzenleyici iş birliği dahil mal ticareti
-

Hizmetler ve Yatırım

-

Dijital ticaret, fikri mülkiyet ve kamu alımları

-

Adil rekabet ve sürdürülebilirlik kuralları

Bağlantı,
Sürdürülebilirlik ve paylaşılan fırsatlar
-

Ulaşım

-

Enerji

-

Balıkçılık ve doğal kaynaklar

-

Sosyal güvenlik koordinasyonu

-

Birlik programları

-

Tematik iş birliği

-

Cezai konularda kolluk kuvvetleri ve adli iş birliği

-

Temel hakların ve kişisel verilerin korunması

-

Veri değişimi

-

Kara para aklamanın önlenmesi
Tabi değil:

- Veri korumaya ilişkin yeterlilik kararı
- Birleşik Krallık üçüncü ülke SPS listesi
- Finansal hizmetlerdeki denklikler

Kalıcı bir iş birliği için yeni AB-Birleşik Krallık yönetim çerçevesi
- Paylaşılan değerler ve temel unsurlar
- Ortaklık Konseyi
- Anlaşmazlık çözümü, icra ve yaptırım mekanizmaları
- Periyodik incelemeler

Serbest, Adil ve Sürdürülebilir Ticaret
Birleşik Krallık, Tek Pazar ve Gümrük Birliğinden ayrılmayı seçmiştir. Bu yüzden de AB ile ticaret artık
kusursuz olamaz. Yine de AB-Birleşik Krallık Anlaşması,
her iki tarafa da Dünya Ticaret Örgütü şartlarıyla yapılan ticarete kıyasla önemli faydalar sağlayacak,
eşi görülmemiş bir serbest ticaret alanı yaratmaktadır.

Anlaşma, modern ve sürdürülebilir ticaret politikasının en ileri aşamasındadır. Her iki tarafı
da, iş gücü ve sosyal standartların korunmasını, çevrenin korumasını, karbon fiyatlandırması da dahil
olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve vergi şeffaflığını güvence altına alan ortak yüksek
standartları korumayı taahhüt ediyor. Belgede ayrıca, her iki tarafın da haksız ve ticari bozucu
sübvansiyonlar vermesini önlemek için devlet yardımlarına ilişkin ayrıntılı ilkeler de yer alıyor.
Bu standartlar ve ilkeler, AB ve Birleşik Krallık'taki işletmelerin eşit şartlı faaliyet alanında rekabet
etmesini sağlamak için, yurtiçi yaptırım ve anlaşmazlık çözüm mekanizmalarıyla ilişkilendirilmiştir.
Taraflar, ekonomilerini diğer taraftan gelecek haksız rekabete karşı korumak için tek taraflı tedbirler
alma hakkına sahiptir.

AB-Birleşik Krallık Anlaşması, tüm mallara sıfır tarife ve sıfır kota sağlayarak, Kanada veya Japonya gibi
diğer üçüncü ülkelerle yapılan son AB serbest ticaret anlaşmalarının ötesine geçiyor. Bu, özellikle
tarım ve balıkçılık ürünleri gibi hassas ürünler için önemlidir. Örneğin, anlaşma olmadan belli et ve süt
ürünleri ihracatı, DTÖ oranlarında %40'ın üzerinde, konserve balık ihracatında ise %25'in üzerinde
gümrük vergileriyle karşılaşacaktır. Otomobil, kamyonet ve kamyon ihracatlarına da %10'luk bir
gümrük vergisi uygulanacaktır.

İşletmeler, bu istisnai ticaret tercihlerinden yararlanmak için, ürünlerinin gerekli tüm "menşe
kuralları" gereksinimlerini karşıladığını kanıtlamalıdır. Bu da, Anlaşma kapsamında verilen ticaret
tercihlerinin 3. ülke yerine AB ve Birleşik Krallık operatörlerine fayda sağlayıp, bu durumun önüne
geçilmesini sağlar. Anlaşmayla, uyumun ve bürokrasinin azaltılması için, tüccarların malların menşeini
kendi başlarına tasdik etmelerine ve "tam birikim" sağlamalarına izin verilir (yani, tüccarlar yalnızca
kullanılan orijinal materyalleri değil, aynı zamanda Birleşik Krallık veya AB'de işlem gerçekleşmişse de
hesap verebilirler).
Her iki Tarafın da mutabık kaldığı gibi, gümrük prosedürleri Anlaşma kapsamında
basitleştirilecektir; örn. güvenilir tüccarlar için birbirlerinin programlarını tanıtmak ("Yetkili Ekonomik
Operatörler"). Bununla birlikte, Birleşik Krallık, Gümrük Birliğinden ayrılmaya karar verdiğinden, işlem
yapılan tüm mallar için kontroller geçerli olacaktır. Taraflar, gümrük vergilerinin iadesi ve KDV ve
diğer dolaylı vergilerle sahtekarlıklarıyla mücadele konularında da iş birliği yapmayı kabul etmişlerdir.

