
 TİCARƏTƏ TEXNİKİ MANEƏLƏR HAQQINDA SAZİŞ 

 

 

Üzvlər,  

 

 Çoxtərəfli Ticarət Danışıqlarının Uruqvay Raundunu nəzərə alaraq; 

 

 GATT 1994-ün məqsədlərinin təbliğini arzu edərək; 

 

 Beynəlxalq standartların və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sistemlərinin istehsalın 

səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsinin 

asanlaşdırılması ilə bu baxımdan mühüm töhfə verə biləcəyini qəbul edərək; 

 

 Bu səbəbdən belə beynəlxalq standartlar və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sisteminin 

tərtib edilməsinin təşviq olunmasını arzu edərək; 

  

 Bununla belə, qablaşdırma, nişanlama və etiketləmə tələbləri də daxil olmaqla texniki 

reqlament və standartların və texniki reqlamentlərə və standartlara uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi prosedurlarının beynəlxalq ticarətə lazımsız maneələr yaratmamasını 

təmin etməyi arzu edərək; 

 

 Heç bir ölkəyə öz ixracatının keyfiyyətini təmin etmək üçün və ya insan, heyvan və 

ya bitkilərin həyat və sağlamlığının mühafizəsi, ətraf mühitin qorunması və ya aldadıcı 

təcrübələrin qarşısının alınması üçün, ölkənin məqsədəuyğun hesab etdiyi səviyyədə zəruri 

olan tədbirlərin, belə tədbirlərin eyni şərtlərin mövcud olduğu dövlətlər arasında ixtiyari və 

ya əsassız diskriminasiya üçün və ya beynəlxalq ticarətin məhdudlaşdırılması üçün gizli 

vasitə kimi çıxış etməməsi və digər məsələlər ilə bağlı bu Sazişin müddəalarına uyğun olması 

şərtilə, qəbul edilməsinə maneə yaradılmamalı olduğunu qəbul edərək;  

  

 Heç bir ölkənin mühüm təhlükəsizlik maraqlarının müdafiəsi üçün zəruri olan 

tədbirlərin görməsinin qarşısının alınmamalı olduğunu qəbul edərək; 

  

 Beynəlxalq standartlaşdırmanın inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə 

texnologiyaların ötürülməsinə verə biləcəyi töhfəni qəbul edərək; 

 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin texniki reqlamentlər və standartların və texniki 

reqlamentlərə və standartlara uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının hazırlanması və 

tətbiqi zamanı xüsusi çətinliklərlə qarşılaşa biləcəklərini qəbul edərək və bu dövlətlərə 

onların səylərində dəstək göstərməyi   arzulayaraq; 

 

Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər:   

 

 

 

Maddə  1 

Ümumi müddəalar 

 

1.1 Standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları üçün ümumi 

terminlər, bir qayda olaraq, onların konteksti, həmçinin, bu Sazişin məqsəd və vəzifələri 



nəzərə alınmaqla Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemində və standartlaşdırma üzrə beynəlxalq 

orqanlar tərəfindən qəbul olunmuş anlayışlarla onlara verilən mənanı daşıyırlar.  

 

1.2 Buna baxmayaraq, bu Sazişin məqsədləri üçün Əlavə 1-də verilmiş terminlərin 

mənası tətbiq edilir. 

 

1.3 Sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları da daxil olmaqla, bütün məhsullar bu Sazişin 

tənzimləmə predmetinə aid olmalıdırlar.  

 

1.4 Hakimiyyət orqanları tərəfindən hazırlanan, bu orqanların istehsal və ya istehlak 

tələbləri üçün satınalma məqsədləri üçün istifadə edilən spesifikasiyalar bu Sazişin 

müddəalarının tənzimləmə predmetinə aid deyil və əhatə dairəsinə uyğun olaraq Dövlət 

Satınalmaları haqqında Sazişlə tənzimlənir.  

 

1.5 Bu Sazişin müddəaları Sanitar və Fitosanitar Tədbirlərin tətbiqi üzrə Sazişin A 

Əlavəsində müəyyən edilən sanitar və fitosanitar tədbirlərə tətbiq olunmur.  

 

1.6 Bu Sazişdəki texniki reqlamentlərə, standartlara və uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

prosedurlarına bütün istinadlar, əhəmiyyətsiz xarakter daşıyan dəyişiklik və əlavələr istisna 

olmaqla, onlara edilən istənilən dəyişiklikləri və qaydalara və malların əhatə dairəsinə 

istənilən əlavələri özündə ehtiva etməlidir.  

 

 

TEXNİKİ REQLAMENTLƏR VƏ STANDARTLAR 

 

 

Maddə 2 

 

Mərkəzi Hakimiyyət Orqanları tərəfindən Texniki Reqlamentlərin Hazırlanması, Qəbulu və 

Tətbiqi  

 

 Onların mərkəzi hakimiyyət orqanlarına münasibətdə:  

 

2.1 Texniki reqlamentlərə münasibətdə Üzvlər, istənilən Üzvün ərazisindən idxal edilən 

mallara milli mənşəli oxşar mallara və ya istənilən digər ölkə mənşəli oxşar mallara təqdim 

olunan rejimdən daha az əlverişli rejimin təqdim olunmamasını təmin etməlidirlər.  

 

2.2 Üzvlər, texniki reqlamentlərin işlənib hazırlanması, qəbulu və ya tətbiqinin 

beynəlxalq ticarətə lazımsız maneələr yaratmamasını və ya yaradılmasına gətirib 

çıxarmamasını təmin etməlidirlər. Bu məqsədlə, texniki reqlamentlər ticarətə qanuni 

məqsədlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olandan, belə məqsədlərin yerinə yetirilməməsi 

nəticəsində yaranacaq risklər nəzərə alınmaqla, daha çox məhdudlaşdırıcı təsir 

göstərməməlidir. Belə qanuni məqsədlərə, digərləri ilə yanaşı, milli təhlükəsizlik tələbləri; 

aldadıcı təcrübələrin qarşısının alınması; insanların sağlamlığının və ya təhlükəsizliyinin, 

heyvan və ya bitkilərin həyat və ya sağlamlığının mühafizəsi, və ya ətraf mühitin qorunması 

aiddir. Belə risklərin qiymətləndirilməsi zamanı, digərləri ilə yanaşı, aşağıdakı meyarlar 

nəzərə alınır: mövcud elmi və texniki məlumat, əlaqədar emal texnologiyaları və ya malın 

nəzərdə tutulan son istifadəsi.  

 



2.3 Texniki reqlamentlər, onların qəbulunu tələb edən şərtlər və ya səbəblər artıq mövcud 

olmadığı halda və ya dəyişilmiş şərtlər və ya səbəblər ticarətə daha az məhdudlaşdırıcı təsir 

edən vasitələrdən istifadə etməyə icazə verdiyi halda qüvvədə qalmamalıdır.  

 

2.4 Texniki reqlamentlər tələb olunduğu halda və əlaqədar beynəlxalq standartlar mövcud 

olduğu və ya onların tamamlanması sona çatdırıldığı halda, Üzvlər bu standartları və ya 

onların müvafiq hissələrini, belə beynəlxalq standartların və ya onların müvafiq hissələrinin, 

məsələn, mühüm iqlim və ya coğrafi amillər və ya əhəmiyyətli texniki problemlər nəticəsində 

qoyulan qanuni məqsədlərə nail olmaq üçün səmərəsiz olduğu və ya uyğun vasitə kimi çıxış 

etmədikləri hallar istisna olmaqla öz texniki reqlamentləri üçün əsas kimi istifadə 

etməlidirlər.  

 

2.5 Digər Üzvlərin ticarətinə əhəmiyyətli təsir göstərə biləcək texniki reqlamenti 

hazırlayan, qəbul və ya tətbiq edən Üzv, digər Üzvün müraciəti əsasında belə texniki 

reqlamentin 2-4-cü paraqrafların müddəaları nöqteyi-nəzərindən əsaslandırılmasını izah  

etməlidir. Texniki reqlament 2-ci paraqrafda birbaşa göstərilən qanuni məqsədlərdən birinə 

nail olmaq üçün hazırlandığı, qəbul və ya tətbiq edildiyi və müvafiq beynəlxalq standartlara 

uyğun olduğu halda isə, belə reqlamentin beynəlxalq ticarətə lazımsız maneələr yaratmadığı 

ehtimal olunmalıdır.  

 

2.6 Texniki reqlamentlərin mümkün qədər geniş əsasda uyğunlaşdırılması məqsədilə 

Üzvlər, öz imkanları çərçivəsində, Üzvlərin barəsində texniki reqlamentlər qəbul etdikləri və 

ya qəbul etməyi nəzərdə tutduqları mallara münasibətdə standartlaşdırma üzrə müvafiq 

beynəlxalq orqanlar tərəfindən beynəlxalq standartların hazırlanmasında tam iştirak 

etməlidirlər.   

 

2.7 Üzvlər digər Üzvlərin texniki reqlamentlərinin öz reqlamentlərindən fərqli olduğu 

təqdirdə belə, bu reqlamentlərin onların öz reqlamentlərinin məqsədlərinə nail olmağı 

adekvat şəkildə təmin etməsi şərtilə ekvivalent olaraq qəbul edilmə imkanına müsbət 

baxmalıdırlar.  

 

2.8 Uyğun olduğu halda, Üzvlər, ilk növbədə malın dizayn və ya təsviri xüsusiyyətlərinə 

yox, onun fəaliyyət xüsusiyyətlərinə dair tələblərə əsaslanan texniki reqlamentlər qəbul 

etməlidirlər.  

