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Anlaş

2*8 Mart 1955

ŞAP HASTALIĞI AVRUPA MÜCADELE KOMİSYONU KURULUŞ ANLAŞMASI
Giriş
Akıd Devletler şap hastalığı salgını tekerrürlerinden dolayı Avrupa ziraatinin yeniden ağır ka
yıplara uğramasını önlemenin âcil zaruretini nazarı itibara alarak, işbu Anlaşma ile gayesi Avrupa'
da şap hastalığına karşı alınacak millî ve milletlerarası tedbirleri teşvik olan, (Şap Hastalığı Avru
pa Mücadele Komisyonu) adiyle anılan, bir komisyon kurarlar.
Madde — I.
Üyeler
(Şap Hastalığı Avrupa Mücadele Komisyonu) üyeleri (aşağıda Komisyon diye anılmıştır) Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (aşağıda Teşkilât diye anılmıştır) ve Salgın Hayvan Has
talıkları Milletlerarası Ofisi (aşağıda Ofis diye anılmıştır) üyesi bulunan devletlerden, işbu kuruluş
Anlaşmasına XV nci madde hükümlerine uygun olarak iltihak eden devletlerdir. Komisyon verilen
reylerin üçte iki ekseriyetle ve bu ekseriyetin Komisyon üyeleri yekûnunun yarısından fazla olması
şartiyle, Teşkilât Konseyinin muvafakatinden sonra, XV nci maddenin 3 neü paragrafı hükümlerine
uygun olarak, kabul tarihinde kuruluş Anlaşmasından doğan vecibeleri kabul ettiğine dair resmî bir
vesikayı kabul isteği ile birlikte tevdi etmiş olan her hangi bir Avrupa devletine Komisyon üyesi
sıfatını tanıyabilir.
Teşkilât, Ofis ve Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı, komisyonun ve komitelerinin bütün top
lantılarında kendilerini temsil ettirmek hakkını haizdirler, fakat temsilcilerinin rey hakkı yoktur.
Madde — II.
Şap hastalığı

ile mücadelede

millî politika ve milletlerarası iş birliği hususunda üyelerin
mükellefiyetleri

1. Üyeler, şap hastalığı ile mücadeleye

girişmeyi ve sıhhi tedbirler ve tesirli karantina nizam-
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ederek bunu ortadan kaldırmayı ta

1) Kesim usulü;
2) Kesim usulü ile birlikte aşılama;
3) Çift tırnaklı büyükbaş hayvanların hepsinin aşılanarak muaf kılınması;
4')' Şap mihrakları etrafında muayyen bir bölgedeki çift tırnaklı büyükbaş hayvanların aşılan
ması.
Kabul edilen metotlar katiyetle tatbik edilecektir.
2. İkinci veya dördüncü metodu kabul eden üyeler, aşı istihsali için yeter miktarda virüs ve
hayvan hastalığı salgını çıktığı takdirde büyükbaş hayvanların korunmasını sağlamak "için yeter
miktarda aşı teminini taahhüt eylerler. Her üye, şap hastalığına karşı müşterek bir hareketi icabettirecek her hususta ve bilhassa aşı ve virüs temini icabettiği takdirde diğer üyelerle iş birliği ve
yardımlaşmada bulunacaktır. Millî ve milletlerarası ihtiyaçlar için ihtiyat olarak ayrılacak virüs
ve aşı miktarları, komisyon kararları ve Ofis tarafından yapılan tavsiyeler nazarı itibara alınarak,
üyeler tarafından tesbit edilir.
3. Bir şap hastalığı salgını sırasında elde ed lecek virüsün tipinin tâyini yapılabilmesi için üye
ler gerekli tedbirleri alacak ve tip tâyini neticelerini derhal Komisyona ve Ofise bildireceklerdir.
4. Üyeler görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyacı bulunduğu bütün bilgileri Komisyona
temin etmeyi taahhüt eylerler. Bilhassa, vakit gecirmeksiz'n her veni salamı ve saha.ını Kcmısvona
ve Ofise bildireceklerdir. Bu hususta Komisyona faydalı olabilecek tafsilâtlı bir raporu teinin ede
ceklerdir.
Madde — III.
Merkez
1. Komisyon ve Sekreterliğinin merkezi, Roma 'da Teşkilâtın merkezindedir.
2. Komisyon, evvelki bir toplantıda kendisi veya istisnai ahvalde icra Sekreterliği taralından
hilafı kararlaştırılmadıkça, merkezde toplanır.
Madde — IV.
Umumi