Anlaşma, otomotiv, şarap, organik, ilaç ve kimyasallar gibi karşılıklı çıkar içeren diğer spesifik ürünlere
yönelik yasal uyumun ve kolaylıkların kendi kendine beyan edilmesini sağlayarak ticaretin önündeki
gereksiz teknik engelleri önleyecektir. Ancak AB'ye giren tüm Birleşik Krallık malları, gıda güvenliği
(sağlık ve hijyenik standartlar gibi) ve ürün güvenliği de dahil olmak üzere AB'nin yüksek düzenleyici
standartlarını karşılamalıdır.

Hizmet ticareti konusunda, AB ve Birleşik Krallık, DTÖ Hizmet Ticareti Genel Anlaşması'nın (GATS)
hükümlerinin ötesine geçen bir açıklık seviyesi üzerinde anlaşmaya vardılar, ancak Birleşik Krallık'ın
AB genelinde hizmet sağlama özgürlüğünden artık yararlanamayacağı gerçeğini yansıttılar.

Kısa süreli iş seyahatleri ve yüksek yetkinliğe sahip çalışanların geçici görevlerinin kolaylaştırılması için
düzenlemeler yapılmıştır. Birleşik Krallık'ta hizmet sunmak isteyen AB hizmet tedarikçileri, Birleşik
Krallık kurallarına uydukları sürece, Anlaşmanın kapsadığı alanlarda Birleşik Krallık operatörlerden
daha kötü muamele görmeyecektir.

Benzer şekilde, AB’deki Birleşik Krallık hizmet tedarikçileri her bir Üye Devletteki ev sahibi
ülke kurallarına uymak zorunda kalacak ve artık menşe ülke prensibinden, karşılıklı tanınma (mesleki
yeterlilikler gibi) veya finansal
PASS hizmetler için pasaport haklarından yararlanmayacaklardır. Birleşik Krallık’taki hizmet
tedarikçileri ve yatırımcılar, Tek Pazarda hizmet vermek için AB’de de faaliyet gösterebilirler.
Standart uygulamada olduğu gibi, bazı sektörler, kültürel çeşitliliği korumak için kamu hizmetleri,
genel çıkar hizmetleri, bazı ulaştırma hizmetleri ve görsel-işitsel hizmetler konusunda anlaşmanın
dışında tutulmuştur.

Bağlantı, balıkçılık, sürdürülebilirlik ve paylaşılan fırsatlar

AB-Birleşik Krallık Anlaşması, karşılıklı çıkar içeren alanlarda geniş çaplı ekonomik, sosyal ve çevresel
iş birliği de sağlar. Bu iş birliği, AB üyeliğinin faydalarını hiçbir şekilde yansıtmamakla birlikte,

alternatif uluslararası geri dönüş çözümlerinin bulunmaması nedeniyle Birleşik Krallık’ın ayrılmasıyla
kopacak olan bağlantıları yeniden inşa etmeye de hizmet etmektedir.

Ulaşım, AB-Birleşik Krallık ilişkilerinde ekonomik faydaların temel itici gücüdür. Her yıl AB ile Birleşik
Krallık arasında yaklaşık 210 milyon yolcu ve 230 milyon ton kargo taşınmaktadır. AB-Birleşik Krallık
Anlaşması, hava, yol ve deniz bağlantısının devamını sağlayarak bu akışları destekleyecek. En

önemlisi, bu Anlaşma, AB ve Birleşik Krallık'taki operatörler arasındaki rekabetin eşit şartlı faaliyet
alanında gerçekleşmesini, yüksek seviyelerde ulaşım güvenliği, işçilerin ve yolcu haklarının güvence
altına alınmasını ve çevrenin korunmasını sağlayacak hükümler içermektedir.