 

2.9 Müvafiq beynəlxalq standart mövcud olmadığı və ya təklif olunan texniki reqlamentin 

texniki məzmunu müvafiq beynəlxalq standartların texniki məzmununa uyğun olmadığı halda 

və texniki reqlament digər Üzvlərin ticarətinə əhəmiyyətli təsir göstərə biləcəyi halda, 

Üzvlər: 

 

2.9.1 müvafiq erkən mərhələdə digər Üzvlərdəki maraqlı tərəflərin tanış olmasına imkan 

vermək üçün konkret texniki reqlamentin qəbul edilməsinə dair təklif ilə bağlı bildiriş dərc 

etməlidirlər;  

 

2.9.2 Katiblik vasitəsilə Üzvlərə, təklif olunan texniki reqlamentin məqsəd və 

əsaslandırılmasına dair qısa qeyd ilə birgə, texniki reqlamentin əhatə etdiyi mallara dair 

bildiriş verməlidirlər. Belə bildirişlər, dəyişikliklər edilə biləcəyi və rəylərin nəzərə alına 

biləcəyi müvafiq erkən mərhələdə dərc olunmalıdır; 

 



2.9.3 müraciət əsasında təklif olunan texniki reqlamentin təfərrüatlarını və ya surətini 

digər Üzvlərə təqdim edəcək və mümkün olduğu halda, müvafiq beynəlxalq standartlardan 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən hissələri göstərməlidirlər;  

 

2.9.4 ayrı-seçkiliyə yol vermədən digər Üzvlərə yazılı şəkildə rəylərini təqdim etmələri 

üçün məqbul vaxt ayıracaq, müraciət əsasında bu rəylərin müzakirəsini aparacaq və bu yazılı 

rəylərin və aparılan müzakirələrin nəticələrini nəzərə almalıdırlar; 

 

2.10 9-cu paraqrafın giriş hissəsindəki müddəalara riayət etmək şərtilə, Üzv, sağlamlığın, 

ətraf mühitin və ya milli təhlükəsizliyin qorunmasının təmin edilməsində təxirəsalınmaz 

problemlər yarandıqda və ya belə təhlükə olduqda, zəruri hesab etdiyi təqdirdə, 9-cu 

paraqrafda sadalanan tədbirləri görməyə bilər, o şərtlə ki, bu Üzv texniki reqlamentin qəbul 

edilməsindən sonra: 

 

2.10.1 Katiblik vasitəsilə konkret texniki reqlament və bunun tətbiq edilən mallar 

haqqında digər Üzvlərə, təxirəsalınmaz problemlərin mahiyyətini göstərməklə, texniki 

reqlamentin qəbul edilməsinin məqsəd və səbəblərinin qısa izahatı ilə birgə bildiriş 

verəcəkdir; 

  

2.10.2 müraciət əsasında digər Üzvlərə texniki reqlamentin surətini təqdim edəcəkdir; 

 

2.10.3  ayrı-seçkiliyə yol vermədən digər Üzvlərə rəylərini yazılı şəkildə təqdim etmək 

imkanı verəcək, müraciət əsasında bu rəylərin müzakirəsini aparacaq və bu yazılı rəylərin və 

aparılan müzakirələrin nəticələrini nəzərə alacaqdır. 

 

2.11   Üzvlər bütün qəbul edilmiş texniki reqlamentlərin, digər Üzvlərin maraqlı tərəflərinə 

tanış olmaq imkanını yaratmaq üçün, dərhal dərc olunmasını və ya hər hansı digər şəkildə 

əlçatan olmasını təmin etməlidirlər.  

  

2.12 10-cu paraqrafdakı təxirəsalınmaz hallar istisna olmaqla, Üzvlər, ixrac edən Üzvlərin, 

xüsusilə də, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin istehsalçılarına öz mal və istehsal metodlarını 

idxal edən Üzvün tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün vaxt vermək məqsədilə texniki 

reqlamentlərin dərc olunması və qüvvəyə minməsi arasında məqbul vaxt müddətinin 

olmasına icazə verməlidirlər.  

 

Maddə 3 

 

Texniki reqlamentlərin yerli hakimiyyət orqanları və qeyri-hökumət qurumları tərəfindən 

hazırlanması, qəbul edilməsi və tətbiqi 

 

Onların ərazilərindəki yerli hakimiyyət orqanları və qeyri-hökumət qurumlarına münasibətdə: 

  

3.1 Üzvlər, 2-ci Maddənin 9.2 və 10.1 paraqraflarında qeyd olunan bildiriş etmək ilə bağlı 

öhdəlik istisna olmaqla, belə orqanların 2-ci maddənin müddəalarına uyğunluğunu təmin 

etmək üçün mümkün məqbul tədbirləri qəbul etməlidirlər. 

 

3.2 Üzvlər, onların mərkəzi hakimiyyət orqanlarına birbaşa tabe olan yerli hakimiyyət 

orqanları tərəfindən qəbul edilmiş texniki reqlamentlərə dair bildirişlərin, belə texniki 

reqlamentin məzmununun bu Üzvün mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən qəbul edilmiş 

və bildirişi əvvəl göndərilmiş texniki reqlamentin məzmununa əhəmiyyətli dərəcədə uyğun 



oluğu halda bildirişin tələb olunmadığı nəzərə alınmaqla, 2-ci Maddənin 9.2 və 10.1-ci 

paraqraflarının müddəalarına uyğun göndərilməsini təmin etməlidirlər.  

 

3.3  Üzvlər 2-ci Maddənin 9 və 10-cu paraqraflarında göstərilən bildirişlər, məlumatın 

təqdim olunması, rəylər və müzakirələr daxil olmaqla, digər Üzvlərlə əlaqələrin mərkəzi 

hakimiyyət vasitəsilə qurulmasını tələb edə bilərlər. 

 

3.4 Üzvlər onların ərazilərində yerləşən yerli hakimiyyət və ya qeyri-hökumət 

qurumlarından 2-ci Maddənin müddəalarına uyğun olmayan tərzdə hərəkət etməyi tələb və ya 

təşviq edən tədbirlər qəbul etməməlidirlər.   

 

3.5     Bu Sazişə əsasən, Üzvlər 2-ci Maddənin müddəalarının yerinə yetirilməsinə görə tam 

məsuliyyət daşıyırlar. Üzvlər, mərkəzi hakimiyyət orqanlarından başqa, digər orqanlar 

tərəfindən 2-ci Maddənin müddəalarına riayət olunmasının dəstəklənməsinə istiqamətlənən 

pozitiv tədbir və mexanizmlər hazırlamalı və icra etməlidirlər.  

 

Maddə 4 

Standartların hazırlanması, qəbul edilməsi və tətbiq edilməsi 

 

4.1 Üzvlər standartlaşdırma üzrə öz mərkəzi hakimiyyət orqanlarının bu Sazişin 3-cü 

Əlavəsindəki Standartların Hazırlanması, Qəbul edilməsi və Tətbiq edilməsi üzrə Yaxşı 

Təcrübə Məcəlləsini (bu Sazişdə “Yaxşı Təcrübə Məcəlləsi” kimi istinad olunur) qəbul 

etməsini və ona riayət etməsini təmin etməlidirlər. Onlar öz ərazilərində yerləşən 

standartlaşdırma üzrə yerli hakimiyyət və ya qeyri-hökumət qurumları, həmçinin özləri və ya 

ərazilərində yerləşən bir və ya bir neçə orqanların üzv olduğu regional standartlaşdırma 

orqanları tərəfindən Yaxşı Təcrübə Məcəlləsinin qəbulu və ona riayət olunmasını təmin 

etmək məqsədilə mümkün məqbul tədbirləri yerinə yetirməlidirlər. Bundan əlavə, Üzvlər, 

birbaşa və ya dolayı yolla belə orqanlardan Yaxşı Təcrübə Məcəlləsi ilə uyğun olmayan 

tərzdə hərəkət etməyi tələb və ya təşviq edən tədbirləri qəbul etməməlidirlər. Üzvlərin 

standartlaşdırma orqanlarının Yaxşı Təcrübə Məcəlləsinin müddəalarına uyğunluğu ilə bağlı 

öhdəlikləri, standartlaşdırma orqanının Yaxşı Təcrübə Məcəlləsini qəbul edib-etməməsindən 

asılı olmayaraq tətbiq edilməlidir. 

 

4.2 Yaxşı Təcrübə Məcəlləsini qəbul edən və ona riayət edən standartlaşdırma orqanları 

Üzvlər tərəfindən bu Sazişin prinsiplərinə riayət edən orqanlar kimi tanınmalıdır.  

 

 

TEXNİKİ REQLAMENT VƏ STANDARTLARA UYĞUNLUQ 

 

 

Maddə 5 

 

Mərkəzi Hakimiyyət Orqanları tərəfindən Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Prosedurları 

 

5.1 Üzvlər, texniki reqlament və standartlara uyğunluğun müsbət təsdiqi tələb olunduğu 

hallarda, onların mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən digər Üzvlərin əraziləri mənşəli 

mallara aşağıdakı müddəaların tətbiqini təmin etməlidirlər: 

 

5.1.1 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları, digər Üzvlərin əraziləri mənşəli 

oxşar malların təchizatçılarına, müqayisə oluna biləcək şəraitdə oxşar milli 



mənşəli və ya istənilən digər dövlət mənşəli malların təchizatçılarına təqdim 

olunan çıxışdan daha az əlverişli olmayan çıxışın təqdim edilməsini mümkün 

edən tərzdə hazırlanır, qəbul və tətbiq edilir; çıxış təchizatçının bu prosedurun 

qaydalarına riayət olunmaqla uyğunluğun qiymətləndirilməsinin aparılması 

hüququnu, eyni zamanda, nəzərdə tutulduğu halda, istehsalat sahəsində 

uyğunluğun qiymətləndirilməsini həyata keçirmək və sistemin nişanını əldə 

etmək imkanını da özündə ehtiva edir.    

 

5.1.2 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları beynəlxalq ticarətə lazımsız 

maneələr yaradacaq tərzdə hazırlanmır, qəbul və tətbiq edilmir. Bu, 

aşağıdakılar da daxil olmaqla, uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının 

idxal edən Üzvün, uyğunsuzluq nəticəsində yaranacaq risklər nəzərə alınmaqla 

məhsulların tətbiq edilən texniki reqlament və ya standartlara uyğun olduğuna, 

lazımi əminlik əldə etməsi üçün zəruri olduğundan daha ciddi olmayacağı və 

daha ciddi şəkildə tətbiq olunmayacağı mənasını daşıyır.  