vazifeler

Komisyonun umumi vazifeleri şunlardır:
1. Teşkilât Umum Müdürü vasıtasiyle ve Of sle Teşkilât arasında mevcut anlaşmalar çerçevesi
dâhilinde, Ofisle aşağıdaki hususları garanti eden anlaşmalar akdetmek.
1. 1 - Şap hastalığı mücadelesi ile ilgili bütün meselelerde bütün üyeler teknik tavsiyeler ala
caklardır.
1. 2 - Şap hastalığı salgınları ve virüs tipler'nin tâyini hakkında tam malûmat en kısa zamanda
toplanacak ve yayınlanacaktır.
1. 3 - Şap hastalığının gerektirdiği hususi araştırmalar yapılacaktır.
2. Şap hastallığı ile ilgili mücadele ve araştırmaya mütaallik millî programlara ait malûmat
toplanması.
3. Üyelerin programlarını tatbiki için muhtaç bulundukları yardımın mahiyet ve şümulünü,
alâkadar üyelerle birlikte tâyin etmek.
4. Mücadele programlarının tatbikinde karşılaşılacak zorlukları gidermek için, gerektiği her
zaman, müşterek bir hareketi tanzim ve teşvik etmek ve bu maksatla meselâ üyeler arasında
yapılmış anlaşmalar vasıtasiyle aşıların istihsal edilmesi ve stok yapılması için lüzumlu kaynak
lardan istifade etmeyi mümkün kılan tedbirleri almak.
5. Virüs tiplerinin tâyini için lüzumlu maddi vasıtaların önceden temini,
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6. Virüs tiplerinin tâyini ve aşıların istihsali için milletlerarası bir lâboratuvar kurmak im
kânlarının tetkiki.
7. Muhtelif memleketlerde mevcut aşı ve virüs stoklarının tescillerinin idamesi ve bunların
devamlı şekilde göz altında bulundurulması.
8. Avrupa'da Şap hastalığı ile mücadeleye tahsis edilmiş bütün (Fon) 1ar hakkında diğer
teşekküllere tavsiyelerde bulunmak.
9. Teşkilât umum müdürü vasıtasiyle, diğsr teşkilâtlar, bölge grupları veya devletlerle,
bunların komisyon komitelerinin çalışmalarına iştirakini temin edecek anlaşmalarla Şap hastalığı
mücadelesi meselelerine mütaallik karşılıklı yardım Basmaları akdetmek. Bu anlaşmalar karma ko
miteler kurulmasını veya böyle komitelerin çalışmalarına iştiraki derpiş edebilir.
10. Teşkilât umum müdürü vasıtasiyle Konseye nakletmek üzere komisyon faaliyetlerine mü
tedair İcra Komitesi raporunu, senelik hesapları ve mütaakıp yılın çalışma programı ve bütçesini
tetkik ve kabul etmektir.
Madde — V.
Hususi