Havacılıkta, Birleşik Krallık havayolları artık AB taşıyıcıları olarak kabul edilmeyecek ve AB'deki mevcut
trafik haklarını kaybedecektir. AB ve Birleşik Krallık'taki taşıyıcılar, AB'deki noktalar ve Birleşik
Krallık'taki noktalar arasında sınırsız yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilecekler ("3. ve 4. özgürlükler").
Üye Devletler bunu Birleşik Krallık ile iki taraflı ve karşılıklı olarak kabul ederse, yükün üçüncü bir
ülkeye (örneğin Paris-Londra-New York) taşınması için ileri taşıma ("5. özgürlük") mümkün olacaktır.
Anlaşma aynı zamanda emniyet, güvenlik ve hava trafik yönetimi konularında iş birliğini de sağlar.
Karayolu taşımacılığında, AB ve Birleşik Krallık'taki taşıyıcılar, güvenlik ve çalışma koşullarına ilişkin
mutabık kalınan yüksek standartları karşılamaları kaydıyla, diğer tarafın topraklarının herhangi bir
noktasına ve buradan kargo taşıyabilecekler. Ayrıca, diğer tarafın sınırları içinde iki ekstra işlem de
yapabilecekler (bunun Birleşik Krallık nakliyeciler için maksimum 1 kabotaj işlemi) ve böylece yük
olmadan geri gitmek zorunda kalma riskini sınırlandıracaklar. Anlaşmada, tam geçiş hakları da (örn.
İrlandalı nakliyecilerin AB'nin geri kalanına ulaşmak için Birleşik Krallık'tan geçme hakkı) sağlar.
AB ve Birleşik Krallık enerji piyasaları yıllar içinde aralarında inşa edilmiş ara bağlantılar (elektrik
kabloları ve gaz boru hatları) sayesinde derinlemesine birbirine bağlanmıştır. Birleşik Krallık artık Tek
Pazar haklarından yararlanmayacak olsa da, AB-Birleşik Krallık Anlaşması, ara bağlantılar üzerinden
yeni alım-satım düzenlemeleri yaparak, her iki ekonominin de işleyişi için gerekli olan enerji
akışlarının sürdürülmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, yenilenebilir enerji konusunda iş birliği ve iklim
değişikliğiyle mücadele konusunda iddialı bir çerçeve de ortaya koymaktadır (her iki taraf da iklim
konusunda Paris Anlaşması'na olan bağlılığını ihlal ettiği takdirde anlaşmanın askıya alınmasını
tetikleyecek bir hüküm de dahil). Ayrı bir anlaşma, nükleer enerjinin güvenli ve barışçıl kullanımı
konusunda geniş kapsamlı bir iş birliği de sağlamaktadır.

Anlaşma, AB ve Birleşik Krallık sularında 100'den fazla paylaşılan balık stokunun ortak yönetimi için
yeni düzenlemeler ortaya koymaktadır. Anlaşmaya göre, AB balıkçı gemileri, Birleşik Krallık sularında
mevcut erişim seviyesini 5,5 yıllık bir geçiş dönemi boyunca korumaya devam edecek ve zaman içinde
AB kotalarının kademeli ve dengeli bir şekilde azaltılması sağlanacaktır. O tarihten itibaren AB ve
Birleşik Krallık, balıkçılık ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amacıyla balıkçılık fırsatları
üzerinde anlaşma sağlamak için yıllık istişarelerde bulunacak ve balıkçılık topluluklarının bu sulara ve
kaynaklara dayanan faaliyetlerini ve geçim kaynaklarını koruyacak.

Anlaşma, Birleşik Krallık’ın araştırma, yenilik ve uzay alanlarında karşılıklı yararlar sağlamayı
amaçlayan AB finansman programlarına katılımının devam etmesini sağlar. Programlar Horizon
Europe, Euratom Araştırma ve Eğitim programı, füzyon test tesisi ITER, Copernicus ve ayrıca AB'nin
Uydu Gözetleme ve İzleme (SST) hizmetlerine erişimdir.

Anlaşma, Birleşik Krallık'ta geçici olarak kalan, çalışan veya buraya taşınan AB vatandaşlarının ve 1
Ocak 2021'den sonra geçici olarak AB'de kalan, çalışan veya AB'ye taşınan Birleşik Krallık
vatandaşlarının haklarını korumayı amaçlayan bir dizi sosyal güvenlik koordinasyon tedbiri
içermektedir. Yaşlılık ve ölüm emekli maaşları, sağlık bakımı (örneğin Avrupa Sağlık Sigortası Kartı)
emeklilik öncesi yardımlar, bir çocuğun doğumuyla ilgili analık/babalık yardımları veya iş kazaları dahil
olmak üzere çok çeşitli yardımlar karşılanmaktadır.
Vatandaşlarımızın güvenliği için yeni bir çerçeve

AB ve Birleşik Krallık vatandaşlarının sınır ötesi suç ve terörizm gibi ortak ve gelişen tehditlere karşı
emniyet ve güvenliğinin sağlanması, Birleşik Krallık AB’den ayrılmayı ve Şengen iş birliği bölgesinin
dışında üçüncü bir ülke olmayı seçmiş olsa bile, ortak bir öncelik olmaya devam etmektedir. Bu
durum, AB’nin özgürlük, güvenlik ve adalet alanından etkin bir şekilde dışlanmasını sağlamaktadır.