 

5.2      1-ci bəndin müddəalarını icra edərkən Üzvlər aşağıdakıları təmin etməlidirlər: 

   

5.2.1 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının mümkün qədər tez və digər 

Üzvlərin əraziləri mənşəli məhsullara münasibətdə oxşar yerli məhsullardan 

daha az əlverişli olmayan ardıcıllıqla həyata keçirilməsi və tamamlanması; 

 

5.2.2 hər bir uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurunun standart müddəti 

haqqında məlumatların dərc olunmasını, və ya bu prosedurun aparılması 

ehtimal edilən müddətin müraciət əsasında müraciət edənə bildirilməsi; 

müraciət alındıqda səlahiyyətli orqan tərəfindən sənədlərin tam olduğunun 

dərhal yoxlanılması və ərizəçinin bütün çatışmazlıqlar haqqında aydın və 

ətraflı şəkildə məlumatlandırılması; zərurət yarandığı halda düzəlişlərin 

edilməsi məqsədilə səlahiyyətli orqan tərəfindən uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi nəticələrinin mümkün qədər tez, aydın və ətraflı şəkildə 

müraciət edənə çatdırılması; hətta müraciətdə nöqsanlar olduqda belə, 

səlahiyyətli orqan, müraciət edən tələb etdiyi təqdirdə, mümkün olduğu qədər 

uyğunluğun qiymətləndirilməsinə başlayır; və müraciət əsasında müraciət 

edənə prosedurun mərhələsi barədə, hər hansı gecikmənin izahatı ilə birgə 

məlumat verilir; 

 

5.2.3 məlumat tələblərinin uyğunluğun qiymətləndirilməsi və ödəniş haqqının 

müəyyən edilməsi üçün zəruri olan məlumatlar ilə məhdudlaşdırılması; 

 

5.2.4 belə uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları ilə əlaqədar digər Üzvlərin 

əraziləri mənşəli məhsullar haqqında ortaya çıxan və ya təqdim olunan 

məlumatın məxfiliyi yerli məhsullarla eyni qaydada və qanuni kommersiya 

maraqları müdafiə edilməklə qorunur;  

 

5.2.5 digər Üzvlərin əraziləri mənşəli məhsulların uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 

üçün qoyulan istənilən yığım və ödənişlərin, müraciət edənin istehsalat 

sahəsinin və uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanının yerləşdiyi ərazilərin 

fərqli olması səbəbilə yaranan rabitə, nəqliyyat və digər xərclər nəzərə 

alınmaqla, oxşar yerli mənşəli və ya istənilən digər dövlət mənşəli məhsulların 



uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üçün alınan yığım və ödənişlərə bərabər 

olması; 

 

5.2.6  uyğunluğun qiymətləndirilməsi proseduralarında istifadə olunan vasitələrin 

yerləşdirilməsi və nümunələrin seçilməsinin müraciət edənlər və ya onların 

nümayəndələrinə lazımsız narahatlıq yaratmaması; 

 

5.2.7 tətbiq olunan texniki reqlamentlərə və ya standartlara uyğunluğunun müəyyən 

edilməsindən sonra məhsulun xüsusiyyətlərində dəyişiklik olduqda, 

dəyişikliyə məruz qalmış məhsula münasibətdə uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi prosedurunun bu məhsulun müvafiq texniki reqlamentlərə 

və ya standartlara hələ də uyğun olduğuna dair kifayət qədər əminlik olduğunu 

müəyyən etmək üçün zəruri olan proses ilə məhdudlaşdırılması;   

 

5.2.8 uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurunun həyata keçirilməsinə aid 

şikayətlərə baxılma və, şikayət əsaslı olduğu təqdirdə düzəlişlər edilməsi üçün 

prosedurun mövcudluğunu; 

 

5.3 1 və 2-ci paraqraflardakı heç bir müddəa Üzvlərə öz ərazilərində məqbul 

yoxlamaların keçirilməsinə maneə yaratmamalıdır.  

 

5.4 Məhsulların texniki reqlamentlərə və ya standartlara uyğunluğunun müsbət təsdiqi 

tələb olunduğu və standartlaşdırma üzrə beynəlxalq orqanlar tərəfindən qəbul edilmiş 

müvafiq qaydalar və tövsiyələrin mövcud olduğu və ya onların hazırlanmasının 

yekunlaşmaqda olduğu hallarda, Üzvlər, belə qayda və tövsiyələrin və ya onların müvafiq 

hissələrinin sözügedən Üzvlər üçün, digərləri ilə yanaşı, milli təhlükəsizlik tələbləri; aldadıcı 

təcrübənin qarşısının alınması; insanların sağlamlıq və ya təhlükəsizliyinin, heyvanların və ya 

bitkilərin həyat və ya sağlamlığının mühafizəsi, və ya ətraf mühitin mühafizəsi; başlıca iqlim 

və ya digər coğrafi amillər; əhəmiyyətli texniki və ya infrastruktur problemləri kimi 

səbəblərdən uyğun olmadığı müraciət əsasında lazımi qaydada izah edilən hallar istisna 

olmaqla, mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

prosedurları üçün əsas kimi onlardan və ya onların müvafiq hissələrindən istifadəsini təmin 

etməlidirlər. 

 

5.5 Uyğunluğun qiymətləndiriməsi prosedurlarını mümkün qədər geniş əsasda 

uyğunlaşdırmaq məqsədilə Üzvlər, öz imkanları çərçivəsində müvafiq beynəlxalq 

standartlaşdırma orqanları tərəfindən uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları üçün qayda 

və tövsiyələrin hazırlanmasında tam iştirak etməlidirlər.  

 

5.6 Beynəlxalq standartlaşdırma orqanı tərəfindən qəbul edilən müvafiq qayda və 

tövsiyələrinin  olmadığı və ya hazırlanan uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurunun 

texniki məzmunu beynəlxalq standartlaşdırma orqanlarının müvafiq qayda və tövsiyələrinə 

uyğun olmadığı halda və  bu uyğunluğun qiymətləndirilməsi proseduru digər Üzvlərin 

ticarətinə əhəmiyyətli təsir edə biləcəyi təqdirdə, Üzvlər: 

 

5.6.1 digər Üzvlərdəki maraqlı tərəflərə onunla tanış olmağa imkan 

yaratmaq üçün nəzərdə tutulan konkret uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

prosedurunun tətbiq edilməsinə dair bildirişi erkən müvafiq mərhələdə 

dərc edəcəkdirlər; 

 



5.6.2 Təklif olunmuş uyğunluğun qiymətləndiriməsi prosedurunun tətbiq 

edildiyi mallar haqqında bildirişi, bunun məqsəd və əsaslandırmasının 

qısa qeydi ilə birgə Katiblik vasitəsilə Üzvlərə bildirəcəkdirlər. Belə 

bildirişlər düzəlişlərin edilə biləcəyi və rəylərin nəzərə alına biləcəyi 

müvafiq erkən mərhələdə ediləcəkdir; 

 

5.6.3 müraciət əsasında, digər Üzvlərə təklif olunan prosedurun 

xüsusiyyətlərini və ya surətlərini təqdim edəcək və mümkün olduğu 

təqdirdə, beynəlxalq standartlaşdırma orqanları tərəfindən qəbul edilən 

müvafiq qayda və tövsiyələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən 

hissələri göstərəcəkdirlər; 

 

5.6.4   ayrıseçkiliyə yol vermədən, yazılı şəkildə rəy bildirmələri üçün digər 

Üzvlərə məqbul zaman ayıracaq, müraciət əsasında həmin rəyləri 

müzakirə edəcək və rəyləri və müzakirələrin nəticələrini nəzərə 

alacaqdırlar.  

 

5.7 6-cı paraqrafın girişindəki müddəaların nəzərə alınması şərtilə, Üzv, təhlükəsizlik, 

sağlamlıq, ətraf mühitin qorunması və ya milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində 

təxirəsalınmaz problemlər ortaya çıxdığı və ya belə təhlükə olduğu halda, zəruri hesab etdiyi 

təqdirdə 6-cı paraqrafda sadalanan addımları yerinə yetirməyə bilər, o şərtlə ki, Üzv, 

prosedurun qəbulundan sonra:  

 

5.7.1 Dərhal Katiblik vasitəsilə digər Üzvlərə, konkret prosedur və onun 

tətbiq olunduğu mallar haqqında, təxirəsalınmaz problemlərin 

mahiyyəti daxil olmaqla, prosedurun məqsədi və səbəblərinin qısa 

qeydi ilə birgə, bildiriş təqdim edəcəkdir;  

 

5.7.2 müraciət əsasında, digər Üzvlərə prosedur üzrə qaydaların surətini 

təqdim edəcəkdir; 

 

5.7.3 ayrı-seçkiliyə yol vermədən digər Üzvlərə öz rəylərini yazılı şəkildə 

təqdim etməyə imkan yaradacaq, müraciət əsasında həmin rəyləri 

müzakirə edəcək və rəyləri və müzakirələrin nəticələrini nəzərə 

alacaqdır.  

 

5.8    Üzvlər, digər Üzvlərdəki maraqlı tərəflərə qəbul edilmiş bütün uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi prosedurları ilə tanış olmaq imkanı yaratmaq məqsədilə bu prosedurların 

dərhal dərc olunmasını və ya digər şəkildə əlçatan olmasını təmin etməlidirlər. 

 

5.9    7-ci paraqrafda göstərilən təxirəsalınmaz hallar istisna olmaqla, Üzvlər, ixrac edən 

Üzvlərin və xüsusilə də, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin istehsalçılarına öz məhsul və 

istehsal metodlarını idxal edən Üzvün tələblərinə uyğunlaşdırmağa vaxt vermək üçün 

uyğunluğun qiymətləndiriməsi prosedurlarına aid tələblərin dərc olunması və qüvvəyə 

minməsi arasında məqbul vaxt müddətinin olmasına icazə verməlidirlər.  