vazifeler

Komisyonun hususi vazifeleri şunlardır :
1. Komisyonun ve alâkadar üyelerin faydalı mülâhaza ettikleri her hangi bir şekilde; had bir
karakteri haiz Şap hastalığı salgınları ile mücadeleye, iştirak etmek. Bu maksatla, Komisyon veya
XI nci maddenin 5 nci paragrafı gereğince hareket eden İcra Komitesi, X I I I ncü maddenin 7 nci
paragrafında mevzuubahis idari bütçenin kullanılmamış her kredisinden ve mezkûr maddenin 1 ncü
paragrafında derpiş edildiği veçhile âcil tedbirler için yatırılmış bulunan yardımlardan faydalana
bilir.
2. Aşağıdaki sahalarda gereken tedbirleri hlmak,
2. 1 - İhtiyaç halinde üyelere dağıtılacak virüs veya aşıların Komisyon tarafından veya Komis
yon adına istihsal ve stok edilmesi.
2. 2 - Şap salgınını muayyen bir çerçeve içinde mahsur tutmak gayesiyle, ihtiyaç halinde, üye
ler tarafından bir sağlık kordonu kurulmasının teşviki.
3. İşbu Anlaşmada tarif edildiği şekilde Komisyonun gayelerine erişmek maksadiyle, üyeler ve
İcra Komitesi tarafından teklif edilebilecek ve Komisyon tarafından tasvibedileeek her yeni projeyi
tatbik etmek.
4. Reylerin üçte iki ekseriyetiyle ve üye adedinin yarısından fazla olmak şartiyle, Komisyonca
kabul edildiği takdirde, idari bütçenin matlup bakiyesi işbu maddenin 2 ve 3 ncü paragraflarınla
tarif edilen gayeler için kullanılabilir.
Madde — VI.
Teşkilât
1. Her üye komisyon oturumlarında kendisine bir yardımcı, eksperler ve müşavirler de terfik
edilebilecek bir tek delege tarafından temsil edilir. Yardımcı, eksper ve müşavirler komisyon mü
zakerelerine iştirak edebilirler, fakat delege namına harekete usulü gereğince selâhiyetli kılınmış
yardımcının durumu müstesna olmak üzere bunların rey hakkı yoktur.
2. Her üyenin bir reyi vardır. İşbu Anlaşmada aksine hüküm bulunmadığı ahvalde komisyon
kararları verilen reylerin ekseriyeti ile ittihaz edilir. Komisyon üyelerinin ekseriyeti nisabı teşkil
eder.
3. Komisyon her alelade oturumun başında delegeler arasından intihabedilecek bir Başkan ve
iki Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan yardımcıları mütaakıp alelade oturumun başına
kadar vazifede kalırlar ve tekrar seçilebilirler.
4. Teşkilât Umum Müdürü, komisyon başkam ile mutabık kalarak, komisyonu senede asgari
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bir kere alelade oturuma davet eder. Keza komisyonu, Komisyon Başkanı ile mutabık kalarak ve
ya komisyonun aleiâde bir oturumunda izhar edilen istek üzerine veyahut da alelade oturumlar
arasında komisyon üyelerinden asgari üçte birinin talebi üzerine, fevkalâde oturuma davet edebi
lir.
Madde — VII.
Komiteler
1. Komisyon kendi ihtisas sahası içinde bulunan meseleler İİ7erinde tetkikler yapmak ve ra
porlar vermek üzere, muvakkat, hususi veya daimî komiteler kurabilir.
2. Bu komiteler, Teşkilât Umum Müdürü tarafından, Komisyon Başkanı ile mutabık kalarak,
kuruldukları gayeye uygun yerlerde ve tarihlerde toplantıya davet edilirler.
3. Komisyon bu komitelerin teşekkül tarzını tesbit eder.
4. Her Komite Başkanını seçer.
Madde — VIII.
Dahilî nizamname

ve malî

nizamname

İşbu Anlaşma hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Komisyon Teşkilât Umum Müdürünün tasvibiyle, Teşkilâtmkilere uygun bir şekilde kendi dahilî ve malî nizamnamelerini tesbit eder.
Madde — IX.
1. Komisyona üye olmıyan her Devletin Hükümeti, komisyonun tasvibiyle, komisyon veya ko
mitelerinin bütün oturumlarında kendini, rey hakkı olmıyan bir müşahitle temsil ettirebilir.
2. Faaliyetlerini ilgili sahalarda icra eden diğer her milletlerarası teşekkül, komisyonun tasvi
biyle, komisyon veya komitelerinin bütün oturumlarında kendini rey hakkı olmıyan bir müşahitle
temsil ettirebilir.
Madde — X.
İcra

Komitesi

1. Komisyon, Komisyonun Başkanı, Başkan Yardımcıları ve beher alelade oturumun başında ko
misyon tarafından seçilecek üç üyenin delegesinden müteşekkil bir îcra Komitesi kurar. Komisyonun
Başkanı icra Komitesinin de Başkanıdır.
2. İcra Komitesi üyeleri komisyonun mütaakıp alelade oturumuna kadar vazife başında kalırlar
ve tekrar seçilebilirler.
3. Vazife müddeti hitama ermeden evvel icra Komitesinde bir yer açıldığında, Komite, müdde
tin hitamına kadar boş kalmış yeri işgal edecek bir temsilci tâyin etmesini komisyondaki bir üyeden
istiyebilir.
4. icra Komitesi, iki alelade oturum arasında asgari bir defa toplanır.
5. Komisyon Sekreteri icra Komitesi Sekreterlik işlerini temin eder.
Madde — XI.
îcra komitesinin