AB ve Birleşik Krallık, bu nedenle, ulusal polis ve adli makamlar arasında güçlü bir iş birliğine ve hayati
verilerin hızlı bir şekilde değiş tokuşuna olanak tanıyan, cezai konularda kanun yaptırımı ve adli iş
birliği için yeni bir çerçeve oluşturmayı kabul etti.

Herhangi bir üçüncü ülke ile yakın ve kapsamlı polis ve adli iş birliği, bireylerin insan hakları ve temel
özgürlüklerinin korunması için sağlam ve kalıcı güvencelerin yanında bulunmalıdır. Bu nedenle
Anlaşma, AB'yi, Üye Devletlerini ve Birleşik Krallık'ı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS)
belirtilenler gibi temel hakları korumaya ve bu haklara yerel etki etmeye devam etmeye
çağırmaktadır. Birleşik Krallık’ın uymaması durumunda, AB, kolluk kuvvetleri ve yargı konularında iş
birliğini askıya alabilecektir. Anlaşmada, AB ve Birleşik Krallık'ın yüksek seviyelerdeki veri koruma
standartlarını koruma konusunda kararlılık göstermeleri de yer alıyor. Bu durum, her iki tarafın tek
taraflı olarak aldığı yeterlilik kararlarıyla belirlenecektir.
Etkili ve hızlı veri paylaşımı ve analizi, ciddi uluslararası suç, terörizm ve siber suçla mücadelede
modern kanun yaptırımı için giderek daha merkezi hale geliyor. Ancak Birleşik Krallık, AB'nin özgürlük,
güvenlik ve adalet alanını destekleyen hassas AB veri tabanlarına doğrudan ve gerçek zamanlı erişim
hakkına sahip olmayacaktır; çünkü bu sadece Üye Devletlere ve beraberindeki tüm yükümlülükleri
kabul eden çok yakın bağlantılı ülkelere sağlanmıştır. Bununla birlikte, AB-Birleşik Krallık Anlaşması,
yolcu verilerinin (Yolcu Adı Kayıtları veya PNR olarak bilinir) zamanında, etkili, verimli ve karşılıklı
alışverişlerine, sabıka kaydı bilgilerine ve DNA, parmak izi ve araç kayıt verilerine (‘Prüm verileri’)
ilişkin iddialı düzenlemeleri içermektedir.

AB-Birleşik Krallık Anlaşması, AB mevzuatında belirlenen üçüncü ülkelere ilişkin kurallar
doğrultusunda, Birleşik Krallık ve Europol ile Eurojust arasında etkili bir iş birliği sağlanacaktır. Bu,
ciddi sınır ötesi suçlarla mücadelede sağlam becerilerin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

AB-Birleşik Krallık Anlaşması, AB ve Birleşik Krallık arasında polis ve yargı makamları arasında güçlü bir
iş birliğine olanak tanıyacak, örneğin suçluların hızlı bir şekilde teslim olmalarını desteklemek,
süreçlerin düzenlenmesi, kesin tarihler, sağlam korumalar, usul hakları ve adli kontrolü sayesinde
uzun iade işlemlerinden kaçınacaktır. Bu iş birliği düzeyi, Şengen dışındaki üçüncü bir ülke için eşi
görülmemiş bir seviyededir. Anlaşmaya göre, Birleşik Krallık veya AB Üye Devletleri yine de bazı özel
durumlarda, yani kendi vatandaşları açısından teslim olmayı reddedebilir veya ek koruma talep
edebilir.

Son olarak, AB-Birleşik Krallık Anlaşması, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede iş
birliği sağlar.

Kalıcı bir iş birliği için yeni bir AB-Birleşik Krallık yönetim çerçevesi

Yeni AB-Birleşik Krallık ekonomik ve iç güvenlik ortaklıklarını destekleyen AB-Birleşik Krallık
Anlaşması, Anlaşmanın nasıl yürütüleceği ve uygulanacağı konusunda netlik sağlayan bir yönetim

bölümü içermektedir. Esnek ve farklı alanlarda ortaya çıkabilecek özel ihtiyaçlara uyarlanabilir olması
düşünülmüştür.

AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İş birliği Anlaşmasının kapsamı ve karmaşıklığı açısından, AB,
Anlaşmanın tamamı için tek bir yönetim çerçevesi üzerinde ısrar etmiştir. Bu, birden fazla paralel
yapının ilave bürokrasisinden kaçınırken işletmeler, tüketiciler ve vatandaşlara hukuki kesinlik
sağlamanın tek yoludur.
Anlaşmanın uygulanmasına bir Ortaklık Konseyi denetleyecektir. AB ve Birleşik Krallık temsilcilerinden
oluşan Ortaklık Konseyi, konuya bağlı olarak farklı konfigürasyonlarda toplanacaktır. Bu, tarafların
ortaya çıkabilecek her türlü konuyu tartışacağı ve karşılıklı rıza yoluyla bağlayıcı kararlar alacağı bir
forum olacaktır. Çalışmalarında İhtisas Komiteleri ve Çalışma Grupları tarafından desteklenecektir.

AB ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşmazlığa çözüm bulunamadığı takdirde, meseleyi bağlayıcı bir
karar yoluyla çözmek için bağımsız bir hakem heyeti kurulabilir. Bu yatay uyuşmazlık çözüm

mekanizması, Anlaşmanın eşit şartlı faaliyet alanı ve balıkçılık da dahil olmak üzere birçok alanını
kapsar.
Buna, örneğin etkilenen sektörde tarife ve/veya kotaların yeniden uygulanması gibi piyasa erişim
taahhütlerini askıya alma olasılığı da dahil olmak üzere güvenilir ve sağlam yaptırım ve koruma
mekanizmaları eşlik eder. Ayrıca, karşı taraf bağımsız bir hakem heyetinin kararına uymadığı takdirde,
her iki taraf da karşılıklı misilleme yapabilecektir. Örneğin, bir tarafın belirli bir ekonomik sektörü
ilgilendiren bir ihlali, diğer tarafın diğer ekonomik sektörlerdeki tedbirlere misilleme yapmasına izin
verecektir. Son olarak, Anlaşmanın "temel unsurları" olarak kabul edilen yükümlülüklerin önemli
ölçüde ihlali (iklim değişikliğiyle mücadele, demokratik değerlere ve temel haklara saygı, veya
silahsızlanmanın önlenmesi), AB-Birleşik Krallık Anlaşmasının tamamının veya bir kısmının askıya
alınmasını veya feshedilmesini tetikleyebilir.

Özgeçmiş

Birleşik Krallık, 23 Haziran 2016 tarihinde bir çoğunluğun Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı aldığı bir
referandumla (yüzde 51,9’u ayrılmak için, %48,1’i de kalmak için) oy kullanmıştır. Üç yıl süren
müzakerelerin ardından AB ve Birleşik Krallık, Birleşik Krallık'ın Birlik'ten düzenli bir şekilde ayrılması
ve vatandaşların haklarının korunması, İrlanda adasında zor bir sınırın önlenmesi ve mali uzlaşmanın
da dahil olduğu önemli alanlarda hukuki kesinlik sağlanması için gerekli şartları belirleyen bir Geri
Çekilme Anlaşması üzerinde anlaşma sağladı.

Geri Çekilme Anlaşması, 1 Şubat 2020'de yürürlüğe girdi ve Birleşik Krallık AB üyesi olmaktan çıktı.
Bununla birlikte, Geri Çekilme Anlaşması, 31 Aralık 2020'ye kadar süren bir geçiş dönemi için
öngörülmüştür ve bu süre boyunca Birlik hukuku Birleşik Krallık'ta uygulanmaya devam etmektedir.
AB ve Birleşik Krallık, bu statüko dönemini gelecek için bir ortaklık müzakere etmek için kullandı.

AB tarafında, müzakereler Avrupa Komisyonu'nun Baş Müzakerecisi Michel Barnier ve Avrupa
Parlamentosu'nun desteğiyle Konsey tarafından belirlenen müzakere yetkisine dayanarak Birleşik
Krallık ile İlişkiler Görev Gücü (UKTF) tarafından yönetildi.

Müzakereler boyunca Avrupa Komisyonu, son derece şeffaf ve kapsayıcı bir süreç izlemiş, 27 AB Üye
Devleti, Avrupa ve ulusal parlamentolarının yanı sıra AB danışmanlık kuruluşları, paydaşlar ve sivil
toplumla düzenli toplantılar yapmış ve müzakerelere ilişkin tüm belgeleri web sitesinde yayınlamıştır.
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Bu belgenin yeniden kullanımına, uygun kaynak belirtilmesi ve herhangi bir değişikliğin belirtilmesi
koşuluyla izin verilir (Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası lisansı). AB'ye ait olmayan
öğelerin herhangi bir şekilde kullanılması veya çoğaltılması için, doğrudan ilgili hak sahiplerinden izin
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