 

Maddə 6 

Mərkəzi Hakimiyyət Orqanları tərəfindən Uyğunluğun Qiymətləndirilməsinin tanınması 

 

 Mərkəzi hakimiyyət orqanlarına münasibətdə: 



 

6.1 3 və 4-cü paraqrafların müddəalarını pozmadan, Üzvlər mümkün olduğu zaman, digər 

Üzvlərdə keçirilmiş uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının nəticələrinin, hətta bu 

prosedurlar onların öz prosedurlarından fərqləndiyi halda belə, müvafiq texniki reqlamentlərə 

və ya standartlara uyğunluğa öz prosedurlarına bərabər şəkildə zəmanət vermələrinə əmin 

olduqları təqdirdə qəbul olunmasını təmin etməlidirlər. Xüsusilə də aşağıdakılara dair 

qarşılıqlı razılaşmanın əldə olunması məqsədilə əvvəlcədən məsləhətləşmələrin aparılmasının 

zəruri ola biləcəyi qəbul olunur:  

 

6.1.1 uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin davamlı etibarlılığına 

olan inamın mövcud olması üçün ixrac edən Üzvdə müvafiq 

uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanlarının adekvat və davamlı 

texniki səriştəliliyi; bu baxımdan, məsələn, standartlaşdırma üzrə 

beynəlxalq orqanlar tərəfindən qəbul edilən qayda və ya tövsiyələrə 

akkreditasiya yolu ilə təsdiqlənən uyğunluq texniki səriştəliliyin 

göstəricisi kimi qəbul ediləcəkdir;  

 

6.1.2 uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin tanınmasının yalnız ixrac 

edən Üzvdəki müəyyən orqanlar tərəfindən alınan nəticələr ilə 

məhdudlaşdırılması. 

 

6.2 Üzvlər, öz uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının 1-ci paraqrafın 

müddəalarının icrasına icazə verməsini mümkün qədər təmin etməlidirlər.  

 

6.3 Üzvlərin, uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının nəticələrinin qarşılıqlı 

tanınması haqqında sazişlərin bağlanması məqsədilə digər Üzvlərin müraciətlərinə müsbət 

baxması təşviq edilir. Üzvlər, belə sazişlərin 1-ci paraqrafın meyarlarına cavab verməsini və 

müvafiq mallarla ticarətin təşviqi imkanları baxımından qarşılıqlı məmnunluğa səbəb 

olmasını tələb edə bilərlər. 

 

6.4 Üzvlərin, digər Üzvlərin ərazilərində yerləşən uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

orqanlarına, onların uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarında, öz ərazilərində və ya 

istənilən digər ölkənin ərazisində yerləşən orqanlara təqdim edilən şərtlərdən daha az əlverişli 

olmayan şərtlərlə iştirakına icazə verməsi təşviq edilir.  

 

Maddə 7 

 

Yerli Hakimiyyət Orqanlarının Uyğunluğun Qiymətəndirilməsi Prosedurları  

 

 Onların ərazisindəki yerli hakimiyyət orqanlarına münasibətdə: 

 

7.1 5-ci Maddənin 6.2 və 7.1 paraqraflarında müəyyən edilmiş bildiriş öhdəliyi istisna 

olmaqla, Üzvlər belə orqanların 5 və 6-cı Maddələrinin müddəalarına riayət etməsini təmin 

etmək məqsədilə mövcud olan məqbul tədbirləri həyata keçirməlidirlər.  

 

7.2 Üzvlər, mərkəzi hakimiyyətə birbaşa tabe olan yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən 

tətbiq edilən uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarına münasibətdə 5-ci Maddənin 6.2 

və 7.1 paraqraflarına uyğun bildirişlərin edilməsini belə uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

prosedurlarının texniki məzmunu bildirişləri əvvəllər dərc olunan Üzvlərin mərkəzi 

hakimiyyət orqanlarının müvafiq uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları ilə əhəmiyyətli 



dərəcədə eyni olduğu təqdirdə, bildiriş tələb olunmayacağını nəzərə almaqla təmin 

etməlidirlər.    

 

7.3 Üzvlər, 5-ci Maddənin 6 və 7-ci paraqraflarında qeyd olunan bildirişlər, informasiya 

təminatı, rəylər və müzakirələr də daxil olmaqla digər Üzvlərlə əlaqənin mərkəzi hakimiyyət 

vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edə bilərlər.  

 

7.4 Üzvlər, əraziləri daxilində yerli hakimiyyət orqanlarından 5 və 6-cı Maddələrin 

müddəalarına uyğun olmayan tərzdə hərəkət etməyi tələb və ya təşviq edən tədbirlər 

görməməlidirlər.  

  

7.5 Bu Sazişə uyğun olaraq, Üzvlər 5 və 6-cı Maddələrin müddəalarının yerinə 

yetirilməsinə görə tam olaraq öhdəlik daşıyırlar. Üzvlər, 5 və 6-cı Maddələrin müddəalarına 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarından başqa digər orqanlar tərəfindən riayət olunmasının 

dəstəklənməsinə istiqamətlənən pozitiv tədbir və mexanizmlər hazırlayacaq və icra 

etməlidirlər. 

 

Maddə 8 

 

Qeyri-hökumət qurumları tərəfindən uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları 

 

8.1 Üzvlər, onların ərazilərində, uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarını həyata keçirən 

qeyri-hökumət qurumları tərəfindən, uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə hazırlanan 

prosedurlar haqqında bildirişlərin təqdim edilməsi öhdəliyi istisna olmaqla, 5 və 6-cı 

Maddələrin müddəalarına riayət olunmasını təmin edəcək mümkün məqbul tədbirləri qəbul 

etməlidirlər. Əlavə olaraq, Üzvlər belə orqanların 5 və 6-cı Maddələrin müddəalarına zidd 

şəkildə hərəkət etməsini birbaşa və ya dolayı şəkildə tələb və ya təşviq edən tədbirlər həyata 

keçirməməlidirlər. 

 

8.2 Üzvlər, mərkəzi hakimiyyət orqanlarının, qeyri-hökumət qurumları tərəfindən həyata 

keçirilən uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarına yalnız bu orqanlar uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi üzrə hazırlanan prosedurlar haqqında bildirişlərin təqdim edilməsi 

öhdəliyi istisna olmaqla, 5 və 6-cı Maddələrin müddəalarına riayət etdikləri halda etibar 

etmələrini təmin etməlidirlər.  

 

 

Maddə 9 

 

Beynəlxalq və Regional Sistemlər      

 

9.1 Texniki  reqlament və ya standarta uyğunluğun müsbət təsdiqi tələb olunduğu 

təqdirdə, Üzvlər, mümkün olduqda uyğunluğun qiymətləndirilməsinin beynəlxalq 

sistemlərini hazırlayacaq və qəbul edəcək və onların üzvü olacaq və ya onlarda iştirak 

etməlidirlər.  

 

9.2 Üzvlər, əraziləri daxilindəki əlaqədar orqanların üzv və ya iştirakçı olduğu 

uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq və regional sistemlərin 5 və 6-cı Maddələrin 

müddəaları ilə uyğun olması məqsədilə mümkün məqbul tədbirləri qəbul etməlidirlər. Əlavə 

olaraq, Üzvlər bu sistemlərin 5 və 6-cı Maddələrin istənilən müddəasına zidd şəkildə hərəkət 



etməsini birbaşa və ya dolayı şəkildə tələb və ya təşviq edəcək tədbirlər həyata 

keçirməməlidirlər. 

 

9.3 Üzvlər, öz mərkəzi hakimiyyət orqanlarının, uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə 

beynəlxalq və ya regional sistemlərə, yalnız bu sistemlərin 5 və 6-cı Maddələrin müvafiq 

müddəalarına uyğun olduqları dərəcədə etibar etmələrini təmin etməlidirlər.   

 

 

İNFORMASİYA VƏ YARDIM 

 

Maddə 10 

 

Texniki Reqlamentlər, Standartlar və Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Prosedurları haqqında 

Məlumat 

 

10.1 Hər bir Üzv digər Üzvlərin və digər Üzvlərdəki maraqlı tərəflərin məqbul 

müraciətlərinə cavab verə bilən və aşağıdakılara dair müvafiq sənədləri təqdim edə bilən 

sorğu mərkəzinin yaradılmasını təmin etməlidir: 

 

10.1.1 Üzvün ərazisində texniki reqlamenti tətbiq etmək üçün hüquqi qüvvəyə 

malik olan mərkəzi və ya yerli hakimiyyət orqanları, qeyri-hökumət 

qurumları tərəfindən, və ya belə orqanların üzv və ya iştirakçı olduqları 

standartlaşdırma üzrə regional orqanlar tərəfindən qəbul edilən və ya 

təklif edilən istənilən texniki reqlament;  

 

10.1.2 Üzvün ərazisində mərkəzi və ya yerli hakimiyyət orqanları, və ya belə 

orqanların üzv və ya iştirakçı olduqları standartlaşdırma üzrə regional 

orqanlar tərəfindən qəbul edilən və ya təklif edilən istənilən standart; 

 

10.1.3  Üzvün ərazisində texniki reqlamenti tətbiq etmək üçün hüquqi qüvvəyə 

malik olan mərkəzi və ya yerli hakimiyyət orqanları, qeyri-hökumət 

qurumları tərəfindən, və ya belə orqanların üzv və ya iştirakçı olduqları 

regional orqanlar tərəfindən həyata keçirilən istənilən uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi proseduru və ya təklif edilən uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi proseduru;  

 

10.1.4 Üzvün və ya onun ərazisindəki müvafiq mərkəzi və ya yerli 

hakimiyyət orqanlarının standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional 

orqanlarda və uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq və 

regional sistemlərdə, həmçinin bu Saziş çərçivəsində ikitərəfli və 

çoxtərəfli razılaşmalarda üzvlüyü və iştirakı; sorğu mərkəzi, həmçinin 

bu sistemlərin və razılaşmaların müddəalarına dair məqbul məlumatı 

təqdim etmək imkanında olacaqdır;   

 

10.1.5 bu Sazişə uyğun bildirişlərin dərc edildiyi yer və ya belə məlumatın 

haradan əldə edilə biləcəyinə dair məlumatın təqdim olunması; və 

 

10.1.6 3-cü paraqrafda qeyd edilən sorğu mərkəzlərinin yerləşdiyi yer. 

 



10.2 Qanuni və ya inzibati səbəblərdən Üzv tərəfindən bir sorğu mərkəzindən çox mərkəz 

yaradıldığı təqdirdə, bu Üzv digər Üzvlərə bu sorğu mərkəzlərinin hər birinin səlahiyyət 

dairəsi haqqında tam və birmənalı məlumat təqdim etməlidir. Əlavə olaraq, həmin Üzv yanlış 

sorğu mərkəzinə göndərilmiş hər hansı bir sorğunun dərhal uyğun sorğu mərkəzinə 

çatdırılmasını təmin etməlidir. 