vazifeleri

icra komitesi
1. Komisyona, çalışma programına ve faaliyetin umumi istikametine mütaallik tekliflerde bulunur.
2. Komisyon tarafından kabul edilen hattı hareketleri ve programları mevkii tatbike koyar,
3. Komisyona program, idari bütçe ve senelik hesap projelerini sunar,
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4. Komisyonun tasvibine ve Teşkilât Umum Müdürüne sunulacak, komisyon faaliyetlerine mütaallik senelik raporu hazırlar,
.;»ı ''
5. Bilhassa V nci maddenin 1 nci paragrafında derpiş edilen âcil vaziyetlere mütaallik vazifelerle,
komisyonun kendisine tevdi edeceği bütün vazifeleri deruhde eder.
Madde — X I I
İdare
1. Komisyonun sekreterlik âzası îcr&, Komitesi Başkanının tasvibiyle Umum Müdür tarafından
tâyin edilir ve idari bakımdan umum müdüre karşı mesuldürler. Bunların statüleri ve çalışma şartla
rı teşkilât personelininkiyle aynıdır.
2. Komisyon masrafları, teşkilâtın kendisine tahsis edebileceği personel ve servisler ve mahalle
re mütaallik olanlar müstesna, idari bütçeden kapatılır. Teşkilâtın yüklendiği masraflar, Teşkilâtın
dahilî ve malî nizamnameleri hükümlerine uygun olarak umum müdür tarafından hazırlanan ve teş
kilât konferansı tarafından tasvibedilen senelik bütçe çerçevesi dâhilinde, tesbit edilir ve ödenir.
3. Delegelerin, yardımcılarının, eksperlerinin ve müşavirlerinin komisyon ve komitelerinin otu
rumlarına iştiraklerine mütaallik masraflar bunların hükümetleri tarafından tesbit edilir ve ödenir.
Madde — XIII.
Malî hükümler
1. Her üye, komisyon üyelerinin üçte iki ekseriyeti tarafından kabul edilen bir bareme uygun
olarak, idari bütçeye senelik bir iştirak payı ödemeyi taahhüt eyler, işbu Anlaşmanın meriyete
girişini takibedecek ilk beş sene için bu iştirak payları ek 1 de gösterilen bareme göre tesbit edi
lecektir.
îlk beş malî sene için, idari faaliyetler bütçesi, aşağıdaki 2 nci paragraf hükümleri gereğince
üyeler tarafından ödenen iştirak paylariyle artan, 50 000 Amerika Birleşik Devletleri doları tutarı
esasına göre tanzim edilecektir.
2. Ek 1 deki baremde gözükmiyen üyelerin iştirak payları, baremi tesbit için kullanılan
usullere göre, komisyon tarafından, hesap ve tesbit edilir.
3. Yukardaki l ve 2 nci paragraflarda derpiş edilen iştirak paylarının taallûk ettikleri malî
senenin birinci ayının hitamından evvel ödenmesi lâzımdır. Komisyonun malî senesi Teşkilâtın
malî senesidir.
4. Âcil tedbirleri finanse etmek veya hususi projeleri veya komisyon veya icra komitesinin
V nci madde hükümlerini tatbikan kabul veya tavsiye edebileceği mücadele kampanyasının mev
kii tatbika konulmasını finanse etmek üzere, .bir veya birçok üyeden, teşekküller veya hususi şa
hıslardan munzam iştirak payı kabul edebilir.
5. Üyelerin bütün iştirak payları, ilgililerin her biriyle mutabık olarak komisyon tarafından
tesbit edilen paralarla ödenir.
6. Teşkilâtın dahilî ve malî nizamnameleri hükümlerine uygun olarak, alman her iştirak
payı Teşkilât Umum Müdürü tarafından bir «Depo fonu» na yatırılır.
7. Her malî senenin kapanışında, idari bütçenin kullanılmamış kısmına ait fonlar, IV ve V nci
maddelerde zikredilen gayeler için kullanılabilecek hususi bir hesaba kaydedilir.
Madde — XIV.
Tadüât
1. İşbu, Anlaşma, Komisyon tarafından üye adedinin yarısından fazla olmak şartiyle verilecek
reylerin üçte iki ekseriyetiyle alınacak kararla tadil edDebilir. Tadiller Teşkilât Konseyi tarafından