 

10.3 Hər bir Üzv digər Üzvlərin və ya digər Üzvlərdəki maraqlı tərəflərin bütün 

əsaslandırılmış sorğularına cavab verə biləcək, həmçinin, aşağıdakılara dair müvafiq 

sənədləri və ya bu sənədlərin haradan əldə edilə biləcəyinə dair məlumatı təqdim edə biləcək 

bir və ya bir neçə sorğu mərkəzinin mövcudluğunu təmin etmək üçün məqbul tədbirlər həyata 

keçirməlidir: 

  

10.3.1  standartlaşdırma üzrə qeyri-hökumət qurumları və ya belə orqanların üzv və ya 

iştirakçı olduqları standartlaşdırma üzrə regional orqanlar tərəfindən öz ərazisində 

qəbul və ya təklif olunan istənilən standart; və 

 

10.3.2  qeyri-hökumət qurumları və ya belə orqanların üzv və ya iştirakçı olduqları regional 

orqanlar tərəfindən öz ərazisində həyata keçirilən istənilən uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi proseduru və ya təklif olunan uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

proseduru; 

 

10.3.3  öz ərazisindəki əlaqədar qeyri-hökumət qurumlarının standartlaşdırma üzrə 

beynəlxalq və regional orqanlarda və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sistemlərində, 

həmçinin bu Saziş çərçivəsində ikitərəfli və çoxtərəfli razılaşmalarda üzvlüyü və ya 

iştirakı; sorğu mərkəzləri, həmçinin belə sistemlərin və razılaşmaların müddəlarına 

dair məqbul məlumatı təqdim etmək imkanında olacaqdırlar.  

 

10.4 Üzvlər, digər Üzvlərin və ya digər Üzvlərdəki maraqlı tərəflərin müraciəti ilə bu 

Sazişin müddəalarına uyğun olaraq sənədlərin surətləri istənildiyi halda, bunların 

çatdırılmanın əsl qiyməti nəzərə alınmadan, sözügedən Üzvün və ya istənilən digər Üzvün 

nümayəndələri 1  üçün eyni olan ədalətli qiymətlə (əgər mövcuddursa) təqdim olunmasını 

təmin etmək üçün mümkün məqbul tədbirləri həyata keçirməlidirlər. 

 

10.5 İnkişaf etmiş Üzv ölkələr, digər Üzvlərin müraciəti əsasında konkret bildiriş ilə əhatə 

olunan sənədlərin surətlərinin və ya sənədlər irihəcmli olduğu halda, sənədlərin xülasələrinin 

ingilis, fransız və ya ispan dillərində tərcümələrini təqdim etməlidirlər.   

 

10.6 Katiblik bildiriş aldıqda, bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq, bu bildirişlərin 

surətlərini bütün Üzvlərə və standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə maraqlı 

beynəlxalq orqanlarına göndərəcək və inkişaf etməkdə olan Üzv dövlətlərin diqqətini onlar 

üçün xüsusi maraq kəsb edən mallara aid istənilən bildirişə yönəltməlidir.   

 

10.7 Üzv tərəfindən hər hansı bir ölkə və ya ölkələrlə ticarətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

edə bilən texniki reqlament, standart və ya uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarına aid 

məsələlər üzrə razılaşma əldə edildiyi təqdirdə, belə razılaşmanın ən azından bir Üzv tərəfi 

Katiblik vasitəsilə digər Üzvlərə razılaşmanın əhatə edəcəyi mallar haqqında bildiriş verməli 

və bu razılaşmanın qısa təsvirini təqdim etməlidir. Sözügedən Üzvlərə müraciət əsasında 

                                                      
1 Burada “Nümayəndələr” dedikdə, bu Sazişdə “şəxslər” dedikdə, ÜTT-nin Üzvü olan ayrıca gömrük 

ərazisinə münasibətdə, bu gömrük ərazisində daimi yaşayan və ya həqiqətən mövcud olan və fəaliyyət göstərən 

sənaye və ya kommersiya müəssisələrinə sahiblik edən fiziki və ya hüquqi şəxslər nəzərdə tutulur. 



oxşar razılaşmaların bağlanılması və ya belə razılaşmalarda iştirakın təmin etmək məqsədilə 

digər Üzvlərlə məsləhətləşmələrin aparılması tövsiyə edilir.  

 

10.8 Bu Sazişin heç bir müddəası aşağıdakıların tələbi kimi şərh edilməməlidir: 

 

10.8.1 mətnlərin Üzvün dilindən fərqli dildə dərci; 

 

10.8.2 5-ci paraqrafda qeyd edilən hal istisna olmaqla, layihələrin 

təfərrüatlarının və ya tam surətlərinin Üzvün dilindən fərqli dildə 

təqdim olunması; və ya 

 

10.8.3   Üzvlər tərəfindən açıqlanmasını öz zəruri təhlükəsizlik maraqlarına 

zidd hesab etdikləri istənilən məlumatın təqdim olunması.  

 

10.9 Katibliyə bildirişlər ingilis, fransız və ya ispan dilində edilməlidir. 

 

10.10 Üzvlər Əlavə 3-ə daxil olan prosedurlar istisna olmaqla, bu Sazişə uyğun bildiriş 

prosedurlarına dair müddəaların milli səviyyədə icrasına cavabdeh olan vahid mərkəzi 

hökumət orqanını təyin etməlidirlər.  

 

10.11 Lakin, qanuni və ya inzibati səbəblərdən bildiriş prosedurlarına görə məsuliyyət iki və 

ya daha çox mərkəzi hökumət qurumları arasında bölüşdürüldüyü halda, sözügedən Üzv 

digər Üzvlərə bu qurumların hər birinin səlahiyyət dairəsi haqqında tam və birmənalı 

məlumat təqdim etməlidir. 

 

Maddə 11 

 

Digər Üzvlərə Texniki Yardım 

 

11.1 Üzvlər, müraciət olunduğu təqdirdə digər Üzvlərə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan 

Üzv ölkələrə texniki reqlamentlərin hazırlanması ilə bağlı məsləhətlər verməlidir. 

 

11.2 Üzvlər, müraciət olunduğu təqdirdə digər Üzvlərə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan 

Üzv ölkələrə məsləhət verəcək və qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər əsasında milli 

standartlaşdırma orqanlarının yaradılması və beynəlxalq standartlaşdırma orqanlarında 

iştiraka münasibətdə onlara texniki yardım göstərəcək, və öz milli standartlaşdırma 

orqanlarını analoji şəkildə hərəkət etməyə təşviq etməlidirlər.   

 

11.3 Üzvlər, müraciət olunduğu təqdirdə öz ərazilərindəki tənzimləyici orqanların digər 

Üzvlərə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan Üzv dövlətlərə məsləhət verməsinə şərait yaratmaq 

məqsədilə mümkün məqbul tədbirlər görəcək və qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər əsasında 

aşağıdakılara dair texniki yardım göstərməlidirlər:  

 

11.3.1 tənzimləyici orqanların və ya texniki reqlamentlərə uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi üzrə orqanların təsis edilməsi; 

 

11.3.2 onların texniki reqlamentlərinin ən yaxşı şəkildə yerinə yetirilməsi 

metodları. 

 



11.4 Üzvlər, müraciət olunduğu təqdirdə digər Üzvlərə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan 

Üzv ölkələrə məsləhət xidmətlərinin təqdim olunmasına dair mümkün məqbul tədbirlər 

görəcək, və qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər əsasında onlara, müraciət edən Üzvün ərazisində 

qəbul edilmiş standartlara uyğunluğun qiymətləndirilməsi üçün orqanların yaradılması ilə 

bağlı texniki yardım göstərməlidirlər.   

 

11.5 Üzvlər, müraciət olunduğu təqdirdə digər Üzvlərə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan 

Üzv ölkələrə məsləhət verəcək və qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər əsasında onların müraciəti 

alan Üzvün ərazisindəki hökumət və qeyri-hökumət qurumları tərəfindən istifadə olunan 

uyğunluğun qiymətləndirilməsi sistemlərinə çıxış əldə etmək istəyən istehsalçılarının atmalı 

olduğu addımlar ilə bağlı texniki yardım göstərməlidirlər.  

 

11.6 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq və ya regional sistemlərin üzvləri və 

ya iştirakçıları olan Üzvlər, müraciət olunduğu təqdirdə digər Üzvlərə, xüsusilə də inkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkələrə məsləhət verəcək və qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər əsasında belə 

sistemlərdə üzvlük və ya iştirak ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə imkan verəcək 

institut və hüquqi çərçivənin yaradılmasına dair texniki yardım göstərməlidirlər.  

 

11.7 Üzvlər, müraciət olunduğu təqdirdə öz ərazilərində uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

üzrə  beynəlxalq və ya regional sistemlərin üzvləri və iştirakçıları olan orqanları digər 

Üzvlərlə, xüsusilə inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrlə məsləhətləşmələr aparmasını təşviq 

etməli və üzvlük və ya iştirakdan irəli gələn öhdəliklərin onların ərazilərindəki müvafiq 

orqanlar tərəfindən yerinə yetirilməsinə imkan verəcək institutların yaradılması ilə bağlı 

texniki yardımın göstərilməsinə dair həmin Üzvlərdən daxil olan müraciətləri nəzərə 

almalıdırlar.  

 

11.8 Üzvlər 1 və 7-ci paraqrafların şərtlərinə uyğun olaraq digər Üzvlərə məsləhət və 

texniki yardım təqdim etdikləri zaman ən az inkişaf etmiş  

Üzv ölkələrin ehtiyaclarına üstünlük verməlidirlər.   

 

 

Maddə 12 

 

İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrə münasibətdə Xüsusi və Fərqləndirici  Rejim 

 

12.1 Üzvlər, bu Sazişin inkişaf etməkdə olan Üzvlərinə aşağıdakı müddəalar, həmçinin bu 

Sazişin digər maddələrinin müvafiq müddəaları vasitəsilə fərqli və daha əlverişli rejim 

təqdim etməlidirlər.  