No. 6520

— 780 —

1. IV. 1955

tasvibedildikten sonra bu tasvibin tebliği tarihinde meriyete girer; üyeler için yeni mükellefiyetler
ihdas eden her tadilat üyelerin her biri için ilgili mutabakatını bildirdiği zaman hüküm ifade eder.
2. işbu Anlaşma hakkında tadil teklifleri, her komisyon üyesi tarafından Komisyon Başkanına
ve Teşkilât Umum Müdürüne bir tebliğle yapılabilir. Umum Müdür her tadil teklifinden bütün Ko
misyon üyelerini derhal haberdar eder.
3. işbu Anlaşma hakkında hiçbir tadil teklifi, Teşkilât Umum Müdürü, oturumun açılışından as
gari 120 gün önceden haberdar edilmediği takdirde, bir oturumun gündemine alınamaz.
Madde — XV.
İltihak
1. işbu Anlaşmaya iltihak ederken devletler ihtirazi kayıt dermeyan edemezler.
2. işbu Anlaşmaya iltihak, Teşkilât Umum Müdürüne bir iltihak belgesinin tevdii ile yapılır, il
tihak, Ofis ve Teşkilât üyeleri hakkında, derhal bütün Komisyon üyelerini haberdar eden Umum Mü
dürün mezkûr belgeyi aldığı andan itibaren hüküm ifade eder.
3. Birinci madde hükümlerine uygun olarak ne Teşkilâta ne de Ofise üye bulunmıyan devletler
hakkında iltihak, Teşkilât Konseyinin kabul talebini tasvip tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
Madde — XVI.
Çekiliş
1. Her üye, aşağıdaki iki tarihten en yakım hesabedilmek şartiyle bir sene sonra komisyon
dan çekilebilir, işbu Anlaşmanın meriyete giriş tarihi veya bu üye için iltihakın hüküm ifade
ettiği tarih. Bu maksatla üye vakit geçirmeksizin bütün komisyon üyelerini'haberdar edecek elan
Teşkilât Umum Müdürüne, çekilişim yazın olarak bildirir. Çekiliş, çekiliş beyanının alındığı tarih
ten bir sene sonra, katiyet kesbeder.
2. Birbirini takibeden iki sene iştirak payım ödememiş bulunan her üye Komisyondan çekil
miş addedilir.
3. Teşkilât veya Ofisten çekilen, her Komisyon üyesi, bu iki kuruma üye olmadığına göre,
Komisyondan da çekilmiş addedilir.
Madde — XVII.
Anlaşmazlıkların

halli

1. işbu Anlaşmanın tatbik veya tefsiri üzerinde ihtilâf halinde, ilgili üye veya üyeler, Teşki
lât Umum Müdüründen, anlaşmazlığı tetkik edecek bir komite tâyinini talebedebilirler.
2. Umum Müdür ilgili üyelerin fikrini aldıktan sonra mezkûr üyelerin temsilcilerini havi bir
eksperler komitesi tâyin eder. Bu komite ilgili üyeler tarafından verilen bütün doküman ve ev
rakı müsbitenin ışığında anlaşmazlığı tetkik eder. Komite, ilgili üyelerle Komisyonun diğer üye
lerine Teşkilât Umum Müdürü tarafından tebliğ edilecek olan raporu Umum Müdüre tevdi eder.
3. Bu Komitenin tavsiyeleri mecburi bir karakteri haiz olmamakla beraber, üyeler, ilgili
üyelerle ihtilaflı meselenin yeniden tetkikinde bu tavsiyeleri esas olarak kullanılmasında mutabık
t a lar.
4. ilgili üyeİer eksperler komitesine başvurmaktan mütevellit masrafları mütesaviyen yükle
nirler.
Madde - - XVIII.
Tasfiye
1.