 

12.2 Üzvlər, bu Sazişin inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin hüquq və öhdəliklərinə dair 

müddəalarına xüsusi diqqət yetirəcək və bu Sazişin icrası zamanı, həm milli səviyyədə, həm 

də ki, bu Sazişlə müəyyən edilən institusional mexanizmlər çərçivəsində inkişaf etməkdə olan 

Üzv ölkələrin inkişaf, maliyyə və ticarət ilə bağlı xüsusi ehtiyaclarını nəzərə almalıdırlar. 

 

12.3 Üzvlər, texniki reqlament, standart və uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurların 

hazırlanması və tətbiqi zamanı belə reqlament, standart və uyğunluğun qiymətlndirilməsi 

prosedurlarının inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrdən olan ixracata lazımsız maneələr 

yaratmaması üçün inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin inkişaf ilə bağlı xüsusi ehtiyaclarını, 

həmçinin, maliyyə və ticarət ilə bağlı xüsusi ehtiyaclarını nəzərə almalıdırlar.  

 



12.4 Üzvlər qəbul edirlər ki, beynəlxalq standartlar, qaydalar və tövsiyələrin mövcud 

olmasına baxmayaraq, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr özünəməxsus texnoloji və sosial-

iqtisadi şəraitlərində, onların inkişaf ehtiyaclarına müvafiq olan yerli texnologiya və istehsal 

metod və proseslərin saxlanılmasına istiqamətlənən müəyyən texniki reqlamentlər, standartlar 

və ya uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarını qəbul edirlər. Buna görə də, Üzvlər 

qəbul edirlər ki, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrdən, onların inkişaf, maliyyə və ticarət 

ehtiyaclarına müvafiq olmayan beynəlxalq standartlardan bu ölkələrin sınaq metodları da 

daxil olmaqla texniki reqlamentləri və ya standartları üçün əsas kimi istifadə olunması 

gözlənilməməlidir.  

 

12.5  Üzvlər, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq orqanların və uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq sistemlərin, bütün Üzvlərdəki əlaqədar orqanların fəal və 

nümayəndəli iştirakını təşviq edən şəkildə və inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin xüsusi 

problemləri nəzərə alınmaqla təşkil olunması və fəaliyyət göstərməsi üçün mümkün məqbul 

tədbirlər görməlidirlər.  

 

12.6  Üzvlər, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin müraciəti əsasında standartlaşdırma üzrə 

beynəlxalq təşkilatların bu ölkələr üçün xüsusi maraq kəsb edən mallara münasibətdə 

beynəlxalq standartların mümkünlüyünü təhlil etməsi və həyata keçirilə bilən olduğu 

təqdirdə, belə standartları hazırlamasını təmin etmək məqsədilə mümkün məqbul tədbirlər 

görməlidirlər.  

 

12.7 Üzvlər, 11-ci Maddənin müddəalarına uyğun olaraq texniki reqlamentlərin, 

standartların və uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının hazırlanması və tətbiqinin 

inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrdən ixracın genişləndirilməsi və diversifikasiyası üçün 

lazımsız maneələr yaratmamasını təmin etmək üçün inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrə 

texniki yardım göstərməlidirlər. Texniki yardımın şərtləri müəyyən edilərkən, müraciət edən 

Üzvlərin, xüsusilə də, ən az inkişaf etmiş ölkələrdən olan Üzvlərin inkişaf səviyyəsi nəzərə 

alınmalıdır.  

 

12.8      İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin texniki reqlamentlərin, standartların və 

uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının hazırlanması və tətbiqində institusional və 

infrastruktur problemləri də daxil olmaqla xüsusi problemlərlə rastlaşa biləcəyi qəbul olunur. 

İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin xüsusi inkişaf və ticarət ehtiyacları, həmçinin texnoloji 

inkişaf səviyyələrinin onların bu Saziş üzrə öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirilməsini 

məhdudlaşdıra biləcəyi də qəbul olunur. Bu səbəbdən, Üzvlər bu faktı tam olaraq nəzərə 

almalıdırlar. Müvafiq olaraq, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr tərəfindən bu Sazişin 

müddəalarına riayət olunması üçün, 13-cü maddədə nəzərdə tutulan Ticarətə Texniki 

Maneələr üzrə Komitə (bu Sazişdə “Komitə” kimi istinad olunur), müraciət əsasında bu Saziş 

üzrə öhdəliklərdən dəqiq müəyyən olunmuş, vaxt məhdudiyyətli, tam və ya qismən istisnalar 

təqdim edə bilər. Belə müraciətlərə baxarkən, Komitə, texniki reqlamentlərin, standartların və 

ya uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarının hazırlanması və tətbiqi sahəsində xüsusi 

problemləri və bu inkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin xüsusi inkişaf və ticarət ehtiyaclarını, 

həmçinin, bu Saziş üzrə onun öhdəliklərini tam yerinə yetirmək qabiliyyətini məhdudlaşdıra 

biləcək texnoloji inkişaf səviyyəsini nəzərə alacaqdır. Komitə, xüsusən ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkələrin xüsusi problemlərini nəzərə almalıdır. 

 

12.9    Məsləhətləşmələr zamanı inkişaf etmiş Üzv ölkələr, inkişaf etməkdə olan Üzv 

ölkələrin standart və texniki reqlamentlərin, uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurların 

hazırlanması və tətbiqi prosesində rastlaşdığı xüsusi çətinlikləri nəzərə alacaq və inkişaf 



etmiş Üzv ölkələr inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrə onların müvafiq səylərində yardım 

etməyi arzulamaqla bu ölkələrin maliyyə, ticarət və inkişaf ilə bağlı xüsusi ehtiyaclarını 

nəzərə almalıdır.  

 

12.10 Komitə inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrə bu Saziş ilə müəyyən olunmuş qaydada 

milli və beynəlxalq səviyyələrdə təqdim edilən xüsusi və fərqləndirici rejimə vaxtaşırı baxış 

keçirməlidir.  

 

ORQANLAR, MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR VƏ MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ 

 

 

Maddə 13 

 

Ticarətə Texniki Maneələr üzrə Komitə 

 

13.1 Bununla hər bir Üzvün nümayəndələrindən təşkil olunan Ticarətə Texniki Maneələr 

üzrə Komitə yaradılır. Komitə öz sədrini seçəcək və bu Sazişin faəliyyət göstərməsi və ya 

onun məqsədlərinin təbliği ilə əlaqəli olan istənilən məsələlər üzrə məsləhətləşmələrin 

aparılması üçün Üzvlərə imkan yaratmaq məqsədilə zərurət olduqca, lakin ildə bir dəfədən az 

olmayaraq görüş keçirəcək, həmçinin bu Sazişlə və ya Üzvlər tərəfindən ona həvalə olunan 

səlahiyyətləri yerinə yetirməlidir. 

 

13.2 Komitə, zərurət yarandığı halda bu Sazişin müvafiq müddəalarına uyğun Komitə 

tərəfindən onlara həvalə edilə biləcək öhdəlikləri yerinə yetirən işçi qruplar və ya digər 

orqanlar təsis etməlidir.  

 

13.3 Bu Saziş çərçivəsində aparılan iş və hökumətlərin digər texniki orqanlarda fəaliyyəti 

arasında lazımsız təkrarçılığa yol verilməməli olduğu başa düşülür. Komitə belə təkrarçılığın 

minimuma endirilməsi məqsədilə bu problemi təhlil etməlidir. 

 

 

Maddə 14  

 

Məsləhətləşmə və Mübahisələrin Həlli 

 

14.1 Bu Sazişin fəaliyyətinə təsir edən hər hansı məsələ ilə bağlı məsləhətləşmə və 

mübahisələrin həll edilməsi Mübahisələrin Həlli Orqanının fəaliyyəti çərçivəsində həyata 

keçirilməlidir və GATT 1994-ün XXII və XXIII Maddələrinin Mübahisələrin Həlli üzrə 

Anlaşma ilə təkmilləşdirilən və tətbiq olunan müddəalarına mutatis mutandis prinsipi 

əsasında uyğun olmalıdır.  

 

14.2   Panel, mübahisə tərəfinin tələbi ilə və ya öz təşəbbüsü ilə ekspertlər tərəfindən detallı 

baxış tələb edən texniki xarakterli məsələlərdə yardım göstərilməsi məqsədilə texniki ekspert 

qrupu yarada bilər. 

  

14.3 Texniki ekspert qruplarının fəaliyyəti Əlavə 2-də nəzərdə tutulan prosedurlar ilə idarə 

olunmalıdır.  

 

14.4 Yuxarıda qeyd edilmiş mübahisələrin həlli müddəalarına o halda müraciət etmək olar 

ki, Üzv digər Üzvün 3, 4, 7, 8 və 9-cu Maddələrin icrasında qənaətbəxş nəticə əldə 



etmədiyini və öz ticarət maraqlarının əhəmiyyətli dərəcədə təsirə məruz qaldığını hesab edir. 

Bununla əlaqədar, belə nəticələr sözügedən orqanın müvafiq Üzv olduğu halda alınacaq 

nəticələrə bərabər olmalıdır. 

 

 

YEKUN MÜDDƏALAR 

 

Maddə 15 

 

Yekun Müddəalar 

 

Qeyd-şərtlər  

 

15.1 Bu Sazişin hər hansı müddəası ilə bağlı qeyd-şərtlər digər Üzvlərin razılığı olmadan 

edilə bilməz.  

 

 

Nəzərdən keçirilmə 

 

15.2 Hər bir Üzv, onun üçün ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən dərhal 

sonra, mövcud olan və ya bu Sazişin icrası və idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə qəbul 

edilən tədbirlər haqqında Komitəni məlumatlandırmalıdır. Bundan sonra, Komitəyə, 

həmçinin belə tədbirlərlə bağlı istənilən dəyişikliklər haqqında da bildiriş edilməlidir. 

 

15.3 Komitə, bu Sazişdə qarşıya qoyulmuş məqsədləri nəzərə alaraq, hər il onun icrasını və 

fəaliyyətini nəzərdən keçirməlidir. 