I§bu Anlaşma, Komisyonun, Komisyon üyeleri toplamının

dörtte üç ekseriyetle

alacağa bir
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kararla, sona erer. Komisyon üyeleri adedinin, çekilmeler neticesi, altıdan aşağı inmesi halinde
otomatik olarak sona erer.
2. işbu Anlaşma sona erdiği zaman Teşkilât Umum Müdürü Komisyon aktifini tasfiye edecek
ve pasifin tasfiyesinden son tu geri kalan kısmı, tasfiye zamanında nıer'i barem *SHSI üzerinden, üye
lere nispetleri dâhilinde dağıtacaktır. Birbirini takibeden iki sene iştirak paylarını tediye etmemiş
bulunan Devletler, bu durumda, XVI ncı maddenin ikinci paragrafı hükümleri gereğince, Komis
yondan çekilmiş addedileceklerinden, bu bakiyeden kendilerine hisse verilmesini talep edemiyeceklerdir.
Madde — XIX.
Mer'iyete

giriş

1. işbu Anlaşma, Umum Müdürün Teşkilât veya Ofis üyesi altı Devletin kabul ihbarnamesini
aldığı anda, bu altı Devletin iştirak payları X I I I ncü maddenin 1 nci paragrafında tesbit edilen
idari bütçe yekûnunun asgari yüzde otuzuna tekabül etmesi şartiyle, mer'iyete girer.
2. Umum Müdür, iltihak vesikalarını tevdi etmiş bulunan Devletlere işbu Anlaşmanın mer'i
yete girdiği tarihi bildirecektir.
3. İşbu Anlaşmanın ingiliz, Fransız ve ispanyol lisanlarında, aynı derecede muteber ol
mak üzere, yazılmış asıl metni Teşkilât Konferansı tarafından 11 Aralık 1953 günü tasvibedilmiştir.
4. işbu Anlaşmanın iki nüshası Konferans Başkanı ve Teşkilât Umum Müdürü tarafından imza
suretiyle tasdik olunacaktır; bir nüsha Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine, diğeri ise
Teşkilât arşivlerine tevdi edilecektir. Umum Müdür tarafından tasdikli nüshılar, Komisyonun bü
tün azalarına, işbu Anlaşmanın mer'iyete girdiği tarihe işaret edilerek, gönderilecektir.
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EK : I,
Senelik iştirak payları haremi
İşbu barem a) Teşkilâta iştirak hisselerinin hesaplanması için kullanılan millî gelir yekûnlarma, b) Şap salgını tehlikesi şiddetine, c) Korunacak büyük baş hayvan miktarına göre
tanzim edilmiştir.
50.000 dolarlık bütçeye iştirak
Barem
Büyük baş
FAO'ya
a) Büyük baş
iştirak
(ABD
doları
Hayvan miktarı
hayvan mik
b) FAO'ya
(Dolar
(Bin olarak) olarak) iştirak tarına göre)
Memleketler
iştirake göre Kategori
olarak)
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
izlanda
irlanda
italya
Lüksemburg
Holânda
Norveç
Portekiz
ispanya
isveç
isviçre
Türkiye
Birleşik Kırallık

2.279
2.101
3.053
1.847
15.722
11.150
763
44
4.322
8.150
119
2.723
1.236
610
3.300
2.648
1.530
10.580
10.620

19.760
92.560
56.160
22.360
348.400
245.960
14.040
2.600
20.800
165.880
3.120
88.400
34.320
33.800
71.240
109.720
81.120
34.320
781.560

1.294.47
1.193.37
1.734.10
1.049.10
8.930.10
6.333.20
433.38
24.99
2.454.90
4.629.20
67.59
1.546.66
702.05
346.48
1.879.40
1.504.06
869.04
6.009.44
6.032.16

434.72
2.036.32
1.235.52
491.92
7.664.80
5.411.12
308.88
57.20
457.60
3.649.36
68.64
1.944.80
755.04
743.60
1.567.28
2.413.84
1.784.64
755.04
17.194.32

88.033

2.226.120

50.007.74

49.729.68

IV
III
III
IV
I
II
IV
VI
V
II
VI
III
V
IV
III
III
III
IV
I
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296
5
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1.500
2.500
2.500
1.500
7.000
5.000
1.500
250
750
5.000
250
2.500
750
1.500
2.500
2.500
2.500
1.500
7.000
50.000