 

15.4 ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minməsinin üçüncü ilinin sonundan gec olmayaraq və 

bundan sonra hər üç illik dövrün sonunda Komitə, 12-ci Maddənin müddəalarına xələl 

gətirmədən qarşılıqlı iqtisadi faydanı və hüquqların tarazlığını təmin etməyə ehtiyac olduğu 

təqdirdə bu Saziş üzrə hüquq və öhdəliklərin tənzimlənməsinə dair tövsiyələrin hazırlanması 

məqsədilə, şəffaflığa aid müddəaları daxil olmaqla bu Sazişin fəaliyyətini və icrasını 

nəzərdən keçirməlidir. Komitə, digərləri ilə yanaşı, bu Sazişin icrası zamanı əldə olunan 

təcrübəni nəzərə almaqla müvafiq hallarda Mallarla Ticarət üzrə Şuraya bu Sazişin mətninə 

düzəlişlər edilməsi haqqında təkliflərini təqdim etməlidir.  

 

 

Əlavələr 

 

15.5 Bu Sazişə əlavələr onun ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.  

 

 

 

 

ƏLAVƏ 1 

 

 TERMİNLƏR VƏ ONLARIN BU SAZİŞİN MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN ANLAYIŞLARI 

 

 İSO/İEC 1991-ci il tarixli 2-ci Rəhbəredici Sənədin altıncı nəşrində təqdim olunmuş, 

Standartlaşdırma və Əlaqəli Fəaliyyətlər ilə bağlı Ümumi Terminlər və Onların 



Anlayışlarında təqdim olunan terminlər bu Sazişdə işlədilən zaman, xidmətlərin bu Sazişin 

əhatə dairəsinə daxil edilmədiyi nəzərə alınmaqla qeyd edilən Rəhbəredici Sənəddə müəyyən 

edilən məna ilə eyni mənaya malik olmalıdır.  

 

 Lakin, bu Sazişin məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlar tətbiq edilməlidir: 

 

1. Texniki reqlament 

 

Məhsulun xüsusiyyətlərini və ya əlaqəli proses və istehsal metodlarını, o cümlədən müvafiq 

inzibati müddəaları müəyyən edən və uyğunluğun məcburi olduğu sənəddir. O, həmçinin 

məhsula, prosesə və ya istehsal metoduna münasibətdə tətbiq edilən terminologiya, işarələr, 

qablaşdırma, nişanlama və ya etiketləmə tələblərini özündə ehtiva edə və ya yalnız onlarla 

əlaqədar ola bilər. 

 

 İzahedici qeyd 

 

İSO/İEC 2 Rəhbəredici Sənədindəki anlayış təcrid olunmuş deyil və “tərkib hissə” 

sisteminə əsaslanır. 

 

2. Standart 

 

Tanınmış orqan tərəfindən qəbul edilən, ümumi və təkrar istifadə üçün nəzərdə tutulan, 

məhsul və əlaqəli proseslər və istehsalı metodları ilə bağlı qayda, təlimat və ya xüsusiyyətləri 

təqdim edən və uyğunluğu məcburi olmayan sənəddir. O, həmçinin məhsula, prosesə və ya 

istehsal metoduna münasibətdə tətbiq edilən terminologiya, işarələr, qablaşdırma, nişanlama 

və ya etiketləmə tələblərini özündə ehtiva edə və ya yalnız onlarla əlaqədar ola bilər. 

 

 İzahedici qeyd 

 

İSO/İEC 2-ci Rəhbəredici Sənədində verilən anlayışlar məhsul, proses və xidmətləri 

əhatə edir. Bu Saziş yalnız məhsul və ya proses və istehsalı metodlarına aid olan 

texniki reqlament, standart və uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarına aiddir. 

İSO/İEC 2-ci Rəhbəredici Sənədində verilən anlayışla standartlar məcburi və ya 

könüllü ola bilərlər. Bu Sazişin məqsədi üçün standartlar könüllü, texniki reqlamentlər 

isə məcburi sənəd sayılırlar. Beynəlxalq standartlaşdırma orqanları tərəfindən 

hazırlanmış standartlar konsensusa əsaslanırlar. Bu Saziş konsensusa əsaslanmayan 

sənədləri də əhatə edir. 

 

3. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları 

 

 Texniki reqlament və ya standartların müvafiq tələblərinin yerinə yetirilməsini birbaşa 

və ya dolayı yolla müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan istənilən prosedur. 

 

İzahedici qeyd 

 

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları nümunələrin götürülməsi, sınaqların və 

yoxlamaların keçirilməsi; uyğunluğun qiymətləndirilməsi, yoxlanması və təsdiqi; 

qeydiyyat, akkreditasiya və təsdiq həmçinin onların birləşmələrini özündə ehtiva edir.  

 

4. Beynəlxalq orqan və ya sistem 



 

Ən azından bütün Üzvlərin müvafiq orqanlarının üzvlüyü üçün açıq olan orqan və ya sistem. 

  

 

5. Regional orqan və sistem 

 

Yalnız bəzi Üzvlərin müvafiq orqanlarının üzvlüyü üçün açıq olan orqan və sistem. 

  

6. Mərkəzi hakimiyyət orqanı 

 

Mərkəzi hakimiyyət, onun nazirlik və idarələri və ya müvafiq fəaliyyətlə əlaqədar mərkəzi 

hakimiyyətin nəzarətinə tabe olan istənilən orqan. 

  

İzahedici qeyd: 

 

Avropa Birliyinə münasibətdə mərkəzi hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətlərini tənzimləyən 

müddəalar tətbiq olunur. Lakin, Avropa Birliyi daxilində regional orqanlar və ya uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi sistemləri yaradıla bilər və bu halda onlar regional orqanlar və 

uyğunluğun qiymətləndirilməsi sistemləri ilə bağlı bu Sazişin müddəalarına tabe olacaqdır. 

 

 

7. Yerli hakimiyyət orqanı 

 

 Mərkəzi hakimiyyət orqanından (məsələn, dövlətlər, əyalətlər, torpaqlar, kantonlar, 

bələdiyyələr və s) fərqli hakimiyyət orqanı, onun nazirlik və ya idarələri və müvafiq 

fəaliyyətlə əlaqədar belə hakimiyyətin nəzarətinə tabe olan istənilən orqan.  

 

8. Qeyri-hökumət qurumları 

 

Texniki reqlamenti həyata keçirmək üçün hüquqi gücə malik olan qeyri-hökumət qurumları 

da daxil olmaqla mərkəzi hökumət orqanı və ya yerli hökumət orqanından fərqli orqan. 

  

ƏLAVƏ 2 

 

TEXNİKİ EKSPERT QRUPU 

 

14-cü Maddənin müddəalarına müvafiq olaraq yaradılan texniki ekspert qruplarına aşağıdakı 

prosedurlar tətbiq edilir: 

 

1. Texniki ekspert qrupları mübahisələrin həlli üzrə panelin tabeliyi altındadır. Onların 

səlahiyyətləri və təfsilatlı iş prosedurları panel tərəfindən müəyyən ediləcəkdir və onlar 

panelə hesabat verəcəkdirlər.  

 

2. Texniki ekspert qruplarında iştirak müvafiq sahədə peşəkarlıq və təcrübəyə malik 

şəxslərlə məhdudlaşacaqdır. 

 

3. Ekspert qrupunun fikrinə əsasən, mübahisənin həlli zamanı ixtisaslaşmış elmi 

səriştəyə olan tələbatı başqa yolla ödəməyin mümkün olmadığı müstəsna hallar istisna 

olmaqla, mübahisə tərəfi olan ölkənin vətəndaşı mübahisə tərəflərinin birgə razılığı olmadan 

texniki ekspert qrupunun üzvü olmayacaqdır. Mübahisə tərəfi olan ölkələrin hökumət 



rəsmiləri texniki ekspert qrupunda iştirak etməyəcəkdirlər. Texniki ekspert qrupunun üzvləri 

hökumət nümayəndələri  və hər hansı təşkilatın nümayəndələri kimi deyil, öz şəxsi səlahiyyət 

və imkanları daxilində fəaliyyət göstərəcəkdirlər. Bu səbəbdən, texniki ekspert qrupunun 

qarşısında duran məsələ ilə bağlı hökumət və ya təşkilatlar ona göstəriş verməyəcəkdirlər.  

 

4. Texniki ekspert qrupları müvafiq bildikləri istənilən mənbə ilə məsləhətləşmə apara 

bilər və onlardan məlumat və texniki məsləhət ala bilərlər. Texniki ekspert qrupu Üzvün 

yurisdiksiyası altında olan informasiya və ya mənbədən məlumat və ya məsləhət almazdan 

əvvəl, o Üzv ölkənin hökumətinə bununla bağlı məlumat verəcəkdir. İstənilən Üzv texniki 

ekspert qrupunun zəruri və müvafiq hesab etdiyi məlumat ilə bağlı istənilən sorğusuna təxirə 

salmadan və tam şəkildə cavab verir. 

 

5. Mübahisə tərəfləri məxfi xarakter daşıyan məlumatlar istisna olmaqla texniki ekspert 

qrupuna təqdim olunan bütün müvafiq məlumatları əldə etmək imkanına malik olacaqdır. 

Texniki ekspert qrupuna təqdim olunmuş məxfi məlumat onu təqdim etmiş hökumət, təşkilat 

və şəxs tərəfindən rəsmi icazəsi olmadan açıqlanmayacaqdır. Texniki ekspert qrupundan belə 

məlumatın istənildiyi, lakin texniki ekspert qrupunun bu məlumatı açıqlamaq üçün icazəsi 

olmadığı təqdirdə, məlumatın məxfi xarakter daşımayan qısa məzmunu məlumatı təqdim 

edən hökumət, təşkilat və ya şəxs tərəfindən təqdim ediləcəkdir. 

 

6. Texniki ekspert qrupu rəylər almaq və müvafiq olduqda bu rəyləri yekun məruzədə 

nəzərə almaq məqsədilə hesabatın layihəsini maraqlı tərəflərə təqdim edəcəkdir və yekun 

məruzəni mübahisələrin həlli üzrə panelə təqdim edərkən maraqlı üzvlərə də göndərəcəkdir. 

 

ƏLAVƏ 3 

 

STANDARTLARIN HAZIRLANMASI, QƏBULU VƏ TƏTBİQİ İLƏ BAĞLI YAXŞI 

TƏCRÜBƏ MƏCƏLLƏSİ  

 

Ümumi Müddəalar 

 

A. Bu Məcəllənin məqsədi üçün bu Sazişə Əlavə 1-də olan anlayışlar tətbiq edilməlidir. 

 

B. Bu Məcəllə mərkəzi hakimiyyət orqanı, yerli hakimiyyət orqanı və qeyri-hökumət 

qurumu olmasından asılı olmayaraq Üzvün ərazisi daxilində olan istənilən standartlaşdırma 

orqanı; bir və ya daha çox üzvünün ÜTT Üzvləri olduğu  standartlaşdırma üzrə istənilən 

regional hökumətlərarası orqan; bir və ya daha çox üzvünün ÜTT Üzvünün ərazisində 

yerləşdiyi standartlaşdırma üzrə istənilən regional qeyri-hökumət qurumuna (bu Məcəllədə 

birgə “standartlaşdırma orqanları” və ayrılıqda “standartlaşdırma orqanları” kimi istinad 

edilir) açıqdır. 

 

C. Bu Məcəlləni qəbul edən və ya ondan imtina edən standartlaşdırma orqanları bu faktı 

Cenevrədə yerləşən İSO/İEC Məlumat Mərkəzinə bildirməlidirlər. Bildirişdə müvafiq 

orqanın adı və ünvanı və onun hazırkı və gözlənilən standartlaşdırma fəaliyyəti 

göstərilməlidir. Bu bildiriş ya birbaşa İSO/İEC Məlumat Mərkəzinə və ya İSO/İEC-in milli 

üzv orqanı tərəfindən və daha yaxşı olar ki, müvafiq milli üzv və ya beynəlxalq İSONET-in 

filialı vasitəsilə göndərilə bilər. 

 

ƏSAS MÜDDƏALAR 

 



D.  Standartlaşdırma orqanı istənilən digər ÜTT üzvü mənşəli məhsullara tətbiq olunan 

standartlarla bağlı milli mənşəli oxşar məhsullara və ya istənilən digər ölkə mənşəli 

məhsullara təqdim olunan rejimdən daha az əlverişli rejimin təqdim olunmamasını təmin 

etməlidir.   

 

E. Standartlaşdırma orqanı standartların beynəlxalq ticarətdə əlavə maneələr yaratmaq 

məqsədilə və ya buna səbəb olacaq şəkildə hazırlanmaması, qəbul və ya tətbiq edilməməsini 

təmin  etməlidir. 

 

F. Beynəlxalq standartların mövcud olduğu və ya onların hazırlanmasının 

yekunlaşmaqda olduğu hallarda belə beynəlxalq standartlar və ya onların müvafiq 

hissələrinin qeyri-qənaətbəxş mühafizə səviyyəsi və ya başlıca iqlim və ya coğrafi amillər və 

ya əhəmiyyətli texnoloji problemlər səbəbindən qeyri-effektiv və ya qeyri-müvafiq olduqları 

hallar istisna olmaqla standartlaşdırma orqanı öz işləyib-hazırladığı standartlar üçün əsas kimi 

onlardan və ya onların müvafiq hissələrindən istifadə etməlidir. 

 

G. Standartların mümkün qədər geniş əsasda uyğunlaşdırılması məqsədilə 

standartlaşdırma orqanı müvafiq şəkildə standart qəbul etdiyi və ya qəbul etməyi düşündüyü 

sahədə müvafiq beynəlxalq standartlaşdırma orqanları tərəfindən beynəlxalq standartların 

hazırlanmasında öz imkanları daxilində tam iştirak etməlidir. Üzvün ərazisi daxilində 

yerləşən standartlaşdırma orqanları üçün beynəlxalq standartlaşdırma üzrə konkret 

fəaliyyətdə iştirak mümkün olduğu halda həmin fəaliyyətin aid olduğu sahədə standartlar 

qəbul edən və ya qəbul etməyi planlaşdıran bütün standartlaşdırma orqanlarını təmsil edən 

vahid nümayəndə heyətinin iştirakı ilə baş verməlidir. 

 

H. Üzvün ərazisində yerləşən standartlaşma orqanı öz fəaliyyətinin ölkə ərazisindəki 

başqa standartlaşma orqanlarının və ya müvafiq beynəlxalq və ya regional standartlaşma 

orqanlarının işini təkrarlaması və ya üst-üstə düşməsindən yayınmaq üçün hər cür səy 

göstərməlidir. Onlar eyni zamanda öz hazırladıqları standartlar üzrə milli konsensusa nail 

olmaq üçün hər cür səy göstərməlidirlər. Regional standartlaşma orqanı da oxşar şəkildə öz 

fəaliyyətinin müvafiq beynəlxalq standartlaşma orqanlarının işini təkrarlaması və ya üst-üstə 

düşməsindən yayınmaq üçün hər cür səy göstərməlidirlər. 

 

I.  Uyğun olduğu hallarda, standartlaşdırma orqanı malın dizayn və ya təsviri 

xüsusiyyətlərinə yox, onun fəaliyyət xüsusiyyətlərinə dair tələblərə əsaslanan standartlar 

müəyyən edir.   

 

J. Standartlaşdırma orqanı ən azından altı ayda bir dəfə öz adı və ünvanı, hal-hazırda 

hazırladığı, həmçinin əvvəlki ildə qəbul etdiyi standartlar üzrə standartları özündə ehtiva edən 

iş proqramı dərc etməlidir. Standartın hazırlanması haqda qərar qəbul ediləndən onun qəbul 

edilməsinə qədər standartın hazırlnma prosesində olduğu hesab edilir. Konkret standartların 

layihəsinin adı müraciət əsasında ingilis, fransız və ya ispan dilində təmin edilməlidir. İş 

proqramının mövcud olması haqqında bildiriş milli və ya şəraitdən asılı olaraq, regional 

nəşrlərdə dərc olunmalıdır.    

  

Hər bir standart üçün iş proqramında İSONET qaydalarına müvafiq olaraq predmetə uyğun 

klassifikasiya, standartın hazırlanmasında çatılmış mərhələ və əsas kimi götürülmüş istənilən 

beynəlxalq standartlara istinadlar göstərilir. İş proqramının dərc edilməsindən gec olmayaraq 

standartlaşma orqanı onun mövcudluğu haqqında Cenevrədəki İSO/İEC İnformasiya 

Mərkəzinə bildiriş verməlidir. 



 

Bildirişdə standartlaşma orqanının adı və ünvanı, iş proqramının dərc edildiyi nəşrin adı və 

nömrəsi, bu proqramın həyata keçirilmə müddəti, onun qiyməti (əgər mövcuddursa) və onun 

harada və necə əldə edilə bilməsi əks olunmalıdır. Bildiriş birbaşa Cenevrədəki İSO/İEC 

İnformasiya Mərkəzi ilə və ya daha yaxşı olardı ki, müvafiq milli üzv və ya İSONET-in 

beynəlxalq filialı vasitəsilə göndərilə bilər. 

 

K.  İSO/İEC-in milli üzvü İSONET üzvü olmaq və ya başqa orqanı İSONET üzvlüyünə 

təyin etmək, eyni zamanda İSONET üzvü üçün  mümkün olan ən üstün üzvlük  almaq üçün 

hər cür səy göstərməlidir. Digər standartlaşma orqanları İSONET üzvü ilə əlaqə yaratmaq 

üçün hər cür səy göstərməlidir.   

 

L.  Standartlaşma orqanı standart qəbul etməzdən əvvəl ÜTT üzvlərinin ərazisi 

daxilindəki maraqlı tərəflərin standartın layihəsi üzrə rəylərini təqdim etmələri üçün ən az 60 

günlük müddət  nəzərdə tutulmalıdır. Lakin bu müddət təhlükəsizlik, sağlamlıq və ya ətraf 

mühitlə bağlı təxirəsalınmaz problemlər meydana çıxarkən və ya belə təhlükə yaranarkən 

azaldıla bilər. Rəy müddəti başlamazdan əvvəl standartlaşma orqanı J paraqrafında müəyyən 

edilən nəşrdə rəylərin verilməsi üçün müddəti elan edən bildiriş dərc etməlidir. Belə bildirişə, 

mümkün olduğu qədər, standartın layihəsinin beynəlxalq standartlardan kənara çıxıb-

çıxmaması daxil edilməlidir. 

 

M.  ÜTT üzvü ərazisi daxilindəki istənilən maraqlı tərəfin xahişi ilə standartlaşdırma 

orqanı rəy üçün təqdim etdiyi standartın layihəsinin surətini dərhal təqdim edəcək və ya onun 

təqdim edilməsi üçün tədbir görməlidir. Bu xidmət ilə bağlı ödənilməli olan istənilən yığım, 

çatdırdılmanın həqiqi dəyəri bu məbləğə daxil edilməməklə, xarici və yerli tərəflər üçün eyni 

olmalıdır. 

 

N.  Standartlaşma orqanı rəy müddətində alınmış rəyləri standartın sonrakı hazırlanma 

prosesində nəzərə almalıdır. Xahiş edildikdə, Yaxşı Təcrübə Məcəlləsini qəbul etmiş 

standartlaşdırma orqanı vasitəsilə alınmış rəylərə mümkün qədər tez cavab verilməlidir. Bu 

cavabda müvafiq beynəlxalq standartlardan yayınma zərurəti izah edilməlidir.  

 

O. Standart qəbul edildikdən dərhal sonra dərc olunmalıdır. 

 

P. ÜTT üzvü ərazisi daxilindəki istənilən maraqlı tərəfin xahişi ilə standartlaşdırma 

orqanı öz iş proqramının və ya hazırladığı standartın ən son surətini təqdim etməli və ya onun 

təqdim edilməsi üçün tədbir görməlidir. Bu xidmət ilə bağlı ödənilməli olan istənilən yığım, 

çatdırdılmanın həqiqi dəyəri bu məbləğə daxil edilməməklə, xarici və yerli tərəflər üçün eyni 

olmalıdır. 

 

Q. Standartlaşma orqanı Yaxşı Təcrübə Məcəlləsini qəbul etmiş orqanlar tərəfindən bu 

Məcəllənin fəaliyyəti ilə bağlı məsləhətləşmələrin keçirilməsi üçün göndərilmiş bütün 

müraciətlərə rəğbətlə yanaşmalı və müvafiq imkan yaratmalıdır. O, istənilən şikayətləri həll 

etmək üçün obyektiv səy göstərməlidir. 

 


